
lemes, tapi kalau hati kita tegar, akan terasa mantap. 

Walaupun mobil kita merek murahan, motor kita 

modelnya sederhana, tapi kalau hati kita indah, akan 

tetap terhormat. Walaupun kulit kita kehitam-

hitaman, tapi kalau batinnya jelita, akan tetap mulia. 

Sebaliknya, apa artinya rumah yang lapang kalau 

hatinya sempit?! Apa artinya Fried Chicken, Burger, 

Hoka-hoka Bento, dan segala makanan enak 

lainnya, kalau hati sedang membara ?! Apa artinya 

ruangan ber-AC kalau hati mendidih ?! Apa artinya 

mobil BMW, kalau hatinya bangsat ?! 

Lalu, bagaimana cara kita mengatasi perasaan-

perasaan seperti ini ? Yang pertama harus kita 

kondisikan dalam hati ini adalah kita harus sangat 

siap untuk terkecewakan, karena hidup ini tidak akan 

selamanya sesuai dengan keinginan kita. Artinya, 

kita harus siap oleh situasi dan kondisi apapun, tidak 

boleh kita hanya siap dengan situasi yang enak saja. 

Kita harus sangat siap dengan situasi dan kondisi 

sesulit, sepahit dan setidak enak apapun. Seperti 

pepatah mengatakan, 'sedia payung sebelum hujan'. 

Artinya, hujan atau tidak hujan kita siap. 

Hal kedua yang harus kita lakukan kalau toh ada 

orang yang mengecewakan kita, adalah dengan 

jangan terlalu ambil pusing, sebab kita akan jadi rugi 

oleh pikiran kita sendiri. Sudah lupakan saja. Yang 

membagikan rizki adalah ALLAH, yang mengangkat 

derajat adalah ALLAH, yang menghinakan juga 

ALLAH. Apa perlunya kita pusing dengan omongan 

orang, sampai 'doer' itu bibir menghina kita, sungguh 

tidak akan kurang pemberian ALLAH kepada kita. 

Mati-matian ia menghina, yakinlah kita tidak akan 

hina dengan penghinaan orang. Kita itu hina karena 

kelakuan hina kita sendiri. 

Nabi SAW, dihina, tapi toh tetap cemerlang bagai 

intan mutiara. Sedangkan yang menghinanya, Abu 

Jahal sengsara. Salman Rushdie ngumpet tidak bisa 

kemana-mana, Permadi, Arswendo Atmowiloto 

masuk penjara. Siapa yang menabur angin akan 

menuai badai. Dikisahkan ketika Nabi Isa as dihina, 

ia tetap senyum, tenang, dan mantap, tidak 

sedikitpun ia menjawab atau membalas dengan 

kata-kata kotor mengiris tajam seperti yang 

diucapkan si penghinanya. Ketika ditanya oleh 

sahabat-sahabatnya, "Ya Rabi (Guru), kenapa 

engkau tidak menjawab dengan kata-kata yang 

sama ketika engkau dihina, malah Baginda 

menjawab dengan kebaikan ?" Nabi Isa as, 

menjawab : "Karena setiap orang akan menafkahkan 

apa yang dimilikinya. Kalau kita memiliki keburukan, 

maka yang kita nafkahkan adalah keburukan, kalau 

yang kita miliki kemuliaan, maka yang kita nafkahkan 

juga kata-kata yang mulia."  

bersambung
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Pastilah dalam kehidupan ini ada saja manusia 

yang suka menghina dan mencela". Jadi, ia tidak 

pusing dengan hinaan dan celaan orang lain. Nabi 

Muhammad, SAW, manusia yang sempurna, tetap 

saja pernah dihina, dicela, dan dilecehkan. 

Bagaimana mungkin model kita ini, tidak ada yang 

menghina ? Padahal kita ini hina betulan. Ingatlah 

bahwa hidup kita di dunia ini hanya satu kali, 

sebentar dan belum tentu panjang umur, amat rugi 

jikalau kita tidak bisa menjaga suasana hati ini. 

Camkanlah bahwa kekayaan yang paling mahal 

dalam mengarungi kehidupan ini adalah suasana 

hati kita ini. Walaupun rumah kita sempit, tapi kalau 

hati kita 'plooong' lapang akan terasa luas. 

Walaupun tubuh kita sakit, tapi kalau hati kita ceria, 

sehat, akan terasa enak. Walaupun badan kita 
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