
ilmu “Andragogy”, yaitu pendidikan untuk orang-

orang dewasa.

Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menitipkan 

kepadaku beberapa anak, sebab banyak orang 

yang ingin punya anak namun belum engkau izinkan 

dan juga banyak yang belum punya anak karena 

memang belum ketemu jodoh. Anak dengan segala 

kesulitannya untuk dinasehati, menyebabkan 

hambamu ini harus banyak menambah ilmu agar 

sesuai dengan perkembangan zaman anak-anak. 

Dengan kehadiran anak-anak, justru menyebabkan 

hambamu malu kalau mau bertengkar dengan istri 

dan suami.

Alhamdulillah ya Allah, Engkau menitipkan 

kepadaku seorang atasan pemarah dan sering 

mengungkit-ngungkit berbagai masalah, sebab 

banyak orang yang tidak punya atasan, bukan 

karena dirinya atasan tapi karena dirinya 

menganggur. Dengan atasan pemarah hambamu 

berkesempatan untuk mendoakan semoga beliau 

segera sadar bahwa kemarahan akan menghancur-

kan siklus kehidupan dirinya sendiri.

Alhamdulillah ya Allah, Engkau menitipkan 

kepadaku banyak karyawan, yang sebagiannya 

suka demo minta tuntutan gaji dan kesejahteraan 

lainnya, sebab banyak orang tidak punya karyawan 

sebab sudah lima tahun belakangan ini perusa-

haannya gulung tikar dan bahkan tikarnyapun 

sampai tidak ada yang digulung. Dengan punya 

karyawan, semoga hambamu bisa menjadi salah 

satu jalan rizki bagi mereka dengan seizin Engkau 

ya Allah.

Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menitipkan 

orang-orang disekelilingku sebagian ada yang 

menyakiti, walaupun hamba-Mu ini telah berusaha 

untuk berbuat baik kepada siapapun sekuat 

kemampuan. Sebab, banyak orang yang tidak 

pernah disakiti orang lain karena dalam hidupnya 

tidak pernah bergaul dengan masyarakat banyak. 

Semoga dengan disakiti dan hambamu tetap ingin 

berbuat baik dengan yang menyakiti menyebabkan 

Engkau akan mengabulkan doa-doa orang yang 

terdhzolimi ini.

Alhamdulil lah ya Allah, Engkau memberi 

kesempatan kepadaku, kuliah tidak sesuai dengan 

jurusan pilihan pertama, sebab banyak orang yang 

tidak pernah menikmati jurusan kuliah karena 

kekurangan dana untuk memenuhi keinginannya 

kuliah. Dengan kuliah tidak sesuai jurusan, semoga 

akan punya lebih dari satu keahlian, keahlian 

pertama adalah jurusan ketika kuliah dan keahlian 

lainnya adalah mempelajari sendiri banyak hal yang 

dulu dicita-citakan.

Banyak hal didunia ini yang bisa kita syukuri dengan 

mengucapkan “Alhamdulillah”, dan dengan sering 

mengucapkan alhamdulillah, milyaran peluang 

prestasi akan mengejar-ngejar kita.

Banyak hal didunia ini yang kita tidak siap menyukuri 

dengan mengucapkan “Alhamdulillah” dan dengan 

sering merasa berat dan bahkan enggan 

mengucapkan alhamdulillah, milyaran peluang 

prestasi akan lari meninggalkan kita.

Berani hadapi tantangan bersahabat dengan 

alhamdulillah agar hidup dikejar-kejar prestasi.

Wallohua’lam

Bersahabat
Dengan Alhamdulillah

Salah satu gizi spiritual dalam menghadapi 

keh idupan ada lah bersahabat  dengan 

“alhamdulillah” yang artinya segala puji bagi Allah 

SWT. Orang-orang yang sering bersahabat 

dengan “gizi spiritual” ini, insyaAllah hidupnya 

akan lebih bahagia dibanding yang mereka duga.

Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menitipkan 

kepadaku seorang suami, sebab banyak orang 

yang ingin bersuami namun belum menemukan-

nya. Suami dengan segala keangkuhannya, 

menyebabkan hambamu ini mampu belajar sabar.

Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menitipkan 

kepadaku seorang istri, sebab banyak orang yang 

ingin beristri namun belum menemukannya. Istri 

dengan segala kesulitannya untuk dididik, 

menyebabkan hambamu ini harus banyak belajar 

Al Huda buletin disebarluaskan secara gratis sebagai lahan 

dakwah menuju kehidupan yang lebih baik dengan ridho Alloh SWT
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