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Kebelakangan ini, ramai rakyat Malaysia yang merungut tentang masalah yang 

dihadapi mereka akibat kesan pandemik COVID-19. 

Ada yang diberhentikan kerja kerana syarikat tidak mampu membayar gaji, menutup 

perniagaan, mengalami kerugian besar dan pelbagai ujian lain.  

Mereka yang tidak terkesan dengan ujian getir ini mungkin masih mampu bangkit dari 

tidur dengan senyuman manis terukir di bibir. 

Sebaliknya, sebahagian lagi terpaksa mengharungi hari baharu dengan wajah sayu dan 

mata yang sembab akibat terlalu banyak menangis mengenangkan nasib diri dan 

keluarga.  

Hakikatnya, kita tidak mampu menjangka sebesar mana ujian yang akan Allah SWT 

hadirkan dalam hidup kita. 

Namun, janganlah sesekali kita mempertikaikan ujian yang Allah SWT hadirkan ini, 

sebaliknya bukalah hati seluas-luasnya untuk menerimanya dengan penuh kesabaran.  

Pesan murabbi saya, “Carilah hikmah di sebalik ujian. Kita akan merasai kelainan 

apabila kita melihat ujian yang hadir bersama dengan seribu satu hikmah.” 

Ada ujian yang datang untuk menginsafkan, lalu menjadikan kita seseorang manusia 

yang jauh lebih baik.  



Ada pula ujian yang kehadirannya membuatkan kita hanyut lebih jauh, lalu 

menjadikan kita hilang arah tujuan dalam kehidupan.  

Benar, berkata-kata memang mudah bagi yang tidak merasai ujian, tetapi hakikatnya, 

setiap insan yang Allah ciptakan pasti mengalami ujian yang berbeza. 

Justeru, letakkanlah sepenuh kepercayaan kita kepada Allah kerana Dia yang maha 

berkuasa sepenuhnya atas setiap jalan cerita kehidupan kita.  

Selain itu, hati kita perlu dibuka seluas-luasnya untuk menerima dengan reda terhadap 

segala ketentuan Ilahi.  

Lihatlah juga dengan mata hati bagaimana Allah menunjukkan kasih dan sayang-Nya 

kepada kita, berbeza dengan apa yang selalu kita sangka.  

Pada sangkaan kita, semakin teguh kita berada di atas jalan Allah, semakin kita patuh 

kepada Allah, semakin banyak Allah akan limpahkan kesenangan dan kebahagiaan 

kepada kita.  

Ternyata kita silap. Sebenarnya, semakin kita dekat dan taat kepada Allah, semakin 

hebat ujian yang akan Allah timpakan sehingga mampu membuatkan kita tersungkur 

dan duduk menangis.  

Lalu, kita tertanya-tanya di mana kasih sayang Allah terhadap kita? Walhal, semua 

perintah Allah sudah kita patuh dan taati.  

Yakinlah bahawa sesungguhnya kasih sayang Allah terselit dalam ujian yang hadir. 

Allah mahu kita belajar mengenal erti kesabaran dan sentiasa berusaha meningkatkan 

pahala dan darjat kita sisi-Nya.  

Sedangkan Rasulullah SAW sendiri pernah ditanya, “Siapakah orang yang paling 

berat mendapatkan ujiannya?” Maka jawab baginda: “Orang yang paling berat 



ujiannya adalah para Nabi, pengikut-pengikutnya. Seseorang itu juga akan diuji sesuai 

dengan kadar agamanya. Apabila orang itu kuat agamanya maka semakin kuatlah 

ujian buatnya. Tetapi jika agamanya lemah maka dia akan diuji mengikut kesesuaian 

dengan kadar agamanya. Maka musibah dan ujian itu sentiasa menimpa seorang 

hamba hingga dia ditinggalkan berjalan diatas muka bumi dalam keadaan bersih dari 

dosa.” (Riwayat At-Tarmizi).  

Mahukah kita jadi hebat pada pandangan Allah? Maka, marilah kita menjadi insan 

yang sentiasa kuat dan penuh dengan keimanan kepada-Nya. 

 

 

 



 


