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Kehidupan kita di dunia ini menentukan kehidupan di akhirat. Kita tidak boleh sewenang-
wenangkan mendefinisikan makna kehidupan tanpa mengetahui hakikat yang sebenar.  

Jika kita tersalah erti tentang makna kehidupan, kemudian kita hidup berdasarkan makna 
yang salah, maka sudah tentu kehidupan kita akan terumbang-ambing. 
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Mencari makna kehidupan merupakan hal yang tidak boleh disalahertikan. Tiada pemikiran 
separa yang membezakan urusan dunia dan akhirat. Kehidupan di dunia inilah yang 
menentukan bagaimana kita hidup di akhirat.  

Mungkin dengan kaedah terkini, kita akan menemukan pelbagai kaedah untuk mencari erti 
kehidupan atau tujuan hidup. Kemudian, ia memberi kekuatan kepada kehidupan kita untuk 
lebih berjaya di dunia. Namun, kejayaan dunia tiada ertinya jika di akhirat gagal.  

Untuk mencari makna kehidupan yang sebenar, kita perlu merujuk kepada rujukan yang betul, 
iaitu al-Quran yang merupakan kitab suci bagi umat Islam.  

Jelas dinyatakan dalam al-Quran tentang makna kehidupan yang sebenar. Allah SWT yang 
menciptakan semua manusia dan sudah pasti lebih mengetahui tentang kehidupan kita, 
termasuk maknanya.  

Oleh itu, kita seharusnya mendalami al-Quran untuk mencari erti kehidupan yang sebenarnya. 
Berikut adalah beberapa inti pemahaman tentang makna kehidupan menurut al-Quran: 

Hidup adalah ibadah 

Hakikatnya, makna hidup dalam Islam adalah ibadah. Keberadaan kita di dunia ini tidak lain 
adalah menyembah Allah SWT.  

Makna ibadah yang dimaksudkan adalah pemahaman yang benar tentang ibadah, tidak hanya 
solat, puasa, zakat, dan haji, tetapi ibadah dalam setiap aspek kehidupan kita. 

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 
melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku.” (Surah adz-Dzaariyaat, ayat 56) 

Hidup adalah ujian 

Hidup ini adalah ujian kepada manusia. Kita tidak boleh menganggap ujian yang diberikan 
Allah SWT itu sebagai bebanan kepada kita.  

Percayalah bahawa Allah SWT tidak akan menguji hamba-Nya jika kita tidak mampu. Ujian 
yang diberikan ini adalah sedikit teguran kepada kita yang semakin jauh dengan-Nya.  

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji 
kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha 
Pengampun.” (Surah al-Mulk, ayat 2). 

Kehidupan di akhirat lebih baik berbanding kehidupan di dunia 

Allah SWT telah menjanjikan kesenangan di akhirat kepada hamba yang mentaati perintah-
Nya. Sebagai umat Islam, kita dinasihatkan supaya tidak terlalu leka dengan kesenangan hidup 
di dunia.  

Sehubungan itu, kita perlu mengutamakan bekalan hidup di akhirat kerana akhirat adalah 
kehidupan yang kekal.  

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Dijadikan terasa indah pada pandangan manusia cinta 
terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang 
banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, haiwan ternak dan sawah ladang. Itulah 
kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (syurga).” (Surah 
Ali ‘Imran, ayat 14) 



Hidup adalah sementara 

Kehidupan yang kita lalui sekarang adalah kehidupan yang sementara, manakala kehidupan di 
akhirat pula adalah kehidupan yang kekal abadi.  

Oleh itu, kita perlu bersedia dengan memperbanyakkan amal ibadah supaya ia menjadi bekalan 
di akhirat kelak.  

Allah SWT berfirman yang bermaksud: “Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini 
hanyalah kesenangan (sementara) dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal.” (Surah 
al-Mukmin, ayat 39) 

Setelah memahami makna sebenar kehidupan, langkah seterusnya adalah kita perlu 
menyelaraskan kehidupan dengan makna tersebut.  

Amatlah rugi jika seseorang itu tidak meneliti makna kehidupan dengan sebaik-baiknya  
kerana memahami makna kehidupan akan menjadikan kehidupan kita lebih sempurna dan 
diredai oleh Allah SWT.  

 

 

 

 

 

 

 


