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PERCIKAN IMAN

Kajian Utama :
Pemateri
Judul Kajian

: Ust. Aam Amiruddin
: Amalan-Amalan Yang Bisa Mengantarkan Menuju Surga

Dalam Q.S. Az-Zumar :74 :

“orang-orang yang memenuhi janji
Allah dan tidak merusak perjanjian”

Dan mereka mengucapkan “Segala Puji bagi
Allah yang telah memenuhi janji-janjinya
kepada kami dan telah (memberi) kepada
kami
tempat
ini
sedang
kami
(diperkenankan) menempati tempat dalam
surga dimana saja kami kehendaki”. Maka
surga itulah sebaik-baiknya balasan bagi
orang yang beramal sholeh.

Terkadang saat sedang berbicara
tak sengaja di dalam ucapan ada
kata kata janji, boleh saja kita
berjanji pada orang lain, tetapi
sebaiknya sebelum kita berjanji, kita
mengukur kemampuan diri kita
apakah mampu memenuhi janji, jika
sekiranya kita ragu lebih baik
mengucapkan Insyaallah.

Ada banyak pintu untuk masuk ke dalam
surga, pintu pintu surga bermacam macam
karena kapasitas orang dalam beribadah
berbeda-beda. Dalam QS. Ar-Rad : 20-24
disebutkan kriteria-kriteria orang yang dapat
memasuki surga ‘Adn :
1. Tidak menyalahi janji

Janji tidak boleh di langgar, tetapi
jika ingin merubah / mengganti janji
itu boleh.
2. Orang yang
silaturahmi

menyambung
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Sering dikutip menyambung tali
silaturahmi dapat memperpanjang
kesempatan kita beribadah di dunia,
ada hadist yang menyebutkan “siapa
yang keluar Rumah tidak ada yang
menggerakkan hatinya kecuali ingin
bersilaturahmi
dengan
saudaranya,selama itu ia berada
dalam taman surga “ (HR.Muslim)
3. Takut akan penghisaban yang buruk
Selalu berhati-hati dalam melakukan
setiap kegiatan, karena sadar
apapun yang kita lakukan akan
terekam oleh semua anggota tubuh
dan akan menjadi saksi perbuatan
kita.
Semua tidak akan di nampakan
apabila kita mau bertaubat dan mau
mengubahnya dengan amal saleh.

terang-terangan atau pun sembunyisembunyi.
7. Membalas
kebaikan

keburukan

dengan

Sangat sulit untuk dapat melakukan
hal ini, karena jika seseorang tidak
bisa mengendalikan dirinya maka
yang terjadi ialah keburukan di balas
keburukan pula, hal ini sangat
disayangkan
,karena
Rasul
mengajarkan kita untuk berbuat
kebaikan, meskipun dibalas dengan
keburukan.
Selalu
mengerjakan
kebaikan
bagaimana pun dan apapun
keadaannya, karna kebaikan yang
terus
ditanamkan
akan
menghilangkan keburukan dengan
sendirinya.

4. Orang yang sabar
Mudah di ucapkan sangat berat
untuk di amalkan, dan sangat
berpahala jaminannya.
Sabar akan mudah jika kita selalu
mengingat Allah, kita tanamkan
mengingat kekuasaan dan kasih
sayang Allah dan RasulNya kepada
kita.
5. Mendirikan Sholat
Salah satu yang akan di tanya pada
penghisaban
ialah
bagaimana
Sholat kita.
Meraih khusyu dalam sholat
sangatlah sulit, tetapi jika hati
ditanamkan
ketakutan
dan
menghadirkan Allah di setiap Sholat
kita maka secara perlahan akan
meraih khusyu dalam sholat.
6. Menafkahkan (menginfakan) harta
Bersedekah bisa di sebut juga
menabung, menabung amal jariah
untuk bekal di akhirat, dalam
sedekah bisa berbentuk infaq,
shodaqoh, atau pun wakaf. Dalam
memberikannya
boleh
secara
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