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Jembatan menuju shorga



PIKIRKAN ...1

Apakah lebih baik masuk shorga 

dengan  terpaksa 

Apa masuk neraka dengan sukarela



Hadist 1
 SESUNGGUHNYA Rasulullah shallallahu

„alaihi wasallam menjamin bahwa semua

umat beliau pasti masuk surga. Dalam

sabdanya, “Setiap umatku pasti masuk

surga, kecuali yang tidak mau.” Para

Sahabat bertanya, “Siapa yang tidak

mau, wahai Rasulullah?” Beliau

menjawab, “Siapa yang taat kepadaku

pasti masuk surga, dan siapa yang

durhaka kepadaku pasti dia tidak mau.”

(Riwayat Bukhari dan Ahmad, dari Abu

Hurairah).



Bandingkan !

 Banyak mana antara manusia yang antri 

masuk ke sorga.................dengan 

manusia yang antri masuk 

neraka....??????????



Hindari diri dr Ironi antrian 

neraka

 manusia-manusia berhati lemah dan berakal
pendek di zaman ini, yang berlindung di balik
dalih Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga
membiarkan masyarakatnya terjerembab ke
neraka. Orang-orang ini tega melegalkan
seribu satu macam kemaksiatan dengan
senang hati.

 Manusia yang membiarkan maksiat
perzinaan, prostitusi, peredaran Miras, hiburan
malam, homoseks, perjudian, dsb?

 Adakah dalil-dalil HAM buatan kaum kafir itu
akan diterima di hadapan-Nya?



Hadis 2
 Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam pernah bersabda,

“Sesungguhnya perumpamaanku dengan umat manusia
adalah seperti seseorang yang menyalakan api. Ketika api
itu telah menerangi sekitarnya, mulailah laron dan hewan-
hewan merayap – yang biasa terjatuh ke dalam api –
berjatuhan ke dalamnya. Maka, orang itu pun berusaha
untuk menahan dan mencegah mereka, namun mereka
justru mengalahkannya, sehingga mereka pun
mencampakkan dirinya sendiri ke dalam api. Aku
memegang erat-erat tali pinggang kalian (agar tidak
terjerembab ke dalam api), sedangkan kalian justru
berusaha keras untuk menceburkan diri ke dalamnya.”
(Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah).



HIDUPLAH DENGAN CERDAS

 1. Pegang aturan agama dengan kokoh

 2. Gunakan kecerdasas memilih dan 

memilah

 3. Bertemanlah dengan orang yang kuat 

memegang kebenaran

 4. Hindari pergaulan yang dapat 

merugikan


