BULETIN
Masjid Ulul Albaab
Edisi #05

Dzulqa’dah 1438 H/Agustus 2017

Gapai Mimpimu!
Assalamu’alaykum Warahmatullah Wabarakatuh Ikhwahfillah Rahimakumullah
Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Azza Wa Jalla atas karunianya sehingga
sampai hari ini kita masih dapat merasakan nikmat yang tak terhingga.
Pada kesempatan ini Buletin Masjid Ulul Albaab hadir dengan judul “Gapai Mimpimu!”. Buletin ini berisi mengenai cara mewujudkan mimpi dan manfaat daripada
mimpi itu sendiri dan sebagainya.
Semoga buletin ini dapat menginspirasi para pembaca. Selamat membaca!
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Gapai Mimpimu!
Oleh: Nida’ Rifdah Al-Karimah
Para Pejuang Kemerdekaan Indonesia harus
berjuang melawan penjajah selama 3.5
abad untuk mendapatkan Kemerdekaan
Negara Indonesia. Hal itu bisa hadir karena
semangat perjuangan yang melekat pada
darah dan keringat para pejuang agar
bangsanya tidak lagi diperdaya oleh bangsa
lain. Hal itu dapat lahir daripada
mimpi-mimpi dan perjuangan yang
ditekadkan dengan serius dan merata pada
tiap-tiap jiwa yang berjuang pada masa
menuju kemerdekaan. Lalu, dari kisah
perjuangan bangsa Indonesia itu kita dapat
merefleksikan bahwa kemenangan bangsa
Indonesia didasarkan pada Para Pejuang
yang tidak ingin meninggalkan generasi yang
tidak baik dan dapat hidup tentram di
kemudian hari. Sesuai dengan firman Allah
yaitu:
"Dan hendaklah takut (kepada Allah)
orang-orang yang sekiranya mereka
meninggalkan keturunan yang lemah di
b e l a ka ng m e r e k a ya ng m e r e k a
khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh
sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa
kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (QS.
An-Nisa: 9)

Lalu, mengapa kita harus bermimpi?
Impian bagi seseorang memiliki peran yang
sangat penting bagi perjalanan hidupnya di
masa yang akan datang.
Berikut adalah manfaat daripada suatu
impian:
Pertama, mimpi menjadi arah tujuan hidup.
Orang yang memiliki mimpi biasanya
hidupnya akan lebih terarah dan tidak
terombang ambing dalam menentukan sikap
untuk menggapai masa depan
Kedua, mimpi memberikan kekuatan. Dengan
adanya mimpi dalam kehidupan seseorang
memberikan peluang baginya untuk
menjalani kehidupan di masa depan dan
memiliki kekuatan untuk terus berjuang
menggapai mimpi tersebut.
Ketiga, mimpi dapat menentukan prioritas.
Dengan adanya mimpi kita dapat
menentukan sikap dan memberikan prioritas
terhadap setiap hal yang akan kita lakukan
di masa depan.
Keempat, memberikan prediski terhadap
masa depan. Dengan adanya mimpi
memberikan ruang bagi kita untuk
memprediksi masa depan kita seraya selalu
berharap kepada Allah.
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Sebagaimana firman-Nya dalam hadits
Qudsi, “Aku akan mengikuti prsangka hamba
-Ku kepada Ku. Jika prasangkanya baik,
maka Aku akan menetapkan kebaikan
untuknya. Jika prasangkanya buruk, maka
Aku akan menetapkan keburukan
untuknya” (HR. Ahmad). Maka kita haruslah
bisa menetapkan mimpi kita di masa depan.
Lalu, sebagai pemuda yang hidup di masa
kini dapatkah kita bermimpi akan suatu hal
dan mewujudkannya? Tentu saja bisa. Namun
harus didasarkan pada jiwa perjuangan
yang kuat untuk menggapai mimpi-mimpi kita
di masa depan. Dan apa sajakah yang harus
kita siapkan untuk menggapai mimpi-mimpi
kita di masa kini?
- Re-charge niat
Semua hal yang kita lakukan di dunia ini
diawali dengan niat. Maka, dalam
perjalanan untuk menggapai mimpi-mimpi
kita kita harus selalu bisa memperbaharui
niat kita semata-mata hanyalah untuk Allah.
“Semua amal perbuatan tergantung niatnya
dan setiap orang akan mendapatkan sesuai
apa yang diniatkan...” (HR. Bukhari & Muslim)
- Tulis mimpi-mimpi dari sekarang
Dalam menggapai mimpi kita harus memiliki
bukti konkret yang dapat kita lakukan
dengan menulis mimpi-mimpi kita agar kita
bisa mengeceknya di kemudian hari.
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- Libatkan Allah dalam setiap urusan
Sebelum memulai langkah dalam menggapai
mimpi-mimpi kita kita harus selalu
melibatkan Allah dalam setiap urusan kita.
Dengan selalu berdoa dan meminta rahmat
serta karunia dari-Nya
- Yakin bahwa Allah akan mengabulkan
setiap permintaan hambanya
Seraya merajut mimpi-mimpi yang sudah kita
buat kita haruslah meyakini bahwa Allah
pasti akan mengabulkan permintaan hamba
yang
bersungguh-sungguh
berdoa
kepada-Nya.
“Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan
Kuperkenankan bagimu."(QS. Ghafir: 60)
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