
 

Materi  #01/40 

Agama itu Mudah 

1. (Salam) Alhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiyn, was shalaatu was salaamu ‘alaa ashrafil mursaliyn 

wa’alaa aalihiy wa shahbihiy ajmaiyn. Amma ba’du. 

2. Allah SWT telah menetapkan bahwa kebahagiaan manusia di dalam agama.  

3. Apabila manusia hidup di dalam agama maka pasti hidupnya bahagia. Tapi apabila manusia 

keluar dari agama maka pasti hidupnya sengsara. 

4. Apa itu agama? Agama adalah seluruh perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. 

5. Allah SWT menginginkan agar manusia itu hidupnya bahagia maka Allah jadikan agama itu 

mudah. 

6. Nabi SAW bersabda; “addiinu yusrun” artinya agama itu mudah 

7. Contoh; orang yang tidak dapat shalat dengan berdiri, boleh dengan duduk. Jika tidak dapat 

duduk maka boleh dengan berbaring. Begitu mudahnya agama. 

8. Mau berwudhu tidak mendapatkan air boleh tayamum 

9. Jika sedang melakukan safar maka shalat boleh di-qashar bahkan boleh dijama’ 

10. Di zaman Rasulullah SAW ada orang melanggar tertib puasa, maka kifaratnya harus berpuasa 

selama dua bulan beturut-turut. Orang ini mengatakan “Ya Rasulullah yang sebulan saja saya 

tidak sanggup, apalagi dua bulan…” maka Rasulullah SAW perintahkan untuk memberi  makan 

kepada 60 orang miskin. Dia protes lagi “Ya Rasulullah, untuk makan diri sendiri saja susah 

bagaimana memberi makan kepada orang sebanyak itu…?  maka  Rasulullah SAW perintahkan 

memberi  makanan kepada orang tersebut  untuk diberikan kepada orang termiskin di 

kampungnya. Ternyata orang termiskin di kampung itu adalah dia sendiri, akhirnya makanan itu 

diberikan kepadanya. 

11. Lihat betapa mudahnya agama, bahkan yang melakukan pelanggaran pun masih mendapat 

kesempatan mendapatkan karunia Allah. 

12. Inilah bukti bahwa agama itu mudah.  

13. Siapa yang mengatakan susah, artinya dia tidak kenal agama. 

14. Makan dengan tangan adalah agama, masuk masjid kaki kanan adalah agama, masuk wc kaki kiri 

adalah agama. Bertemu ucap salam adalah agama. Setiap langkah mengingat Allah adalah 

agama. 

15. Setiap yang amal niatnya karena Allah dan  caranya ikut Rasulullah SAW adalah agama. 

16. Kesimpulan: “addiinu yusrun, agama itu mudah”  

17. Subhanakallaahumma wa bihamdika asyhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuwbu 

ilayk. (Salam) - (ahsaid 130813 - www.mqgtraining.com)  


