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 ORANG TERMISKIN DI SURGA

 Kita semua ingin pergi ke surga dan memiliki rumah yang sangat bagus dan posisi kita di sana, atau, seperti yang disebut dalam Alquran dan Hadis "peringkat" di surga.
 Untuk meningkatkan kemungkinan kita menerima tempat yang lebih baik di surga, pertama kita harus meminta  kepada Allah untuk mengampuni kita dan kemudian bekerja keras melakukan hal-hal seperti berdoa, menjadi baik,  memberikan sesuatu yang kita cintai, dan memberikan amal. Ada banyak cara lain juga yaitu meminta Ibu dan Ayah untuk memberitahu Anda tentang mereka. InsyaAllah, semakin kita lakukan Allah akan mengampuni kita dan memberi kita pahala yang lebih besar.
 Seperti yang saya yakin Anda sudah tahu, tidak semua jajaran di surga adalah sama. Ada banyak, berbagai tingkatan dan jajaran, seperti para nabi dan syuhada. Nabi Muhammad, pujian dan saw, akan memiliki tingkatan yang tertinggi dari semua jajaran dan akan menjadi yang paling dekat dengan Allah, Al Hamdulillah.
 Kisah ini adalah tentang pertanyaan Nabi Musa, saw, bertanya kepada Allah.
 Nabi Muhammad, pujian dan saw, mengatakan kepada teman-temannya bahwa suatu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah tentang orang termiskin di surga. Allah mengatakan kepadanya bahwa itu akan menjadi pria yang tiba setelah semua orang telah diberikan rumah dan pahala mereka di surga.
 Ketika orang itu tiba ia akan melihat dan melihat tidak ada tempat yang tersisa untuknya sama sekali dan akan bertanya: "Bagaimana saya bisa masuk ketika semua orang telah mengambil tempat mereka dan menerima hadiah mereka" Jadi dia akan ditanya: "Bagaimana Anda ingin kerajaan semua raja dunia?" "O ya, Tuhanku" pria itu akan menjawab. Jadi ia akan diberitahu: "Ini adalah milikmu dan sepertinya, dan seperti lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi!" Pria akan sangat senang bahwa dia akan berseru: "Ya Tuhanku, aku puas!" Sesudah itu ia akan diberitahu. "Kemudian, semua ini adalah untuk Anda, dan sepuluh kali lebih Anda akan memiliki apapun keinginan jiwa Anda dan apapun nikmat mata Anda "Pria itu akan begitu diatasi bahwa ia akan berseru:". Ya Tuhanku, saya puas! "
 Dapatkah Anda bayangkan itu, pria TERMISKIN di surga akan memiliki rumah lima belas kali lebih besar dari semua kerajaan dunia!
 Rumah di surga terlalu indah bagi kita bahkan untuk mulai membayangkan, tetapi Allah tidak membiarkan kita memiliki sekilas cepat dari mereka dalam Alquran. Bahkan orang yang paling imajinatif di seluruh dunia tidak akan pernah bisa, menemukan kata-kata untuk menggambarkan keajaiban dan harta surga.



