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sj Bersyukurlah Tak 
Punya Banyak Uang
Tausiyah Khoirudin Bashori di Masjid Gedhe Kauman

R ii i l lH
Untuk yang tak terlalu 
banyak uangnya ber

syukur lah. Karena apa, 
orang yang tak banyak 

uangnya paling bisa 
menahan diri diban

dingkan dengan orang 
yang memiliki harta 
kekayaan berlimpah

YOGYA, TRIBUN - Mantan Rektor 
Universitas Muhammadiyah Yog
yakarta (UMY), Khoiruddin Bashori 
memberikan tausiyah kepada jama
ah Masjid Gedhe Kauman Yogyakar
ta, Kamis (1/6). Di dalam ceramah
nya, ia menjelaskan tentang nikmat 
dan berkah dalam berpuasa.

“Sudah hampir seminggu kita ber
puasa, sekarang kita menjalankan 
puasa sudah tak terasa lagi hausnya 
karena sudah terlatih pada hari per
tama;” ujar Khoiruddin di hadapan 
ribuah jamaah masjid.

Ia pun menjelaskan, kota Yogya
karta merupakan kota yang memi
liki tingkat kebahagiaan yang tinggi, 
begitu juga tingkat harapan hidup 
orang Yogyakarta. Namun, yang 
menjadi menarik adalah tingkat ke

miskinan di Yogyakarta ikut tinggi 
pula.

“Menjadi menarik, angka kemis
kinan juga tinggi, di kota ini miskin 
tapi bahagia,” ungkap Doktor Psiko
logi Pendidikan itu.

Ia melanjutkan, inti dari puasa 
sebenarnya adalah menahan diri da
lam artian menahan diri dari lapar, 
dahaga, maupun hawa nafsu seba
gai manusia. Pada bulan puasa ini 
umat Islam dilatih untuk menahan 
diri dari godaan-goadaan yang ada di 
dunia selama sebulan penuh.

“Untuk yang tak terlalu banyak 
uangnya bersyukur lah. Karena 
apa, orang yang tak banyak uang
nya paling bisa menahan diri diban
dingkan dengan orang yang memi
liki harta kekayaan berlimpah,”

ucap Bashori.
Lalu, ia mengingatkan kepada ja

maah agar selalu menjaga syahwat 
perut dan yang ada dibawahnya, 
karena banyak dari sebagian orang 
jatuh dan sakit karena dua hal terse
but. “Kalau kita bisa mengendalikan 
kedua itu, maka Insyallah kita bisa 
menjadi lebih baik. Semoga puasa 
kita saat ini menjadi berkah,” tegas
nya.

Tak lama, setelah mendengarkan 
ceramah mantan Rektor UMY ter
sebut, azan Magrib pun berkuman
dang, jamaah yang sebelumnya su
dah mengambil takjil berupa gulai 
kambing yang disediakan masjid 
langsung menyantap hidangan ter
sebut, tanpa lupa membaca doa ter
lebih dahulu. (tr«)


