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Cinta hadir tatkala
aku disahkan

UJIAN AKAN SERING
MENDATANGI MANUSIA

UNTUK MENDUGA
KEKUATAN MENTAL DAN
FIZIKALNYA BAGAIMANA

ALLAH MEMBERIKAN UJIAN
ITU ADALAH HAK NYA
BAGAIMANA MANU81A

MENERIMANYA ITULAH
SAAT KEIMANAN DAN

KETAKWAAN DIUJI OLEH
ALLAH S WT

Minggu ini kita akan berkongsi derita
yang ditanggung oleh seorang
isteri yang menerima pelbagai

ujian dalam hidupnya Klsahnya terlalu
sedih dan bersamalah klta berdoa agar dia
diberikan kekuatan dalam menempuh dugaan
dihadapinya

Setiap manusia inginkan kehidupan yang
sempurna dan bahagia Tapi apalah ertinya
bahagia bila hati sering diamuk rasa sepi
rasa takut dan rendah diri Pelbagai ujian

telah saya lalui Hldup saya bagaikan pelangi
tetapi seri cahayanya semakin suram dan
yang tinggal kini cahaya yang sangat suram
Kisah hidup saya sangat tragls Seawal usia
tujuh tahun saya tslah men adi mangsa
ratahan dari jantan jantan yang tldak herguna
Datuk bapa saudara sepupu rakan ibu dan
juga rakan abang telah membuatkan hidup
saya cukup sengsara

Melangkah ke alam remaja saya mula
ketagih untuk melakukan dosa Alam
persekolahan saya tinggalkan begitu sahaja
Saja jadikan diri sebagai alat mainan
Berkenalan dengan seorang lelaki yang saya
namakan L lebih membuatkan saya semakin
gila Saya lari dari rumah dan bersekedudukan
dengannya Saya mengandung dan melahirkan
anaknya Kemudian keluarga berjaya menjejaki
saya dan akhirnya saya kembali kepada
keluarga Saya dibawa jauh agar tidak dapat

bertemu dengan L lagi Selama dua tahun
kami tidak lagi bertemu dan saya menjalani
kehidupan normal tanpa cinta Saya juga
berjaya membina keriaya Entah bagalmana
L berjaya menjejaki saya dan datang merayu
Kerana pernah merasai cinta darinya sekali
lagi saya tewas Saya tinggalkan kerjaya dan
mengikutnya lari Kami bernikah tanpa restu
keluarga

Seiepas berkahwin semua tembelang
mula pecah Saya yang bodoh bodoh
kerana cinta L mula tunjuk semua sikapnya
Pemabuk penagih menjadi gangster dan
kaki perempuan Hampir saban malam kami
bertengkar Hinggalah sampai satu saat
dia ditangkap polis kehidupan saya mula
berubah Dia dijatuhkan hukuman gantung
sampai mati kerana mengedar dadah Akibat
dari terkejut rnendengar berita itu saya
keguguran

Seiepas suami ditangkap saya kembali
kepada keluarga yang telah saya helakangi
selama ini Syukur kerana keluarga masih
menerima saya dengan seadanya

Setahun kesepian tanpa adanya lelaki
dalam kehidupan saya seorang lelaki S mula
mendampingi saya Dia seorang yang sangat
baik Dia tulus ingin mengambil saya sebagai
isterinya Alhamdullllan kami kemudiannya
dikurniakan tiga orang cahaya mata termasuk
kambar

Suami pergi buat
seiama lamanya

Dl saat saya benar benar bahagia saya
diuji lagi S pergi buat seiama lamanya
meninggalkan saya dan anak anak akibat
kemalangan jalan raya Hidup ini kembali



saya rasakan sangat menghampakan Tanpa
suami di sisi saya sering jatuh sakit Dan hidup
ini bagaikan letupan bom apabila saya disahkan
HIV positif

Saat mendengar berita Itu saya bagaikan
terkedu Hidup saya sudah berakhir UntLik
apa saya mernikirkan untuk hidup lagi Saya
amat tertekan Mujur saya diberi kekuatan
apabila menatap wajah anak anak Keluarga
juga banyak membantu memberikan sokongan
terhadap saya dan anak anak

Saya dapat bangun untuk maneruskan
kehidupan yang masln bersisa Saya
meneruskan rawatan yang disediakan Saya
juga tidak lupa memohon kepada Allah S W T
agar kehidupan saya ini dipermudahkan Syukur
kerana saya mendapat kekuatan untuk hidup
tetapi dalam rmasa yang sama saya gagal
membina benteng untuk tidak jatuh cinta lagi

Saya kembali jatuh cinta Clnta merupakan
kesakitan yang saya alami berbanding
kesakitan lain Paling memeritkan saya tidak
dapat melawan nafsu Saya sering memohon
kepada Allah agar ditutupkan saja nafsu
saya agar saya dapat melupakan semua ini
tetapi doa saya belum jua dimakbulkan
Saya gembira menerima cinta baru tetapi
dengan kesakitan yang saya hadapi
saya yakin tiada siapa pun yang sanggup
menerima saya

Sekarang saya tersepit antara cinta
sekali gus membuatkan jiwa saya merana
Saya sering mendekatkan diri kepada

Allah S WT tetapi kenapa saya masih tidak
mendapat hidayahnya Bantulah saya puan
saya amat derita dan sengsara sekarang ini




