
berlandaskan iman dan takwa. Terciptanya negeri ''y"ng subur dan makmur, dibawah

kepemimpinan seorang yang sholeh, rakyat yang rukun dan cerdas, dan system masyarakat dan

hukum yang adil. Sebuah negeriyang diberkahi oleh?llah SWT.

lbrahim a.s adalah suri tauladan abadi bagi kita. Ketundukannya kepada aturan ilahiyah menjadi

contoh agung sepanjang masa. Ketika Allah berfirman padanya: "Tunduk patuhlah..." maka iapun

tidak pernah menunda-nunda walau sesaat. Tidak pernah muncul keraguan sedikitpun akan

aturan dan perintah Raab Malikul Quddus, sekalipun datang perintah yang menyesakkan dada,

mengusik rasa kemanuisaannya;menyembelih anaknya tercinta. Tapi, lihatlah bagaimana lbrahim

mendemonstrasikan kepada kita sebuah bentuk penghambaan yang suci. Dan Allah sekali-kali

tidak akan menganiaya hambanya yang sholeh.

"Dan lbrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. Wahai

anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama lslam ini bagimu, maka janganlah kamu

sekali-kali mati melainkan dalam kealaan lslam (2:132)
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Apa yang telah diwasiatkan lbrahim jelas mengisyaratkan agar kita sebagai anak cucunya, siap

menerima dan menegakkan islam secara utuh serta konsisten dalam menj&nkan syariatnya.

Ketulusan dalam menerima dan menegakkan lslam adalah jaminan untuk mencapai

kesejahteraan hidup. Sebaliknya, ketidakpatuhan dan inkonsistensi kepada lslam dapat

menjerumuskan kehidupan kaum muslimin ke dalam lembah yang penuh nista dan

menjerumuskan manusia ke dalam krisis multi dimensi yang berkepanjangan.

Walau anna ahlal qura....walakin kazzabu fa akhaznaahum bima kanu yaksibun(jika seandainya

penduduk sebuah negeri beriman dan bertaqwa, pasti Allah akan membuka pintu barokah dari
r

langit dan bumi (7:96) _/-?> f-t "d 1 La,* tcr.*k((;..^'--
lnilah syarat dariAllah SWT, agar sebuah negeri mendapatkan barokah, hidup aman sentosa, adil

dan makmur. Dan di ayat ini pula Allah menjelaskan kenapa Dia mengazab penduduk suatu

negeri

Rasulullah SAW 14 abad yang lalu memberikan isyarat tentang situasi yang menimpa kelompok

masyarakat atau suatu bangsa yang tidak konsisten dalam menjalankan aturan agama lslam.

Mereka akan dilanda berbagai krisis, sosial, ekonomi, moral, dan budaya yang berkepanjangan.

"Apabila akhir zaman semakin dekat maka banyak orang yang berpakaian jubah, dominasi

perdagangan, harta kekayaan melimpah, para pemilik modaldiagungkan, kemesuman merajalela,

dominasi perempuan, kezaliman penguasa, manipulasi takaran dan timbangan, orang lebih suka

memelihara anjing daripada anaknya sendiri, tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi
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