
26. Maka Luth membenarkan (kenabian)nya. dan berkitalah lbrahim: "Sesungguhnya Aku akan
berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku (kepadaku); Sesungguhnya dialah yang Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana

Allah Akbar (3x)

Hadirin yang berbahagia

Ketiqa.sifat lainnya dari pemimpin yang dapat digali dari sosok lbrahim As, adalah

kemampuannya meraliasasikan jiwa pengorbanan. Kisah pengorbanan lbrahim As inilah yang

menjadi salah satu tema penting di dalam perayaan lbadah Haji/ ledul Adha. Pengorbanan

lbrahim As., tidak tanggung-tanggung yakni kesiapannya untuk mempersembahkan anak yang

sangat dicintainya serta yang ditunggu-tunggunya sejak lama, kepada Allah berdasarkan perintah-

Nya. Adalah jiwa pengorbanan yang tinggi pula ditunjukkan oleh anaknya lsmailAs.

102. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama lbrahim,
lbrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku
menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa
yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang
sabi/'. f ,\ ft^, 44j(t.> .- j\u) ) t

Dalam konteks sekarang, rasanya agak sulit menemukan seorang pemirfipin yang didalam amal

shalehnya mengorbankan berbagai kemampuan yang dia miliki untuk Allah SWT dan ummatnya

dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilih dan dicintainya. Justru yang sering

tampak adalah betapa sumberdaya ummat digunakan untuk "berkorban" dalam konteks

kepentingan dirinya \ ,rrrtu)'€; v;*34 rfllt{,J.ltr,\- L

Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah SWT. Khutbah ledul Adha 1433 H yang dapat saya

sampaikan. Semoga kita mampu meneladani berbagai sepak terjang Nabiyullah lbrahim AS untuk

dapat mewarnai setiap langkah kehidupan kita sehari-har

kita tutup ibadah shalat ld kita pada pagiini dengan sama-sama berdoa:
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Ya Allah Ya Tuhan kami, ampunilah kami, arnpuniNah dosadoaa o€ng tua karni, sayangi mereka
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