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ﱠﺣﻴ ِْﻢ
ِﷲ اﻟﺮﱠﲪَْ ِﻦ اﻟﺮ
ِ ْﻢ
ِ ﺑِﺴ

َﺻ ْﺤﺒِ ِﻪ اَﲨَْ ِﻌ ْﻴـﻨ
َ ﲔ َوﻋَﻠَﻰ اَﻟِ ِﻪ َو
َْ ِف اْﻷَﻧْﺒِﻴَﺂ ِء َواﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠ
ِ ﺄَ ْﺷ َﺮ
ﺎ ﺑِ َﺪ َر َﺟ ِﺔ اﻟْﻌُ ْﻠ َﻲ

ﻚ
َ ِ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ اَ ِﻋﻨﱠﺎ َﻋﻠَﻰ ِذ ْﻛ ِﺮ َك َو ُﺷ ْﻜ ِﺮ َك َو ُﺣ ْﺴ ِﻦ ِﻋﺒَﺎ َدﺗ. ِﻚ
َ ﲜَِﺎﻧِﺒ

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Segala puji bagi-Mu ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu yang amat luas, kami dapat
melaksanakan upacaraHari Amal Bhakti Kementerian Agama Ke-70. Semoga Engkau meridhai
dan memberkati acara ini.
Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa,
Kami yang hadir ini adalah penerus perjuangan para pendahulu kami, pejuang yang telah
mendirikan dan mengembangkan Kementerian Agama dengan semangat persaudaraan,
pengorbanan serta keikhlasan. Ya Allah, kami memohon kiranya nilai-nilai tersebut terbenam
dalam jiwa kami sehingga keberadaan Kementerian Agama semakin dirasakan maslahat dan
manfaatnya bagi masyarakat serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana,
Limpahkan kepada kami dan seluruh jajaran Kementerian Agama taufik dan hidayah-Mu, untuk
mendukung dan melaksanakan kebijakan yang digariskan oleh Bapak Menteri Agama, agar
bangsa ini dapat segera maju dan berjaya dalam menggapai cita-cita sebagai bangsa yang
bertaqwa, berakhlakul karimah, adil, makmur dan sejahtera menuju negara yang bermartabat.
Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui,
Jadikanlah seluruh karyawan dan karyawati Kementerian Agama sebagai sosok pribadi yang
bersih melayani,penuh integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung Jawab dan ketauladanan
dalam melaksanakan tugas dan amanah serta tumbuhkanlah semangat kebersamaan dan
keikhlasan mereka dalam menunaikan bhaktinya kepada bangsa, negara dan masyarakat.
Ya Allah, Tuhan Yang Maha Perkasa;
Sejauh usaha kami dalam membangun masyarakat dan negara dengan gigih. Kudrat Iradat-Mu
penentu akhir yang Engkau pilih, jadikanlah kami pelaksana pembangunan yang jujur dan
bersih. Selalu taqwa kepada-Mu di saat suka dan dikala sedih, masukkah kami dalam golongan
hamba-Mu yang gemar beramal shalih.
Ya Allah, Ya Mujibas Sailin,
Siramilah kami dan para pemimpin kami dengan cahaya-Mu ya Ilahi, sehingga kami dapat
membedakan yang terpuji dari yang keji, sejahterakan hidup dan kehidupan kami, di dunia dan
di alam baka nanti, masukkan kami dalam golongan hamba-Mu yang Engkau cintai. Kami
mohon kepada-Mu, semoga dosa kami, para orang tua kami, para pemimpin dan pendahulu
kami ini, Engkau ampuni.

َاب
َ ﺴﻨَﺔً َوِﻗﻨَﺎ َﻋﺬ
َ َﺧ َﺮةِ َﺣ
ِ ﺴﻨَﺔً وَِﰱ اْﻻ
َ  َرﺑﱠـﻨَﺎ اَﺗِﻨَﺎِ ﰱ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﺣ،ْﻚ رَﲪَْﺔً َو َﻫﻴِّ ْﺊ ﻟَﻨَـﺎ ِﻣ ْﻦ أَ ْﻣ ِﺮﻧَــﺎ َر َﺷ ـﺪًا
َ َﺐ ﻟَﻨَـﺎ ِﻣ ْﻦ ﻟﱠ ُﺪﻧ
ْ َرﺑﱠـﻨَﺎ ﻫ

ﺼ ُﻔ ْﻮ َن َو َﺳﻼَ ٌم
ِ َب اﻟْ ِﻌ ﱠﺰةِ َﻋ ﱠﻤﺎ ﻳ
ِّ ﻚ َر
َ ِّﻀ ِﻞ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن َرﺑ
ْ ﺻ ْﺤﺒِ ِﻪ أَﲨَْ ِﻌ ْﻴـﻨَﺒِ َﻔ
َ ﺻﻠ ﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠ َﻰ َﺳﻴِّ ِﺪ ﳏَُ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋﻠ َﻰ اَﻟِ ِﻪ َو
َ  َو،ِاﻟﻨﱠﺎر
.ﲔ
َْ ب اﻟْ َﻌﺎﻟَ ِﻤ
ِّ َر

َﻋﻠ َﻰ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠِ ْﻴـﻨَـ َﻮاﳊَْ ْﻤ ُﺪ

