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بسم آ هلل آلرحمن الرحميم الحمد هلل حمد الناعمين حمد
الشكرين حمدا يوافى نعمه و يكافئ مزيده يا ربنا لك
الحمد كما ينبغى لجالل وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل علي سيدنا محمد و علي أله و صحبه أجمعين
و الحمد هلل رب العالمين
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
upacara Hari Amal Bhakti Kementerian Agama Ke-73.
Semoga Engkau meridhai dan memberkati acara ini.
Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa;
Kami, adalah penerus perjuangan pendahulu kami,
pejuang yang telah mendirikan dan mengembangkan
Kementerian Agama dengan semangat persaudaraan
dan keikhlasan. Ya Allah, kami memohon kiranya
nilai-nilai tersebut terbenam dalam jiwa kami sehingga
keberadaan Kementerian Agama semakin dirasakan
maslahat dan manfaatnya bagi masyarakat dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
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Ya Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana;
Limpahkan kepada kami taufik dan hidayah-Mu, untuk
mendukung dan melaksanakan kebijakan yang
digariskan oleh pemerintah, guna menuju bangsa yang
maju dan berjaya dalam menggapai cita-cita sebagai
bangsa yang bertaqwa, berakhlakul karimah, adil,
makmur dan sejahtera menuju negara yang kuat dan
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 Memelihara;
Kami sadar, kami hidup dalam lingkungan keragaman
budaya, suku dan agama, di dalam Negara Republik
Indonesia. Karena itu Ya Allah Bimbinglah kami dan
seluruh pegawai Kementerian Agama agar mampu
mengemban amanah menjaga kebersamaan umat
sebagai pelopor inspirasi dalam menebar kedamaian,
kerukunan dan kesejukan baik di lingkungan kerja,
keluarga dan masyarakat.
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Ya Allah, Yang Maha Memberi Kesejahteraan;
Di tahun politik ini, karuniakanlah kepada kami,
bangsa yang aman, damai dan sejahtera. Jauhkan kami
dari perpecahan dan pertikaian yang merusak sendisendi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jauhkanlah kami dari segala musibah, fitnah, dan
cobaan, yang membuat kami tidak mampu
melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanahkan
kepada kami.
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.

ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي االخرة حسنة وقنا عذاب
النار و ادخلنا الجنة مع االبرار يا عزيز يا غفار يا رب
العالمين وصل هللا علي سيدنا محمد و علي أله و صحبه
أجمعين والحمد هلل رب العامين
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