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Ya Allah, Ya Rahman Ya Rahim Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang
Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat-Mu Ya Allah, kami sampaikan
permohonan dan harapan, terangkai dalam do’a tertuju hanya kepada-Mu,
Engkau penentu segala kejadian. Pada saat yang berbahagia ini kami
bermunajat kepada-Mu, pada acara pembukaan Festival Seni Qasidah Bintang
Vokalis Tingkat Nasional ke 21 tahun 2016 di Provinsi Lampung, Tiada lain Ya
Rab kami berharap, semoga acara ini dapat berjalan dengan khidmat dan
lancar serta senantiasa memperoleh curahanrahmat dan kasih sayang-Mu.
Ya Allah Ya ‘Aziz Tuhan Yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu
Kami menyadari bahwa seni qosidahdan seni musik islam memiliki peran
potensial dalam penguatan dakwah, bukan sekedar memberi hiburan yang
religius tetapi lebih dari itu mampu menciptakan ukhuwah islamiyah yang
harmonis. Oleh karena itu kami memohon, jadikan acara ini sebagai
momentum bagi kami sebagai ruang ekspresi para praktisi seni musik islami
sehingga mampu menjadikan musik islami sebagai jalan menuju masyarakat
madani

Ya Allah Ya Latief, Engkau Maha lembut
Mudahkan
jalan
bagi
kami
untuk
membangun
komunikasi
dalammengembangkan potensi seni budaya islam agar lebih terarah dan
terukur sebagai upaya pelestarian khasanah budaya bangsa bernuansa
islami.Sehingga menjadikan seni budaya islam sebagai benteng untuk
membendung kemorosatan akhlak pada masa-masa mendatang.
Namun demikian Ya Allah sungguh kami menyadari, Semua harapan dan
keingianan kami itu, tidak mungkin terwujud, tanpa iradah-Mu. Karenya
Bimbing langkah kami, sinari jiwa dan fikiran kami agar pelaksanaan festival
inidapat berjalan dengan lancar, jauhkan seluruh peserta dari berbagai
kesulitan, musibah dan halangan, sehingga festival ini dapat
menghasilkan seni budaya Islami yang berkualitas sehingga dapat
dijadikan media dakwah pada masyarakat.
Akhirnya Ya Allah Ya Sami’ Engkau Maha Mendengar
Jika do’a kami selama ini belum terkabul karena dosa dan kesalahan kami,
maka terimalah taubat kami. Jikalau do’a kami terhalang karena kekhilafan dan
kelalaian kami terhadap perintah-Mu, maka beri petunjuk-Mu agar kami selalu
berada di atas jalan-Mu. Sungguh kami semua tidak ingin termasuk golongan
orang-orang yang merugi di dunia dan celaka di akherat kelak.
Karenanya Ya Allah dengan penuh harap kami meminta, Ampunilah dosa dan
kesalahan kami, kedua orang tua kami, dan para pemimpin bangsa yang
senantiasa mengikuti petunjuk-Mu, terimalah do’a dan permohonan kami.
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