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اﻟﺮْﱠﺣﻴِﻢ
ِ ﱠﲪ ِﻦ
َْ ْﺑِﺴِﻢ اﷲِ اﻟﺮ, ﱠﺟﻴِﻢ
ْاﻟﺮ
ِ ﻄَﺎن
ِ ﺑِﺎاﷲَِﻣﻦ اﻟ ْﺸﱠﻴ
ِ ُاَﻋُﻮذ
ْ
ﺘَﻌِﻦَﻋﻠَﻰ ُْاُﻣﻮ رِاﻟ ﱡﺪﻧـْﻴ َ ﺎَ واﻟﺪﱢﻳ ْﻦ
ُ ﻧَﺴ
ْ َب اﻟَْﻌﻠَِﻤْﲔَ وِﺑِﻪ
ﻟِﻞ◌َ◌ِه رﱢ
ّ ّ اَﳊ َْﻤُﺪ
ْ
ﻠِﲔ
ْ َف اﻻَﻧْﺒِﻴ َ ِﺎءَ واﻟُْْﻤَﺮﺳ
َِ واﻟﺼﱠﻼَةُ َ واﻟﺴﱠﻼَم ُ َﻋَﻠﻰ ْاَﺳﺮ
َْﻌِﲔ
ْ ﺎﺑِﻪ اَﲨ
ِ اَﺻَﺤ
ْ اَﻟِﻪَ و
ِ َ َوﻋﻠَﻰ
Ya Allah, ya Ilahi Rabbi
Kami agungkan nama-Mu, karena Engkau adalah dzat yang Maha
Agung, Kami sebut asma-Mu, karena Engkau adalah dzat Maha
Besar, kami panjatkan do’a kehadirat-Mu, karena Engkau adalah
dzat tempat meminta.
Yaa Allah ya Syakurur Rohiim
Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, dzat yang Maha
Pengasih dan Penyayang, berkat ridlo-Mu pada hari ini kami dapat
melaksanakan acara Pembukaan Workshop Pembinaan Kerukunan
Hidup Umat Beragama, Jadikan pertemuan ini sebagai momentum
untuk memperkuat ikatan ukhuwah dan silaturrahim diantara kami.

Jadikanlah kami khususnya masyarakat Lampung sebagai insan yang
hanya beriman dan bertaqwa kepada-Mu, sebagai masyarakat yang
rukun, toleran, pemaaf, rendah diri, jujur, amanah, disiplin, berilmu
pengetahuan, memiliki dedikasi dan professional, sehingga terwujud
masyarakat Lampung yang baldatun tayyibatun warobbun
ghofur.
Ya Allah Sami’ul Alim
Jadikan daerah sai bumi khua jukhai, Provinsi Lampung yang kami
cintai ini sebagai daerah yang aman, tentram, maju, adil, sejahtera,
bermartabat dan berdaya saing tinggi, jauhkanlah kami dari
perpecahan, permusuhan dan konflik yang akan memecah belah
persatuan dan kesatuan khususnya dalam menghadapi pesta
demokrasi pemilihan calon anggota legislative dan pemilihan
gubernur dan Wakil Gubernur.
Ya Allah ya Ghafurur Rohim
Dalam kekhusu’an dan ketundukan hati, kami memohon ampunan
kepada- Mu atas segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan
orang tua kami, dosa dan kesalahan seluruh keluarga kami, dosa para
pemimpin kami, dosa dan kesalahan para pendahulu kami, karena
Engkau adalah dzat yang maha pengampun atas segala dosa.

Ya Allah ya Mujibud Dua
doa,

macam

Engkau yang maha mengabulkan segala
perkenankanlah doa dan permohonan kami.

ﱠﺣﻴِﻢ
اﻟﺮْ
ﱠاب ِ
َﻧْﺖ اﻟﺘـﱠﻮ ُ
ﱠﻚ أ َ
ﺗُﺐ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ إِ ﻧ َ
ﱠﻤﻴﻊ اﻟَْﻌﻠِْ ﻴﻢ َ،و ْ
َﻧْﺖ اﻟﺴُِْ
ﱠﻚ أ َ
َ رﺑـ َ ﻨَﺎ ﺗ َـَﻘﺒﱠ ْﻞِﻣﻨﱠﺎ إِ ﻧ َ
َاب اﻟﻨﱠﺎرِ
اﻷﺧﺮةِ َ َﺣﺴﻨَﺔًَ وﻗِ ﻨَﺎ ﻋَﺬ َ
َ رﺑـﱠﻨَﺎ ء َ اﺗِ ﻨَﺎ ِﰲ اﻟ ﱡﺪﻧـْﻴ َ ﺎ َ َﺣﺴﻨَﺔً َ ِوﰲ َِ
َب اﻟَْﻌﺎﻟَِﻤْ َﲔ
اﳊ َْﻤُﺪ ﻟِ ِﻠﱠﻪ رﱢ
َو ْ

