Kehumasan dan Pengelolaan Website, Jadikan pertemuan ini sebagai
momentum untuk memperkuat ikatan ukhuwah dan silaturrahim
diantara kami.
DOA PADA ACARA PEMBUKAAN
WORKSHOP KEHUMASAN DAN WEBSITE
SELASA, 15 APRIL 2014

اﻟﺮْﱠﺣﻴِﻢ
ِ ﲪ ِﻦ
َْ  ْﺑِﺴِﻢ اﷲِ ﱠاﻟﺮ, ﻄَﺎن ﱠاﻟﺮِْﺟﻴِﻢ
ِ ﺑِﺎاﷲَِﻣﻦ اﻟ ْﺸﱠﻴ
ِ ُاَﻋُﻮذ
ْ
,ﺘَﻌِﻦَﻋﻠَﻰ ُْاُﻣﻮ رِاﻟ ﱡﺪﻧـْﻴ َ َﺎواﻟﺪﱢﻳ ْﻦ
ُ ﻧَﺴ
ْ َب اﻟَْﻌﻠَِﻤْﲔَ وِﺑِﻪ
ﻟِﻞ◌َ◌ِه رﱢ
ّ ّ اَﳊ َْﻤُﺪ
ْ
ﺎﺑِﻪ
ِ اَﺻَﺤ
ْ اَﻟِﻪَ و
ِ َوﻋﻠَﻰ,َ ﻠِﲔ
ْ َف اﻻَﻧْﺒِﻴ َ ِﺎءَ واﻟُْْﻤَﺮﺳ
َِ واﻟﺼﱠﻼَةُ َ واﻟﺴﱠﻼَم ُ َﻋَﻠﻰ ْاَﺳﺮ
ِﻳﺪﻩ ُ ﻳ َ ﺎَ رﺑﱠـﻨَﺎ
ََﺎﰱء ُ َ ﻣﺰ
ِ ﻧِﻌﻤﻪُ َ وﻳ ُ ﻜ
ََ اﰲ
,ِـﱡﻮ
ﱠﻌِﻤَْ َﲔ
َْﺪا ِﻳ
ًَْﺪا اﻟﻨﲪ
ًَْﺪااﻟﺸﱠﺎﻛِﺮِﻳ ْﻦ ﲪ
,ًﲪ
َْﻌِﲔ
ْ اَﲨ
ْﻄَﺎﻧِﻚ
َ ِﻚَ وﻋَِﻈ ِﻴﻢ ُﺳﻠ
َ َﻼَلَ ْوﺟﻬ
ِ َﻚ اﳊ َْﻤُﺪ َﻛَﻤﺎ ﻳـ ﺒَ َْﻨ ﻐِﻲ ِﳉ
َﻟ
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.
Ya Allah,ya Rahman ya Rahim
Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, dzat yang Maha
Pengasih dan Penyayang, berkat ridlo-Mu pada malam ini kami
dapat melaksanakan acara Pembukaan Workshop Informasi

Yaa Allah ya Syakurur Rohiim
Betapa banyak nikmat yang telah Engkau anugrahkan kepada kami,
untuk itu berikankepada kami kekuatan dan kesempatan untuk tetap
mensyukuri ni’mat tersebut dan menggunakannya sebagai media
untuk tetap beribadah kepada-Mu sehingga nikmat tersebut memberi
keberkahan kepada kami dan dapat menghantarkan kami masuk ke
dalam surga-Mu
Ya Allah, ya Muqallibu Qulub
Sebagai aparatur Kementerian Agama, kami dituntut untuk
senantiasa amanah, jujur, bersih, bertanggungjawab, professional,
disiplin, integretid, dan berwibawa, namun kami sadar ya Allah, itu
semua belum bisa kami laksanakan dengan sepenuhnya. Oleh karena
itu panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, terangi hati kami,
tetapkan iman kami, luaskan rizki kami, dekatkan kami kepada
kebaikan dan jauhkan kami dari kejahatan dan kemaksiatan, sehingga
kami dapat memujudkan abdi negara yang lurus dan istiqomah sesuai
dengan kehandak-Mu.
Ya Allah ya Ghafurur Rohim
Sebagai hamba-Mu yang dhaif, kami sadar telah banyak melakukan
dosa dan maksiat baik bersifat individual maupun kolektif kolegial,
oleh karena ya Allah, ampunilah 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.

َﻖ َﺣﻘّﺎًَ ْوُارزﻗـْﻨَﺎ اﻟﺘِ ﺒ َ َﺎﻋﺔَ َ وأَرِﻧَﺎ اﻟﺒ َ َِﺎﻃﻞ ﺑ َ ﺎﻃِﻼً َ ْوُارزﻗـْﻨَﺎ
اﻟﻠﻬﱠﻢ أَرِﻧَﺎ اﳊ ﱠ
ُ
ﱠاﲪ َﲔ
ْﺣﻢ اﻟﺮِِ
ﺘِﻚ ﻳ َ ﺎ أََرَ
َﲪ َ
ْاﺟﺘِ ﻨَﺎﺑ َ ﻪُ  ،ﺑِﺮَْ
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 ْ

