55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan
mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan
mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum
mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah
diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka,
sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahkuKu dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku.Dan barangsiapa yang
(tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
56. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan ta’atlah kepada rasul, supaya
kamu diberi rahmat.

TADABBUR
Ya Allah , telah Kau ingatkan pada kami dalam Qur’anMu yang Agung, Bahwa Engkau telah
berjanji kepada orang orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh diantara kami ,
bahwa Engkau akan menjadikan kami berkuasa dibumi ini sebagaimana Engkau telah
menjadikan orang orang sebelum kami berkuasa. Dan Engkau akan meneguhkan
agama yang Engkau ridhoi bagi kami . Serta mengganti ketakutan kami , kecemasan
kami dengan rasa aman, nyaman dan tentram dari sisiMu. Agar kami tetap menyembahMu
dan tidak mempersekutukan Engkau dengan suatu apapun. Barang siapa yang kufur
sesudah ini mereka itulah orang orang yang fasik.
Dan telah Engkau ingatkan pula kepada kami agar kami tetap mendirikan shalat,
menunaikan zakat, dan patuh kepada rasulu MU.Agar kami mendapatkan rahmat dari
sisiMu.
Ya Allah , kami mohon apa yang Kau janjikan didalam Qur’anMu yang agung. Teguhkan
iman dan kyakinan kami kepadaMu, tetapkan hati kami mengerjakan amal amal soleh yang
Engkau ridhoi.Jadikan kami berkuasa dibumi ini sebagaimana Engkau telah menjadikan
orang orang sebelum kami berkuasa.
Jangan Kau jadikan kami sebagai umat yang lemah, jangan Kau jadikan kami sebagai umat
yang tertindas, jangan Kau jadikan kami sebagai umat yang papa, jangan Kau jadikan kami
sebagai umat yang dizolimi oleh orang orang yang zolim. Teguhkan agama yang Engkau
ridhoi bagi kami.Ganti ketakutan kami, kecemasan kami dengan rasa aman, nyaman dan
tentram dari sisiMu.Tetapkan hati kami untuk menyembah hanya kepadaMu, dan tidak
mempersekutukan Engkau dengan sauatu apapun.Jangan Kau jadikan kami termasuk
kelompok orang orang yang fasik.
Ya allah tetapkan hati kami unutk mendirikan shalat, menunaikan zakat dan patuh kepada
RasulMu .Beri kami ragmat dan keberkahan dari sisiMu. Perkenankanlah permohonan kami
ini ya Allah . Engkaulah sebaik baik yang memperkenankan doa

