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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan 
kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di 

perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya 
kamu beruntung” 

(Q.S. Ali ‘Imran Ayat 200) 
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