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Bønnens ord og bevægelser

 
Gud er Størst

Æret være Du, oh Herre, Din er prisen  og velsignet er Dit Navn og  
ophøjet er Din Majestæt, og der er ingen Gud udover Dig.

Jeg søger tilflugt hos Gud fra den  udstødte djævel.

I Guds navn, Den mest Bamhjertige, Den mest Nådefulde. Priset  
være Gud  Beskytteren og Opretholderen af verdnerne, Den Mest  
Bamhjertige, Den Mest Nådefulde. Herre over Dommens Dag. Dig  
alene tilbeder vi og Din hjælp  alene søger vi. Vis os den rette vej.  
Vejen for dem, som Du har vist Din Godhed, de  hvis lod ikke er  
vrede, og som ikke går vild.

Amin (Gud, accepter min bøn)

I Guds navn, Den mest Bamhjertige, Den mest Nådefulde. Sig: Han  
er Gud, Den Eneste Ene Gud, Den Absolutte Uafhængige. Han føder  
ingen og ej heller er Han født. Og ingen er Hans lige.

 Gud er størst.

Æret være min Mægtige Herre.

Gud har lyttet til den, der har prist Ham.

Al pris til vor Herre. Rigelige gode og velsignede prisninger.

Gud er størst.

1



profeternesvej.dk

Æret være min Ophøjede Herre.

Gud er størst.

Min Herre tilgiv mig.

Gud er størst.

Æret være min Ophøjede Herre.

Gud er størst.

Alle hilsner til Gud, al pris og alle goder. O’ profet, Guds fred,  
barmhjertighed og velsignelser være over dig. Fred være over os og  
over alle Guds oprigtige slaver. Jeg bevidner at der ikke er andre  
end Gud der er værdig, at blive tilbedt og jeg bevidner, at  
Muhammad er Hans slave og Budbringer.

O Gud send Dine prisninger over Muhammad og over Muhammads 
slægt, ligesom Du sendte Dine prisninger over Abraham og over  
Abrahams slægt, Du er Den Prisværdigste. O’ Gud send Dine 
velsignelser over Muhammad og Muhammads slægt, ligesom Du  
sendte Dine velsignelser over Abraham og over Abrahams slægt, Du  
er Den Prisværdigste.

O Gud jeg søger tilflugt hos Dig  fra straffen i graven, fra  
straffen i helvedet, fra livets og dødens prøvelse og fra det onde  
i prøvelsen med den falske Messias.

Må Guds Fred, og Barmhjertighed være med dig
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