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Ah Allah. 
Jeg sporger

Dig om jannah. 

Jeg sporger Dig,
 Ah Allah, 

om at gore mig klog
 og dygtig i skolen.

Ah Allah. 
Jeg sporger Dig om

 Din k  rlighed.
 Jeg vil gerne have,
 at Du elsker mig.

Jeg sporger Dig,
Ah Allah, om at

 Du altid skal beskytte 
og gl  de mine for  ldre. 

 Ah Allah.
Jeg sporger Dig om,at Du 

skal gore mig sund og rask. 
Beskyt mig fra alle

 slags sygdomme.

Jeg sporger Dig, 
Ah Allah, 

om at Du skal give mad 
og drikke til alle fattige

 muslimer i verden. 

Jeg sporger Dig, 
Ah Allah, 

om at Du skal give
 alle born i verden

 tryghed og et sted at bo.

Ah Allah.
Gor mig dygtig til at

 l  se og forsta Koranen.

Jeg sporger Dig, 
Ah Allah,om at give mig

 gode manerer og opforsel. 
Sa jeg altid er sod overfor 

andre og en dejlig
 person at v  re sammen med.

Ah Allah. 
Jeg sporger Dig om hj  lp 
til at v  re god og lydig 
overfor mine for  ldre. 
De fortjener det bedste

 og jeg elsker dem.

Ah Allah. Gor mig blandt 
dem som hver dag beder de

 fem daglige bonner.
 Bonnen er noglen til jannah. 

Jeg vil gerne til jannah.

Ah Allah. 
Lad mig opleve at rejse

 til Mekka for at udfore Hajj. 
Lad mig ga de steder, 

hvor profeten har gaet.

Jeg sporger Dig, ah Allah,
 om at gore det nemt for mig

 at faste i Ramadan 
hvert eneste ar. 

Det er der stor belonning i 
og jeg onsker Din belonning.  

Jeg sporger Dig, 
ah Allah, om at Du giver mig

 en masse penge,sa jeg kan give
til velgorenhed og hj  lpe
 de fattige verden over.

Ah Allah. Jeg sporger Dig om,
 at Du giver mig de 

bedste venner. Venner som altid 
vil paminde mig om Allah. 

Venner som vil v  re mig til gavn. 

Ah Allah. Tak! 
Jeg takker dig for alt hvad

 Du har givet mig af
 mad, toj, drikke og et sted at bo.

 Lad mig altid have det med min familie 
og hj  lp alle andre muslimer 
verden over, som ikke har det

 sa godt som jeg.

Ah Allah. 
Jeg sporger Dig om de

 bedste gaver og slik til Eid. 
Gor det til en rigtig 

gl  delig dag.

Jeg sporger Dig, 
Ah Allah, 

om at Du samler mig i jannah 
sammen med min familie. 

At Du lader os v  re glade 
sammen for evigt. 

Ah Allah 
 Gor det nemt for mig at

 lave dua til Dig hver dag 
og at jeg altid husker Dig

Ah Allah
 tilgiv mig, hvis jeg nogensinde 

har v  ret darlig mod mine
 for  ldre eller mine venner. 

Jeg lover ikke at gore det igen. 

Ah Allah
 jeg sporger Dig om
 det flotteste toj 

og de bedste sko til Eid.



Jeg sporger Dig, Ah Allah,
 om at Du gor moskeen elsket

 for mig og at jeg altid er glad 
for at komme i moskeen. 

Ah Allah. Lad mig aldrig v  re 
jaloux pa en anden muslim 

eller onske nogen noget ondt.

Jeg sporger Dig, ah Allah, 
om at Du giver mig gavnlig viden 
om profeten Muhammad og hans 

liv. Han er mit forbillede. 

 ah Allah. Lad mig altid udvise  
respekt og godhed overfor  

ldre mennesker. 

Ah Allah. Lad mig altid v  re 
ydmyg og tro godt om andre. 

Shaytan var arrogant og troede, 
at han var bedre end andre. 

Sadan vil jeg ikke v  re. 

Jeg sporger Dig,ah Allah, 
om at give mig gl  de i denne 

verden og n  ste verden. Du ved 
hvad der er bedst for mig. 

Jeg takker Dig, Ah Allah, 
for mit syn og min horelse. 

Det er en enorm gave, som Du 
har givet mig. Gor det nemt 

for andre, som ikke har 
et syn eller horelse. 

ah Allah. gor det nemt for mig
 at jeg dagligt kan sige gavnlige 
ord som“bismillah, subhanAllah, 
Alhamdulillah, Allahu akbar”.  

ah Allah. Gor mig god til at 
rose andre og gore dem glade. 
Jeg bliver glad, nar jeg far 

ros, og jeg vil gerne have, at 
andre ogsa bliver glade. 


