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FFöörroorrdd  
  

  
II   GGuuddss  ddeenn  NNååddeerriikkee,,  ddeenn  BBaarrmmäärrttiiggeess  NNaammnn..  

  
DDeettttaa  hhääffttee  äärr  eenn  öövveerrssäättttnniinngg  aavv  eetttt  ttaall   ssoomm  bbrrooddeerr  KKhhaall iidd  YYaassiinn  hhööll ll   ii   SSaauuddii--

AArraabbiieenn  11999944..  FFöörreeddrraaggeett  hhaarr  bbll iivvii tt  mmyycckkeett  uuppppsskkaattttaatt  bbllaanndd  ssååvvääll   mmuussll iimmeerr  
ssoomm  iicckkee--  mmuussll iimmeerr  rruunnttoomm  ii   vväärrllddeenn..  DDeenn  ttaarr  uupppp  vviikkttiiggaa  ffuunnddaammeenntt  ii   IIssllaamm  oocchh  
ggeerr  eenn  öövveerrbbll iicckk  oomm  IIssllaammss  ssttöörrssttaa  ggrruunndd  ssoomm  äärr  ttrroonn  ppåå  eenn  ssaannnn  oocchh  AAll llssmmääkkttiigg  
GGuudd..  
  

BBrrooddeerr  KKhhaall iidd  YYaassiinn  ttaarr  uupppp  IIssllaammss  vviikkttiiggaassttee  ggrruunnddppeellaarree  ppåå  eetttt  ssäätttt  ssoomm  ggeerr  
lläässaarreenn  ((llyyssssnnaarreenn))  eetttt  nnööjjee  ii   aatttt  ffåå  ttaa  ddeell   aavv  ddeennnnaa  iinnffoorrmmaattiioonn,,  oocchh  ggeerr  mmåånnggaa  
eexxeemmppeell   oocchh  ppaarraall lleell lleerr  ssoomm  ggöörr  ddeett  eennkkeell tt  fföörr  vvaarr  oocchh  eenn  aatttt  fföörrssttåå  vvaadd  
mmeenniinnggeenn  mmeedd  ll iivveett  iinnnneebbäärr  oocchh  vvaadd  IIssllaamm  hhaannddllaarr  oomm..  

  
DDeett  äärr  hhäärrmmeedd  eetttt  ssaanntt  nnööjjee  aatttt  ffåå  pprreesseenntteerraa  ddeennnnaa  fföörreelläässnniinngg  ii   sskkrriivveenn  ffoorrmm  

oocchh  vvii   hhooppppaass  aatttt  vvaarr  oocchh  eenn  ssoomm  lläässeerr  ddeenn  sskkaall ll   ff iinnnnaa  kkllaarrhheett  oocchh  vväägglleeddnniinngg  ii   
ddeenn..  

  
CCII MM SS  ––  CCoonnvveeyyiinngg  tthhee  II ssllaammiicc  mmeessssaaggee  ssoocciieettyy  



  

  

VVaadd  äärr   mmeenniinnggeenn  mmeedd  ll ii vveett??   
  
  

MMiinnaa  kkäärraa  rreessppeekktteerraaddee  mmuussll iimmsskkaa  bbrrööddeerr  oocchh  ggäässtteerr;;  ssoomm  mmiinn  bbrroorr  nnäämmnnddee  
fföörr  eerr,,  äärr  jjaagg  hhäärr  iikkvvääll ll   oocchh  kkäännnneerr  mmiigg  vväällddiiggtt  hheeddrraadd  öövveerr  aatttt  hhaa  ffååtttt  
mmööjj ll iigghheetteenn  aatttt  ttaallaa  mmeedd  eerr  oomm  ddeettttaa  äämmnnee..  JJaagg  vvii ll ll   ddoocckk  ppååppeekkaa  aatttt  ddeettttaa  iinnttee  
sskkaall ll   bbeettrraakkttaass  ssoomm  eenn  fföörreelläässnniinngg,,  jjaagg  ttrroorr  iinnttee  aatttt  jjaagg  äärr  rruussttaadd  nnoogg  fföörr  aatttt  
fföörreelläässaa..  MMeenn  ssee  ddeett  hhäärr  ssnnaarraarree  ssoomm  eetttt  rråådd,,  ttii ll ll   eerr  oocchh  mmiigg  ssjjäällvv,,  fföörr  jjaagg  kkaann  ssee  
mmiigg  ssjjäällvv  ssii ttttaa  ii   ddeessssaa  ssttoollaarr  ff rraammfföörr  mmiigg..    

BBaarraa  fföörr  nnååggrraa  ddaaggaarr  sseeddaann,,  nnååggrraa  åårr  sseeddaann,,  eetttt  ll ii tteett  ttaagg  sseeddaann  ssaatttt  jjaagg  pprreecciiss  
ddäärr  nnii   äärr  ––  eenn  kkrriisstteenn,,  iicckkee--  mmuussll iimm,,  nnaattiioonnaall ii tteett  hhaarr  iinnggeenn  bbeettyyddeellssee,,  eenn  
mmäännnniisskkaa  ssoomm  iinnttee  vvaarr  mmeeddvveetteenn  oomm  IIssllaamm,,  oocchh  vviidd  ddeett  ttii ll ll ffääll lleett  iinnttee  rriikkttiiggtt  
fföörrssttoodd  mmeenniinnggeenn  mmeedd  ll iivveett..  SSåå  mmeedd  ddeessssaa  oorrdd  sskkuull llee  jjaagg  vvii ll jjaa  bbee  eerr  aatttt  eennddaasstt  
bbeettrraakkttaa  ddeett  jjaagg  ssääggeerr  ssoomm  iinnffoorrmmaattiioonn  oocchh  ssoomm  eetttt  rråådd,,  iinnttee  eenn  fföörreelläässnniinngg..  
  

IInnffoorrmmaattiioonneenn  ssoomm  jjaagg  sskkuull llee  vvii ll jjaa  ttii ll llddeellaa  eerr  kkaann  vveerrkkaa  ggaannsskkaa  oommffaattttaannddee,,  
mmeenn  oomm  nnii   rreeff lleekktteerraarr  öövveerr  hhjjäärrnnaannss  kkaappaaccii tteett  oocchh  mmäännggddeenn  iinnffoorrmmaattiioonn  ssoomm  
ddeenn  kkaann  llaaggrraa  oocchh  ttoollkkaa,,  ssåå  äärr  jjaagg  ssääkkeerr  ppåå  aatttt  nnååggrraa  ssiiddoorrss  iinnffoorrmmaattiioonn  iinnttee  sskkaall ll   
öövveerrbbeellaassttaa  eerr..  DDeett  äärr  mmii tttt  aannssvvaarr  aatttt  ttaallaa  oomm  kkvvääll lleennss  äämmnneenn  ssoomm  äärr  ”” vvaadd  äärr  
mmeenniinnggeenn  mmeedd  ll iivveett??””   oocchh  ”” vvaadd  vveett  dduu  oomm  IIssllaamm??””   DD  vv  ss  vvaadd  dduu  vveerrkkll iiggeenn  vveett  
oomm  IIssllaamm,,  iinnttee  vvaadd  dduu  hhaarr  hhöörrtt  oomm  IIssllaamm;;  iinnttee  vvaadd  dduu  hhaarr  sseetttt  ii   ffoorrmm  aavv  
hhaannddll iinnggaarr  uuttfföörrddaa  aavv  eenn  ddeell   mmuussll iimmeerr,,  uuttaann  vvaadd  vveett  dduu  oomm  IIssllaamm??  
  

JJaagg  vvii ll ll   bböörrjjaa  mmeedd  aatttt  ssääggaa  aatttt  nnii   aall llaa  bbäärr  ppåå  eetttt  ll iikkaa  ssttoorrtt  aannssvvaarr  oocchh  ddeett  äärr  aatttt  
llyyssssnnaa  mmeedd  eetttt  ööppppeett  ssiinnnnee  oocchh  eetttt  ööppppeett  hhjjäärrttaa..    

  
II   eenn  vväärrlldd  ffyyll lldd  aavv  fföörrddoommaarr,,  ddäärr  mmaann  aannsseerr  ssiinn  eeggeenn  kkuull ttuurr  vvaarraa  öövveerrllääggsseenn  

aannddrraass,,  äärr  ddeett  ssvvåårrtt  aatttt  hhii ttttaa  ffoollkk  ssoomm  hhaarr  mmööjj ll iigghheett  aatttt  ttäännkkaa  eefftteerr,,  aatttt  ttäännkkaa  ppåå  
ll iivveett  oocchh  ddeessss  ssyyff ttee,,  oocchh  aatttt  fföörrssöökkaa  ttaa  rreeddaa  ppåå  ssaannnniinnggeenn  bbaakkoomm  ddeennnnaa  vväärrlldd  oocchh  
ddeenn  ssaannnnaa  mmeenniinnggeenn  mmeedd  vvåårraann  eexxiisstteennss..  NNäärr  mmaann  ssttääll lleerr  ff rrååggaann  ”” vvaadd  äärr  
mmeenniinnggeenn  mmeedd  ll iivveett??”” ,,  eenn  ssååddaann  ggrruunnddllääggggaannddee  oocchh  vväässeennttll iigg  ff rrååggaa,,  ssåå  ssääggeerr  ddee  
ff lleessttaa  mmäännnniisskkoorr  oollyycckkll iiggttvviiss  iinnttee  vvaadd  ddee  kkoommmmii tt  ff rraamm  ttii ll ll   ggeennoomm  eeggnnaa  
uunnddeerrssöökknniinnggaarr  eell lleerr  oobbsseerrvvaattiioonneerr..  SSnnaarraarree  ssääggeerr  ddee  ff lleessttaa  vvaadd  nnååggoonn  aannnnaann  
ppååssttåårr  äärr  mmeenniinnggeenn  mmeedd  ll iivveett  eell lleerr  vvaadd  ssoomm  vvaannll iiggttvviiss  fföörrssttååss  aavv  aannddrraa  
iinnddiivviiddeerr……  VVaadd  mmiinn  ffaarr  ssääggeerr  äärr  mmeenniinnggeenn  mmeedd  ll iivveett,,  vvaadd  pprräässtteenn  ii   mmiinn  kkyyrrkkaa  
ssääggeerr  äärr  mmeenniinnggeenn  mmeedd  ll iivveett,,  vvaadd  mmiinn  lläärraarree  ii   sskkoollaann  ssääggeerr  äärr  mmeenniinnggeenn  mmeedd  
ll iivveett  oocchh  vvaadd  mmiinnaa  vväännnneerr  ssääggeerr  äärr  mmeenniinnggeenn  mmeedd  ll iivveett,,  eettcc..  OOmm  jjaagg  sskkuull llee  ffrrååggaa  
nnååggoonn  oomm  vvaarrfföörr  mmaann  äätteerr,,  sskkuull llee  ddeennnnaa  ppeerrssoonn  ii   ssii tttt  ssuunnddaa  fföörrnnuuff tt  ssääggaa,,  ”” fföörr  aatttt  
ttii ll ll fföörraa  kkrrooppppeenn  nnäärriinngg”” ,,  eeff tteerrssoomm  nnäärriinngg  uupppprräätttthhååll lleerr  ll iivveett..  OOmm  jjaagg  ff rrååggaarr  
nnååggoonn  oomm  vvaarrfföörr  mmaann  aarrbbeettaarr,,  ssåå  kkoommmmeerr  mmaann  ssvvaarraa::  ”” jjoo,,  fföörr  aatttt  ddeett  äärr  eenn  



  

nnööddvväännddiigghheett  oocchh  eetttt  bbeehhoovv  fföörr  aatttt  fföörrssöörrjjaa  ssiigg  ssjjäällvv  oocchh  ttii ll llggooddoossee  ffaammii ll jjeennss  
bbeehhoovv”” ..  OOmm  jjaagg  ff rrååggaarr  nnååggoonn  oomm  vvaarrfföörr  mmaann  ssoovveerr,,  ttvväättttaarr  ssiigg,,  kklläärr  ssiigg  eettcc..  
kkoommmmeerr  ddee  ppåå  eetttt  eell lleerr  aannnnaatt  ssäätttt  ssvvaarraa  aatttt  ddeettttaa  äärr  eetttt  ggeemmeennssaammtt  bbeehhoovv  fföörr  hheellaa  
mmäännsskkll iigghheetteenn..  VVii   kkaann  ffoorrttssäättttaa  ddeennnnaa  ll iinnjjee  aavv  ff rrååggoorr  mmeedd  hhuunnddrraattaallss  ff rrååggoorr  oocchh  
mmoottttaa  ssaammmmaa  ssvvaarr  ff rråånn  vveemm  ssoomm  hheellsstt,,  ppåå  vvii llkkeett  sspprrååkk  ssoomm  hheellsstt,,  vvaarrtt  ssoomm  hheellsstt  ii   
hheellaa  vväärrllddeenn  ––  eennkkeell tt!!     

HHäärr  uunnddrraarr  jjaagg,,  hhuurr  kkoommmmeerr  ddeett  ssiigg  aatttt  nnäärr  mmaann  ssttääll lleerr  ff rrååggaann  ”” vvaadd  äärr  mmåålleett  
oocchh  ssyyff tteett  mmeedd  vvåårraa  ll iivv??””   aatttt  mmaann  ffåårr  ssåå  mmåånnggaa  ooll iikkaa  ssvvaarr??    
DDeett  äärr  ppåå  ggrruunndd  aavv  aatttt  ffoollkk  äärr  fföörrvvii rrrraaddee,,  ddee  vveett  iinnttee  rriikkttiiggtt,,  ddee  vvaacckkllaarr  ii   mmöörrkkrreett,,  
oocchh  iissttääll lleett  fföörr  aatttt  hheell tt  eennkkeell tt  ssääggaa  ”” jjaagg  vveett  iinnttee”” ,,  llääggggeerr  ddee  ff rraamm  vvaaddhheellsstt  ssoomm  ddee  
bbll iivvii tt  iinnpprrooggrraammmmeerraaddee  aatttt  ssvvaarraa..  
    

ÄÄrr  vvåårraatt  ssyyff ttee  ii   ddeennnnaa  vväärrlldd  aatttt  hheell tt  eennkkeell tt  äättaa,,  kkllää  ssiigg,,  aarrbbeettaa,,  ttii ll llsskkaaff ffaa  ssiigg  
nnååggoonn  mmaatteerriiaall iissttiisskk  ssaakk  oocchh  rrooaa  ssiigg,,  äärr  ddeettttaa  vvåårraatt  ssyyff ttee??    
VVaarrfföörr  ffööddddeess  vvii??  VVaadd  äärr  mmåålleett  mmeedd  vvåårr  eexxiisstteennss  oocchh  vvaadd  äärr  vviissddoommeenn  bbaakkoomm  
sskkaappaannddeett  aavv  mmäännsskkll iigghheetteenn  oocchh  ddeettttaa  kkoolloossssaallaa  uunniivveerrssuumm??  TTäännkk  ppåå  ddeenn  ff rrååggaann..  
SSoommll iiggaa  hhäävvddaarr  aatttt  ddeett  iinnttee  ff iinnnnss  nnååggoott  gguuddoommll iiggtt  uurrsspprruunngg,,  ddeett  ff iinnnnss  iinnggeett  bbeevviiss  
ppåå  GGuuddss  eexxiisstteennss,,  ddeett  ff iinnnnss  ffoollkk  ssoomm  aarrgguummeenntteerraarr  ppåå  ddeettttaa  ssäätttt..    

OOcchh  ddee  ssääggeerr  aatttt  ddeenn  hhäärr  vväärrllddeenn  kkaannsskkee  kkoomm  ttii ll ll   ggeennoomm  eenn  ttii ll ll ffääll ll iigghheett,,  eetttt  
”” BBiigg  BBaanngg””   oocchh  ddeennnnaa  ooffaannttll iiggaa  vväärrlldd  mmeedd  aall llaa  ddeessss  kkoommpplleexxaa  ggaallaaxxeerr  ssaatttteess  
iihhoopp..  OOcchh  ddee  hhäävvddaarr  aatttt  ll iivveett  iinnttee  hhaarr  nnååggoott  ssäärrsskkii ll tt  ssyyff ttee  oocchh  aatttt  ddeett  iinnttee  ff iinnnnss  
nnååggoonnttiinngg  ssoomm  kkaann  bbeevviissaass,,  vvaarrkkeenn  llooggiisskktt  eell lleerr  vveetteennsskkaappll iiggtt  aatttt  ddeett  ff iinnnnss  nnååggoonn  
GGuudd,,  nnååggoott  ssyyff ttee  eell lleerr  gguuddoommll iigg  oorrssaakk  bbaakkoomm  ddeennnnaa  vväärrlldd..  

HHäärr  sskkuull llee  jjaagg  vvii ll jjaa  nnäämmnnaa  nnååggrraa  vveerrsseerr  uurr  KKoorraanneenn  ssoomm  ttaarr  uupppp  ddeessssaa  ff rrååggoorr::  
  

”” GGuuddss  äärr   hheerrrraavväällddeett  öövveerr   hhiimmllaarrnnaa  oocchh  jjoorrddeenn  oocchh  GGuudd  hhaarr   aall ll tt  ii   ssiinn  
mmaakktt..  SSaannnneerr ll iiggeenn,,  ii   sskkaappeellsseenn  aavv  hhiimmllaarrnnaa  oocchh  jjoorrddeenn  oocchh  ii   
vvääxxll iinnggeenn  mmeell llaann  nnaatttt  oocchh  ddaagg  ll iiggggeerr   fföörrvviissssoo  tteecckkeenn  ttii ll ll   ddeemm  ssoomm  vvii ll ll   
aannvväännddaa  ssii tttt  fföörrssttåånndd;;   ddee  ssoomm  mmiinnnnss  GGuudd  nnäärr   ddee  ssttåårr ,,  nnäärr   ddee  ssii tttteerr   
oocchh  nnäärr   ddee  llääggggeerr   ssiigg  ttii ll ll   vvii llaa,,  oocchh  ssoomm,,  nnäärr   ddee  bbeeggrruunnddaarr   hhiimmllaarrnnaass  
oocchh  jjoorrddeennss  sskkaappeellssee  [[bbeerr   mmeedd  ddeessssaa  oorrdd]] ::   ’’ HHeerrrree!!   DDuu  hhaarr   iinnttee  sskkaappaatt  
[[aall ll tt]]   ddeettttaa  ii   bbll iinnddoo..  SSttoorr   äärr   dduu  ii   DDiinn  hhäärr ll iigghheett!!   FFöörrsskkoonnaa  oossss  ffrråånn  
EEllddeennss  ssttrraaff ff !! ””   

[[33::118899--119911]]  
  

II   ddeessssaa  vveerrsseerr  hhaarr  GGuudd  ttyyddll iiggtt  nnäämmnntt  fföörr  oossss  ggeennoomm  aatttt  fföörrsstt  ddrraa  vvåårr  
uuppppmmäärrkkssaammhheett  ttii ll ll   sskkaappeellsseenn  aavv  oossss  ssjjäällvvaa,,  ddee  ooll iikkaa  bbeetteeeennddeennaa  ssoomm  kkrrooppppeenn  
hhaarr,,  ddee  ooll iikkaa  aattttii ttyyddeerrnnaa  ssoomm  mmäännnniisskkoorrnnaa  bbäärr  mmeedd  ssiigg..  HHaann  ddrraarr  vvåårr  
uuppppmmäärrkkssaammhheett  ttii ll ll   hhiimmllaarrnnaa,,  vvääxxll iinnggeenn  mmeell llaann  nnaatttt  oocchh  ddaagg,,  ssttjjäärrnnoorrnnaa,,  
kkoonnsstteell llaattiioonneerrnnaa  eettcc..  fföörr  aatttt  sseeddaann  ssääggaa  aatttt  HHaann  iinnttee  hhaarr  sskkaappaatt  aall ll tt  ddeettttaa  fföörr  eetttt  
ttaannkkllöösstt  ssyyff ttee..    



  

FFöörr  nnäärr  mmaann  ttii ttttaarr  ppåå  ddeessss  ffoorrmmggiivvnniinngg,,  ssåå  sseerr  mmaann  aatttt  ddeett  äärr  ooeerrhhöörrtt  kkrraaffttffuull ll tt  
oocchh  eexxaakktt..  OOcchh  nnååggoonnttiinngg  ssoomm  äärr  kkrraaff ttffuull ll tt  oocchh  eexxaakktt  ssoomm  ll iiggggeerr  bboorrttoomm  vvåårraa  
eeggnnaa  bbeerrääkknniinnggaarr  oocchh  fföörreessttääll llnniinnggaarr  kkaann  oommööjj ll iiggtt  vvaarraa  ttaannkkllöösstt,,  ddeett  kkaann  iinnttee  bbaarraa  
hhaa  sslluunnggaattss  iihhoopp..  
  

OOmm  mmaann  eexxeemmppeellvviiss  ttaarr  ttiioo  kkuulloorr  oocchh  nnuummrreerraarr  ddee  ff rråånn  11––1100,,  llääggggeerr  ddeemm  ii   eenn  
ppååssee  fföörr  aatttt  sseeddaann  sskkaakkaa  ddeenn  oocchh  ddäärreeff tteerr  oommbbeess  aatttt  bblluunnddaa  oocchh  pplloocckkaa  ff rraamm  kkuullaa  
nnrr::  11,,  sseeddaann  kkuullaa  nnrr::  22  oocchh  sseeddaann  kkuullaa  nnrr::  33  eettcc..  ii   nnuummmmeerroorrddnniinngg..  VVeett  nnii   hhuurr  ssttoorr  
cchhaannsseenn  äärr  aatttt  mmaann  ttaarr  uutt  ddeessssaa  ttiioo  kkuulloorr  ii   rräätttt  oorrddnniinngg??  CChhaannsseenn  äärr  11  ppåå  2266  
mmii ll jjoonneerr..  SSåå  vvaadd  äärr  ddåå  cchhaannsseenn  aatttt  hhiimmllaarrnnaa  oocchh  jjoorrddeenn  sskkuull llee  hhaa  kkaassttaattss  iihhoopp  ii   eetttt  
”” BBiigg  BBaanngg””   oocchh  bbll ii   oorrggaanniisseerraaddee  ssoomm  ddee  äärr??  HHuurr  ssttoorr  äärr  cchhaannsseenn  fföörr  ddeettttaa??  
    

MMiinnaa  kkäärraa  rreessppeekktteerraaddee  bbrrööddeerr,,  vvii   sskkaall ll   ssttääll llaa  oossss  eenn  ff rrååggaa  ttii ll ll ..  NNäärr  nnii     
sseerr  eenn  bbrroo,,  eenn  bbyyggggnnaadd  eell lleerr  eetttt  ffoorrddoonn,,  ssåå  ttäännkkeerr  nnii   aauuttoommaattiisskktt  ppåå  ppeerrssoonneenn  eell lleerr  
ff ii rrmmaann  ssoomm  kkoonnssttrruueerraaddee  ddeenn..  NNäärr  nnii   sseerr  eetttt  ff llyyggppllaann,,  eenn  mmåånnrraakkeett,,  eenn  ssaatteell ll ii tt  
eell lleerr  eetttt  ggiiggaannttiisskktt  sskkeepppp,,  ssåå  ttäännkkeerr  nnii   ppåå  vvii llkkeett  oottrrooll iiggtt  ffoorrddoonn  ddeettttaa  äärr..  NNäärr  nnii   sseerr  
eetttt  kkäärrnnkkrraaffttvveerrkk,,  eenn  kkrreettssaannddee  rryymmddssttaattiioonn,,  eenn  iinntteerrnnaattiioonneell ll   ff llyyggppllaattss  ssoomm  
eexxiisstteerraarr  ii   ddeettttaa  llaanndd,,  mmååssttee  nnii   nnoogg  bbll ii   uuttoommoorrddeennttll iiggtt  iimmppoonneerraaddee  öövveerr  
iinnggeennjjöörrsskkoonnsstteenn  ssoomm  äärr  iinnbbllaannddaadd..  ÄÄnnddåå  äärr  ddeettttaa  bbaarraa  fföörreemmååll   ssoomm  ttii ll llvveerrkkaattss  aavv  
mmäännnniisskkoorr..    

SSåå  hhuurr  äärr  ddeett  ddåå  mmeedd  ddeenn  mmäännsskkll iiggaa  kkrrooppppeenn  mmeedd  ddeessss  mmaassssiivvaa  oocchh  aavvaanncceerraaddee  
kkoonnttrrooll llssyysstteemm??  TTäännkk  ppåå  ddeett..  TTäännkk  ppåå  hhjjäärrnnaann,,  hhuurr  ddeenn  ttäännkkeerr,,  hhuurr  ddeenn  ffuunnggeerraarr,,  
hhuurr  ddeenn  aannaallyysseerraarr,,  llaaggrraarr  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ttaarr  eemmoott  iinnffoorrmmaattiioonn,,  sseeppaarreerraarr  oocchh  
kkaatteeggoorriisseerraarr  iinnffoorrmmaattiioonn  ppåå  eenn  mmii ll jjoonnddeellss  sseekkuunndd,,  oocchh  ggöörr  ddeett  ooaavvbbrruutteett..  DDeettttaa  
äärr  hhjjäärrnnaann  ssoomm  ggjjoorrddee  ffoorrddoonneenn,,  rraakkeetteerrnnaa,,  sskkeeppppeenn  oossvv..  TTäännkk  ppåå  hhjjäärrnnaann  oocchh  
vveemm  ssoomm  sskkaappaaddee  ddeenn..    

TTäännkk  ppåå  hhjjäärrttaatt,,  hhuurr  ddeenn  ppuummppaarr  bblloodd  kkoonnttiinnuueerrll iiggtt  ii   6600  ––  7700  åårr,,  hhäämmttaarr  iinn  oocchh  
ttöömmmmeerr  bblloodd  ggeennoomm  kkrrooppppeenn  oocchh  uupppprräätttthhååll lleerr  ddeennnnaa  ssttaaddiiggaa  pprroocceessss  ggeennoomm  hheellaa  
eennss  ll iivv..  TTäännkk  ppåå  ddeett..    

TTäännkk  ppåå  nnjjuurraarrnnaa  oocchh  vvii llkkaa  ffuunnkkttiioonneerr  ssoomm  ddee  bbäärr  mmeedd  ssiigg..  KKrrooppppeennss  rreennaannddee  
iinnssttrruummeenntt  ssoomm  uuttfföörr  hhuunnddrraattaallss  kkeemmiisskkaa  aannaallyysseerr  kkoonnttiinnuueerrll iiggtt  oocchh  kkoonnttrrooll lleerraarr  
äävveenn  nniivvåånn  aavv  ggii ff tteerr  ii   kkrrooppppeenn  oocchh  ddee  ggöörr  ddeettttaa  aauuttoommaattiisskktt,,  uuttaann  aatttt  dduu  bbeehhöövveerr  
ttäännkkaa  ppåå  ddeett..    

TTäännkk  ppåå  ddiinnaa  ööggoonn,,  ddeenn  mmäännsskkll iiggaa  kkaammeerraann  ssoomm  aannppaassssaarr  ssiigg,,  ffookkuusseerraarr,,  
ttoollkkaarr,,  uuttvväärrddeerraarr  oocchh  ff rraammssttääll lleerr  ffäärrggeerr  hheell tt  ssjjäällvvvveerrkkaannddee..  TTäännkk  ppåå  ddeett..    
VVeemm  hhaarr  sskkaappaatt  ddeettttaa??  VVeemm  kkoonnttrrooll lleerraarr  ddeettttaa??  VVeemm  ppllaanneerraarr  ddeettttaa??  ÄÄrr  ddeett  
mmäännnniisskkoorrnnaa  ssjjäällvvaa??  NNeejj ,,  ssjjäällvvkkllaarrtt  iinnttee..    

TTäännkk  ppåå  ddeettttaa  uunniivveerrssuumm..  TTäännkk  ppåå  ffööll jjaannddee::  
JJoorrddeenn  äärr  eenn  ppllaanneett  ii   vvåårrtt  ssoollssyysstteemm  oocchh  vvåårrtt  ssoollssyysstteemm  äärr  eetttt  aavv  ssyysstteemmeenn  ii   
vviinntteerrggaattaann  oocchh  vviinntteerrggaattaann  äärr  eenn  aavv  kkoonnsstteell llaattiioonneerrnnaa  ii   ggaallaaxxeenn  oocchh  ddeett  ff iinnnnss  
mmii ll jjoonnttaallss  ggaallaaxxeerr  ssoomm  vviinntteerrggaattaann  ii   uunniivveerrssuumm..  OOcchh  ddee  äärr  aall llaa  ii   oorrddnniinngg,,  ddee  äärr  
aall llaa  eexxaakkttaa,,  ddee  kkooll ll iiddeerraarr  iinnttee  mmeedd  vvaarraannddrraa  oocchh  ddee  ff llyytteerr  lläännggss  eenn  bbaannaa  ssoomm  hhaarr  



  

ffaassttssttääll ll ttss  fföörr  ddeemm..  HHaarr  mmäännnniisskkoorrnnaa  bbeessttäämmtt  ddeennnnaa  oorrddnniinngg  oocchh  ddeettttaa  kkrreettsslloopppp??  
OOcchh  äärr  ddeett  mmäännnniisskkoorrnnaa  ssoomm  uupppprräätttthhååll lleerr  ddeennnnaa  pprreecciissiioonn??  SSjjäällvvkkllaarrtt  iinnttee..    

TTäännkk  ppåå  ddee  ooll iikkaa  ddjjuurreenn,,  bbaakktteerriieerrnnaa,,  aall llaa  ddee  kkeemmiisskkaa  eelleemmeenntteenn  ssoomm  iinnttee  hhaarr  
uuppppttääcckkttss  oocchh  ssoomm  iinnttee  kkaann  uuppppttääcckkaass  äävveenn  mmeedd  ddee  mmeesstt  ssooff iissttiikkeerraaddee  
iinnssttrruummeenntteenn,,  ll iikkvvääll   hhaarr  vvaarr  oocchh  eenn  aavv  ddeessssaa  eenn  llaagg  ssoomm  ddee  ffööll jjeerr..    
HHaarr  aall ll tt  ddeettttaa  hhäänntt  aavv  eenn  sslluummpp??  OOcchh  ffuunnggeerraarr  aall llaa  ddeessssaa  ssaakkeerr  ppeerrffeekktt  oocchh  
ffuull llkkoommll iiggtt  ggeennoomm  eenn  sslluummpp??  OOcchh  ffoorrttssäätttteerr  ddee  aatttt  rreepprroodduucceerraa  oocchh  uupppprräätttthhååll llaa  
ssiigg  ssjjäällvvaa  oocckkssåå  ggeennoomm  eenn  sslluummpp??  NNeejj ,,  ssjjäällvvkkllaarrtt  iinnttee,,    
DDeettttaa  vvoorree  ttoottaall tt  oollooggiisskktt  oocchh  dduummddrriissttiiggtt  aatttt  ttrroo..  DDeettttaa  iinnddiikkeerraarr  ååttmmiinnssttoonnee  aatttt  
hhuurr  ddeett  äänn  hhaarr  kkoommmmii tt  ttii ll ll ,,  aatttt  ddeett  ll iiggggeerr  ttoottaall tt  uuttaannfföörr  rraammeenn  aavv  mmäännsskkll iiggaa  
kkrraafftteerr,,  ddeettttaa  äärr  vvii   aall llaa  eenniiggaa  oomm..  
  

GGuudd;;  SSkkaappaarreenn  ssoomm  hhaarr  kkuunnsskkaappeenn  aatttt  ffoorrmmggiivvaa  oocchh  sskkaappaa,,  oocchh  ssoomm  äärr  
aannssvvaarriigg  fföörr  aatttt  uupppprräätttthhååll llaa  aall ll tt  ddeett  hhäärr,,  äärr  ddeenn  eennddaa  ssoomm  äärr  vväärrdd  bbeerröömm  oocchh  
ttaacckkssaammhheett..  OOmm  jjaagg  ggaavv  vvaarr  oocchh  eenn  aavv  eerr  hhuunnddrraa  ddooll llaarr  uuttaann  nnååggoonn  ssoomm  hheellsstt  
aannlleeddnniinngg,,  sskkuull llee  nnii   vvääll   ååttmmiinnssttoonnee  ssääggaa  ttaacckk??    

HHuurr  äärr  ddeett  ddåå  mmeedd  ddiinnaa  ööggoonn,,  ddiinnaa  nnjjuurraarr,,  ddiinn  hhjjäärrnnaa,,  ddii tttt  ll iivv,,  ddiinnaa  aannddeettaagg,,  
ddiinnaa  bbaarrnn,,  vveemm  hhaarr  sskkaappaatt  ddeessssaa??  ÄÄrr  iinnttee  HHaann  vväärrddiigg  bbeerröömm  oocchh  ttaacckkssaammhheett??  ÄÄrr  
iinnttee  HHaann  vväärrddiigg  eerr  ddyyrrkkaann  oocchh  eerraatt  eerrkkäännnnaannddee??    
MMiinnaa  bbrrööddeerr  ((oocchh  ssyyssttrraarr)),,  ddeettttaa  ii   eetttt  nnööttsskkaall   äärr  mmeenniinnggeenn  oocchh  mmåålleett  mmeedd  vvåårrtt  ll iivv..  
GGuudd  ddeenn  UUpppphhööjjddee  oocchh  SSttååttll iiggee  ssääggeerr  ttii ll ll   oossss  ii   KKoorraanneenn::    
  

”” JJaagg  hhaarr   sskkaappaatt  ddee  oossyynnll iiggaa  vväässeennddeennaa  oocchh  mmäännnniisskkoorrnnaa  eennbbaarr tt  fföörr   
aatttt  ddee  sskkaall ll   ddyyrrkkaa  MMiigg..  
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SSåå  vvåårraatt  mmååll   ii   ddeettttaa  ll iivv  äärr  aatttt  eerrkkäännnnaa  vvåårr  SSkkaappaarree,,  vvaarraa  ttaacckkssaamm  ggeenntteemmoott  
SSkkaappaarreenn,,  ddyyrrkkaa  SSkkaappaarreenn,,  uunnddeerrkkaassttaa  oossss  SSkkaappaarreenn  oocchh  aatttt  llyyddaa  llaaggaarrnnaa  ssoomm  
HHaann  hhaarr  ffaassttssttääll ll tt  åått  oossss..  II   eetttt  nnööttsskkaall   iinnnneebbäärr  ddeett  ddyyrrkkaann,,  oocchh  ddeettttaa  ssyysstteemm  ssoomm  vvii   
lleevveerr  ii ;;  aatttt  äättaa,,  ddrriicckkaa,,  kkllää  ssiigg,,  aarrbbeettaa,,  aatttt  lleevvaa  oocchh  aatttt  ddöö  äärr  bbaarraa  kkoonnsseekkvveennsseerr,,  
mmeenn  vvii   hhaarr  bbll iivvii tt  sskkaappaaddee  fföörr  ddyyrrkkaann..  DDeettttaa  äärr  mmeenniinnggeenn  mmeedd  vvåårraatt  ll iivv..    



  

  

VVaadd  vveett   dduu  oomm  IIss llaamm??  
  

LLåått  oossss  ggåå  vviiddaarree  ttii ll ll   ddeenn  aannddrraa  ddeelleenn  aavv  vvåårrtt  ssaammttaallssäämmnnee..  VVaadd  vveett  dduu  oomm  
IIssllaamm??  IInnttee  vvaadd  dduu  hhaarr  hhöörrtt  oomm  IIssllaamm  eell lleerr  sseetttt  ii   ffoorrmm  aavv  hhaannddll iinnggaarr  uuttfföörrddaa  aavv  
mmuussll iimmeerr..  FFöörr  ddeett  äärr  sskkii ll llnnaadd  mmeell llaann  IIssllaamm  oocchh  mmuussll iimmeerr..    

DDeett  äärr  sskkii ll llnnaadd  mmeell llaann  eenn  mmaann  oocchh  eenn  ffaarr..  EEnn  mmaann  ssoomm  hhaarr  bbaarrnn  äärr  eenn  ffaarr  mmeenn  
ffaaddeerrssrrooll lleenn  iinnnneebbäärr  aannssvvaarr  oocchh  oomm  hhaann  iinnttee  ffuull llbboorrddaarr  ddeettttaa  aannssvvaarr  ssåå  äärr  hhaann  
nnööddvväännddiiggttvviiss  iinnttee  eenn  bbrraa  ffaarr..    
IIssllaamm  äärr  eetttt  rräätttteessnnöörree  oocchh  eetttt  oorrddnniinnggssssyysstteemm,,  oomm  eenn  mmuussll iimm  iinnttee  ffööll jjeerr  ddeessssaa  
rreegglleerr  oocchh  ddeettttaa  oorrddnniinnggssssyysstteemm  ssåå  äärr  hhaann//hhoonn  iinnttee  eenn  bbrraa  mmuussll iimm..  SSåålleeddeess  kkaann  
mmaann  iinnttee  jjäämmfföörraa  IIssllaamm  mmeedd  mmuussll iimmeerr..  
    

VVii   hhöörr  tteerrmmeerrnnaa  IIssllaamm  oocchh  mmuussll iimmeerr  ggaannsskkaa  ooff ttaa  oocchh  vvii   lläässeerr  ooffttaa  oomm  IIssllaamm  
oocchh  mmuussll iimmeerr  ii   rreell iiggiioonnssbbööcckkeerr,,  ttiiddsskkrrii ff tteerr  oocchh  nnyyhheettssaarrttiikkllaarr  eettcc..  VVii   ttaarr  ttii ll ll   oossss  
mmyycckkeett  iinnffoorrmmaattiioonn  ggeennoomm  mmeeddiiaa  ssoomm  äärr  vvii llsseelleeddaannddee,,  iinnkkoorrrreekkttaa  oocchh  
ffeell ttoollkkaaddee..  OOcchh  jjaagg  mmååssttee  eerrkkäännnnaa  aatttt  nnååggrraa  aavv  ddeessssaa  ffeell ttoollkkaaddee  oocchh  iinnkkoorrrreekkttaa  
uuppppggii ff tteerr  hhaarr  fföörroorrssaakkaattss  aavv  mmuussll iimmeerrnnaa  ssjjäällvvaa..  TTrroottss  ddeettttaa  ffaakkttuumm  äärr  vvaarr  ssjjäättttee  
ppeerrssoonn  ii   ddeennnnaa  vväärrlldd  mmuussll iimm,,  ddeett  ff iinnnnss  sseexx  mmii ll jjaarrddeerr  mmäännnniisskkoorr  ii   vväärrllddeenn,,  aavv  
ddeessssaa  äärr  öövveerr  eenn  mmii ll jjaarrdd  mmuussll iimmeerr..  DDeettttaa  äärr  eenn  ssttaattiissttiikk  ssoomm  nnii   kkaann  vveerrii ff iieerraa  ffrråånn  
vvii llkkeenn  kkääll llaa  nnii   äänn  vvii ll ll   vväännddaa  eerr  ttii ll ll ..    

HHuurr  kkoommmmeerr  ddeett  ssiigg  aatttt  oomm  vvaarr  ssjjäättttee  ppeerrssoonn  ii   vväärrllddeenn  äärr  mmuussll iimm,,  aatttt  vvii   iinnttee  vveett  
nnååggoonnttiinngg  oomm  IIssllaamm  oocchh  IIssllaammss  vveerrkkll iigghheett??  OOmm  jjaagg  sskkuull llee  ssääggaa  aatttt  vvaarr  ssjjäättttee  
ppeerrssoonn  ii   ddeennnnaa  vväärrlldd  äärr  kkiinneess,,  vvii llkkeett  äärr  eetttt  ffaakkttuumm,,  ddeett  ff iinnnnss  eenn  mmii ll jjaarrdd  kkiinneesseerr  ii   
vväärrllddeenn,,  ssåå  vvaarr  ssjjäättttee  ppeerrssoonn  ii   vväärrllddeenn  äärr  kkiinneess..  MMeenn  vvaadd  kkiinneesseerrnnaa  bbeettrrääff ffaarr  
kkäännnneerr  vvii   ttii ll ll   ddee  ggeeooggrraaff iisskkaa,,  ssoocciiaallaa,,  eekkoonnoommiisskkaa,,  ppooll ii ttiisskkaa,,  ff ii lloossooff iisskkaa  oocchh  
hhiissttoorriisskkaa  oommssttäännddiigghheetteerrnnaa  kkrriinngg  KKiinnaa  oocchh  kkiinneesseerrnnaa!!   HHuurr  kkoommmmeerr  ddeett  ssiigg  aatttt  vvii   
iinnttee  vveett  nnååggoonnttiinngg  oomm  IIssllaamm??    
  

VVaadd  äärr  ddeett  ssoomm  eennaarr  2299  nnaattiioonneerr,,  oocchh  vviissssaa  ssääggeerr  3377  nnaattiioonneerr,,  ttii ll ll   eenn  ggeemmeennssaamm  
ttii ll llhhöörriigghheett??  VVaadd  ggöörr  eenn  bbrroorr  ii   SSaauuddiiaarraabbiieenn  ttii ll ll   mmiinn  bbrroorr  mmeeddaann  jjaagg  äärr  ff rråånn  
AAmmeerriikkaa,,  oocchh  ggöörr  ddeenn  hhäärr  mmaannnneenn  ff rråånn  PPaakkiissttaann  ttii ll ll   mmiinn  bbrroorr,,  eenn  aannnnaann  mmaann  ff rråånn  
IInnddoonneessiieenn  mmiinn  bbrroorr  oocchh  eenn  aannnnaann  ffrråånn  RRyyssssllaanndd  mmiinn  bbrroorr,,  vvaadd  ggöörr  ddeessssaa  ttii ll ll   
mmiinnaa  bbrrööddeerr??  VVii   hhaarr  jjuu  ooll iikkaa  kkuull ttuurreell llaa  bbaakkggrruunnddeerr..  VVaadd  äärr  ddeett  mmeedd  IIssllaamm  ssoomm  
aauuttoommaattiisskktt  oommffaammnnaarr  oocchh  eennaarr  oossss  ttii ll llssaammmmaannss  ssoomm  eetttt  bbrrööddrraasskkaapp??  

VVaadd  äärr  ddeenn  kkoorrrreekkttaa  bbeetteecckknniinnggeenn  aavv  ddeettttaa  mmiissssfföörrssttååddddaa  lleevvnnaaddssssäätttt  ssoomm  ffööll jjss  
aavv  eenn  ssttoorr  ddeell   aavv  mmäännsskkll iigghheetteenn??  JJaagg  sskkaall ll   fföörrssöökkaa  fföörrssee  eerr  mmeedd  nnååggrraa  ffaakkttaa  ii   
ttii ll lläägggg  ttii ll ll   ddeett  ssoomm  jjaagg  ttiiddiiggaarree  nnäämmnnddee..  DDeett  äärr  nnööddvväännddiiggtt  fföörr  eerr  aatttt  hhaa  eetttt  ööppppeett  
ssiinnnnee  oocchh  eetttt  ööppppeett  hhjjäärrttaa,,  fföörr  oomm  jjaagg  vväännddeerr  eetttt  ggllaass  uupppp  oocchh  nneerr  oocchh  hhääll lleerr  
vvaatttteenn  ppåå  ddeett  ssåå  ffåårr  jjaagg  aallddrriigg  eetttt  ggllaass  vvaatttteenn;;  ddeenn  mmååssttee  hhaa  rräätttt  ssiiddaa  uupppp..        



  

EEnnbbaarrtt  ffaakkttaa  lleeddeerr  iinnttee  ttii ll ll   fföörrssttååeellssee,,  ssnnaarraarree  uuppppnnååss  ddeett  ggeennoomm  eenn  
kkoommbbiinnaattiioonn  aavv  ttoolleerraannss,,  aammbbii ttiioonn,,  oocchh  fföörrmmååggaann  aatttt  iinnssee  oocchh  aacccceepptteerraa  
ssaannnniinnggeenn  nnäärr  mmaann  hhöörr  ddeenn..    
  

OOrrddeett  IIssllaamm  bbeettyyddeerr  uunnddeerrkkaasstteellssee,,  öövveerrlläämmnnaannddee  oocchh  llyyddnnaadd..  UUnnddeerrkkaasstteellssee,,    
öövveerrlläämmnnaannddee  oocchh  llyyddnnaadd  ttii ll ll   llaaggaarrnnaa  ssoomm  ddeenn  AAll llssmmääkkttiiggee  GGuudd  hhaarr  ffaassttssttääll ll tt  åått  
oossss..  MMaann  kkaann  ssääggaa  AAll llaahh,,  mmaann  kkaann  ssääggaa  SSkkaappaarreenn,,  mmaann  kkaann  ssääggaa  ddeenn  HHööggssttee,,  ddeenn  
VViissee,,  ddeenn  AAll llvveettaannddee  eettcc..  DDeettttaa  äärr  bbeettyyddeellsseenn  aavv  nnååggrraa  aavv  HHaannss  NNaammnn..    
VVii   ssääggeerr  AAll llaahh  eeff tteerrssoomm  ddeettttaa  uuttttrryycckk  ii   aarraabbiisskkaa  sspprrååkkeett  aallddrriigg  kkaann  aannvväännddaass  ttii ll ll   
nnååggoonn  sskkaappaadd  vvaarreellssee,,  aannddrraa  oorrdd  ssoomm  vvii   aannvväännddeerr  ttii ll ll   ddeenn  AAll llssmmääkkttiiggee  aannvväännddeerr  
ffoollkk  ttii ll ll   sskkaappttaa  ttiinngg..  MMeenn  oorrddeett  AAll llaahh  kkaann  bbaarraa  aannvväännddaass  ttii ll ll   ddeenn  ssoomm  hhaarr  sskkaappaatt  
aall ll tt  ssoomm  jjaagg  ttiiddiiggaarree  ttaallaaddee  oomm..  SSåå  ff rråånn  oocchh  mmeedd  nnuu  ttäännkkeerr  jjaagg  aannvväännddaa  oorrddeett  
AAll llaahh  oocchh  ddåå  vveett  nnii   vveemm  jjaagg  ttaallaarr  oomm..  
  

OOrrddeett  IIssllaamm  kkoommmmeerr  ff rråånn  oorrddeett  ”” ssaallaammaahh””   ssoomm  iinnnneebbäärr  aatttt  vvaarraa  ii   ff rriidd  eell lleerr  
ssääkkeerrhheett..  DDäärrfföörr  äärr  mmuussll iimmeenn  eenn  ppeerrssoonn  ssoomm  öövveerrlläämmnnaarr  ssiigg,,  uunnddeerrkkaassttaarr  ssiigg  oocchh  
llyyddeerr  AAll llaahhss  llaaggaarr  oocchh  ggeennoomm  ddeennnnaa  uunnddeerrkkaasstteellssee  eerrhhååll lleerr  ff rriidd  oocchh  ssääkkeerrhheett  åått  
ssiigg  ssjjäällvv..  VVii   kkaann  ggeennaasstt,,  ggeennoomm  eenn  ssååddaann  ddeeff iinnii ttiioonn,,  ssee  aatttt  ddeett  aarraabbiisskkaa  oorrddeett  
IIssllaamm  bbeesskkrriivveerr  ssaammmmaa  ttii ll llvvääggaaggåånnggssssäätttt  ssoomm  vviiddhhööll llss  aavv  aall llaa  ddee  vväällkkäännddaa  oocchh  
rreessppeekktteerraaddee  pprrooffeetteerrnnaa  oocchh  ssäännddeebbuuddeenn  ssoomm  AAll llaahh  ttiiddiiggaarree  ssäännddee..  AAll ll iihhoopp,,  
iinnkklluuddeerraatt  AAddaamm,,  NNooaa,,  AAbbrraahhaamm,,  IIssaakk,,  IIssmmaaeell ,,  JJaakkoobb,,  SSaalloommoonn,,  MMoosseess,,  JJeessuuss,,  
MMuuhhaammmmeedd  mm  ff ll ,,  mmåå  AAll llaahhss  ffrriidd  oocchh  vväällssiiggnneellssee  vvaarraa  öövveerr  hhoonnoomm  oocchh  aall llaa  aannddrraa  
pprrooffeetteerr..  AAll llaa  ddeessssaa  pprrooffeetteerr  oocchh  ssäännddeebbuudd  ssäännddeess  ff rråånn  ssaammmmaa  AAll llssmmääkkttiiggee  GGuudd,,  
mmeedd  ssaammmmaa  bbuuddsskkaapp,,  mmeedd  ssaammmmaa  bbeerräättttaarrkkeeddjjaa  oocchh  ddee  ssaaddee  eenn  ssaakk::  LLyydd  AAll llaahh,,  
ttii ll llbbee  HHoonnoomm,,  ffuull llbboorrddaa  mmeenniinnggeenn  mmeedd  ll iivveett  oocchh  ggöörr  ggooddaa  hhaannddll iinnggaarr,,  ssåå  
kkoommmmeerr  nnii   aatttt  bbll ii   bbeellöönnaaddee  mmeedd  eetttt  aannnnaatt  ll iivv..  DDeettttaa  vvaarr  vvaadd  ddee  ssaaddee  ooaavvsseetttt  vvii llkkeett  
sspprrååkk  ddee  ttaallaaddee,,  vvii llkkeenn  ttiiddssåållddeerr  ddee  bbeeffaannnn  ssiigg  ii   eell lleerr  vvii llkkeett  ffoollkk  ddee  kkoomm  ttii ll ll ..    
  

OOmm  nnii   lläässeerr  sskkrrii ff tteerrnnaa  nnooggggrraanntt,,  uuttaann  eerr  eeggeenn  ttoollkknniinngg,,  eell lleerr  nnååggoonn  aannnnaannss  
ttii ll lläägggg  eell lleerr  ffaabbrriikkaattiioonn,,  kkoommmmeerr  nnii   ssee  aatttt  ddeettttaa  vvaarr  ddeett  eennkkllaa  bbuuddsskkaappeett  hhooss  aall llaa  
ddeessssaa  pprrooffeetteerr  ssoomm  bbeekkrrääffttaaddee  vvaarraannddrraa..  IInnggeenn  aavv  ddeessssaa  pprrooffeetteerr  ssaaddee  ––  jjaagg  äärr  
gguudd,,  ddyyrrkkaa  mmiigg..  DDuu  bbeehhöövveerr  iinnttee  ttäännkkaa  eeff tteerr,,  fföörr  aatttt  dduu  kkoommmmeerr  iinnttee  hhii ttttaa  ddeett  ii   
nnååggoonn  aavv  ddiinnaa  bbööcckkeerr,,  iinnttee  bbiibbeellnn,,  iinnttee  ttoorraann,,  iinnttee  ii   ddeett  ggaammllaa  eell lleerr  nnyyaa  
tteessttaammeenntteett,,  iinnttee  ii   DDaavviiddss  ppssaallmmeerr,,  dduu  kkoommmmeerr  iinnttee  aatttt  hhii ttttaa  ddeett  ii   nnååggoonn  bbookk!!   DDuu  
kkoommmmeerr  iinnttee  aatttt  hhii ttttaa  ddeett  ii   ttaalleett  aavv  nnååggoonn  pprrooffeett..  GGåå  hheemm  iikkvvääll ll   oocchh  bbllääddddrraa  
iiggeennoomm  aall llaa  ssiiddoorrnnaa  aavv  ddiinn  bbiibbeell ,,  oocchh  jjaagg  ggaarraanntteerraarr  eerr  aatttt  nnii   iinnttee  kkoommmmeerr  aatttt  hhii ttttaa  
ddeett  eenn  eennddaa  ggåånngg!!  
    

AAll llaa  pprrooffeetteerr  oocchh  bbuuddbbäärraarree  kkaall llaaddee  ffoollkkeett  ttii ll ll   AAll llaahhss  vväägg  oocchh  ppååbbjjöödd  ffoollkkeett  aatttt  
ggöörraa  ggooddaa  hhaannddll iinnggaarr..  DDee  ttiioo  bbuuddoorrddeenn  ttii ll ll   MMoosseess,,  vvaadd  vvaarr  ddeett??  JJeessuuss  ggoossppeell ,,  vvaadd  
vvaarr  ddeett  hhaann  ssaaddee??  VVaadd  ssaaddee  JJoohhaannnneess  ddööppaarreenn??  VVaadd  ssaaddee  IIssaakk  oocchh  IIssmmaaeell??  VVaadd  



  

ssaaddee  MMuuhhaammmmeedd??,,  AAll llaahhss  ff rriidd  oocchh  vväällssiiggnneellssee  vvaarree  öövveerr  hhoonnoomm  oocchh  ddeemm..  IInnggeett  
aannnnaatt  äänn  ddeettttaa..  AAll llaahh  ssääggeerr::  
  

”” MMeenn  iinnggaa  aannddrraa  ppååbbuudd  ggaavvss  ddeemm  äänn  aatttt  ddyyrrkkaa  AAll llaahh  oocchh  AAll llaahh  
eennssaamm  mmeedd  rreenn  oocchh  uupppprr iikkttiigg  ttrroo,,  oocchh  aatttt  fföörrrräättttaa  bböönneenn  oocchh  aatttt  ggee  
aall llmmoossaa..  OOcchh  ddeettttaa  äärr   ddeenn  rräättttaa  rreell iiggiioonneenn..””   

[[9988::55]]  
  

UUttii ff rråånn  ddeettttaa  äärr  ddeett  oocckkssåå  ppaassssaannddee  hhäärr  aatttt  bbeettrraakkttaa  aall llaa  ddeessssaa  pprrooffeetteerr  ssoomm  
mmuussll iimmeerr,,  ddäärrfföörr  aatttt  eenn  mmuussll iimm  äärr  vvaadd??  TTäännkk  iinnttee  ppåå  ddeenn  aarraabbiisskkaa  tteerrmmiinnoollooggiinn,,  
ttäännkk  iinnttee  ppåå  hhuurr  vvii   äärr  kkllääddddaa,,  ttäännkk  iinnttee  ppåå  MMeecckkaa,,  SSaauuddiiaarraabbiieenn  eell lleerr  EEggyypptteenn,,  
uuttaann  ttäännkk  ppåå  aatttt  oorrddeett  mmuussll iimm  iinnnneebbäärr  ddeenn  ssoomm  uunnddeerrkkaassttaarr  ssiigg  ddeenn  AAll llssmmääkkttiiggee  
GGuudd  oocchh  llyyddeerr  HHaannss  llaaggaarr,,  oocchh  ppåå  ssåå  vviiss  äärr  aall ll tt  ssoomm  uunnddeerrkkaassttaarr  ssiigg  HHaannss  vvii ll jjaa  eenn  
mmuussll iimm..  SSåå  nnäärr  eetttt  bbaarrnn  kkoommmmeerr  uutt  uurr  mmaammmmaannss  sskkööttee  vviidd  ttiiddppuunnkktteenn  ssoomm  AAll llaahh  
hhaarr  ffaassttssttääll ll tt,,  vvaadd  äärr  ddeett  ddåå??  DDeett  äärr  eenn  mmuussll iimm..  NNäärr  ssoolleenn  kkrreettssaarr  ii   ssiinn  bbaannaa,,  vvaadd  äärr  
ddeenn??  DDeenn  äärr  eenn  mmuussll iimm..  NNäärr  mmåånneenn  kkrreettssaarr  rruunntt  ssoolleenn,,  vvaadd  äärr  ddeenn??  DDeenn  äärr  eenn  
mmuussll iimm..  GGrraavvii ttaattiioonnssllaaggeenn,,  vvaadd  äärr  ddeenn??  DDeenn  äärr  eenn  mmuussll iimmsskk  llaagg..  AAll ll tt  ssoomm  
uunnddeerrkkaassttaarr  ssiigg  AAll llaahh  äärr  eenn  mmuussll iimm..  DDäärrfföörr  nnäärr  vvii   ff rriivvii ll ll iiggtt  llyyddeerr  AAll llaahhss  ppååbbuudd,,  ssåå  
äärr  vvii   mmuussll iimmeerr..  JJeessuuss  vvaarr  eenn  mmuussll iimm,,  hhaannss  vväällssiiggnnaaddee  mmoorr  vvaarr  eenn  mmuussll iimm,,  
AAbbrraahhaamm  vvaarr  eenn  mmuussll iimm,,  MMoosseess  vvaarr  eenn  mmuussll iimm,,  aall llaa  pprrooffeetteerr  vvaarr  mmuussll iimmeerr..  MMeenn  
ddee  kkoomm  ttii ll ll   ssiinnaa  ffoollkk  oocchh  ttaallaaddee  ooll iikkaa  sspprrååkk..  
PPrrooffeetteenn  MMuuhhaammmmeedd  ttaallaaddee  ddeett  aarraabbiisskkaa  sspprrååkkeett  oocchh  ssåålleeddeess  äärr  oorrddeett  fföörr  
uunnddeerrkkaasstteellssee  oocchh  öövveerrlläämmnnaannddee  mmuussll iimm..  SSåå  ddeenn  ssoomm  uunnddeerrkkaassttaarr  oocchh  
öövveerrlläämmnnaarr  ssiigg  ttii ll ll   AAll llaahh  äärr  eenn  mmuussll iimm..    

VVaarrjjee  PPrrooffeett  oocchh  ssäännddeebbuudd  ff rråånn  AAll llaahh  kkaall llaaddee  ttii ll ll   ssaammmmaa  ggrruunnddllääggggaannddee  
bbuuddsskkaapp,,  ”” ddyyrrkkaa  AAll llaahh  oocchh  vvaarr  uupppprriikkttiigg  ggeenntteemmoott  HHoonnoomm”” ..  OOmm  vvii   uunnddeerrssöökkeerr  
aall llaa  pprrooffeetteerrss  bbuuddsskkaapp  kkaann  vvii   mmeedd  lläätttthheett  ddrraa  ddeennnnaa  sslluuttssaattss..    
    

NNäärr  jjaagg  vvaarr  kkrriisstteenn  ssåå  ttäännkkttee  jjaagg  ppåå  eenn  ssaakk  oocchh  jjaagg  kkuunnddee  iinnttee  fföörrssttåå  mmiigg  ppåå  ddeett..  
HHuurr  kkoommmmeerr  ddeett  ssiigg  aatttt  AAll llaahh  ii   ddeett  ggaammllaa  tteessttaammeenntteett  aall ll ttiidd  bbeesskkrriivvss  ssoomm  EEnn..  
GGuuddeenn,,  HHeerrrreenn  oocchh  KKuunnggeenn  öövveerr  UUnniivveerrssuumm,,  oocchh  mmeedd  ddeettttaa  ii   ddee  fföörrssttaa  
bbeeffaall llnniinnggaarrnnaa  ssoomm  ggaavvss  MMoosseess,,  lläätt  hhaann  iinnttee  nnååggoonn  ddyyrrkkaa  nnååggrraa  aavvgguuddaarr,,  eell lleerr  aatttt  
bbuuggaa  ssiigg  iinnfföörr  nnååggoott  mmeell llaann  hhiimmlleenn  oocchh  JJoorrddeenn..  AAll llaa  pprrooffeetteerr  ssaaddee  aatttt  AAll llaahh  äärr  
EEnn,,  ddeenn  AAll llssmmääkkttiiggee,,  oocchh  uuttiiggeennoomm  hheellaa  ddeett  ggaammllaa  tteessttaammeenntteett  uupppprreeppaass  ddeettttaa  
ååttsskkii ll ll iiggaa  ggåånnggeerr..    

DDäärreeff tteerr  hhaarr  vvii   hheell tt  ppllööttssll iiggtt  ffyyrraa  eevvaannggeell iieerr  ssoomm  kkaall llaass  MMaatttteeuuss,,  MMaarrkkuuss,,  
LLuukkaass  oocchh  JJoohhaannnneess..  MMaatttteeuuss,,  vveemm??  MMaarrkkuuss,,  vveemm??  LLuukkaass,,  vveemm??  JJoohhaannnneess,,  vveemm??  
FFyyrraa  ooll iikkaa  eevvaannggeell iieerr  ssoomm  sskkrreevvss  mmeedd  ff lleerraa  åårrss  mmeell llaannrruumm,,  oocchh  iinnggeenn  aavv  ddeessssaa  
mmäänn  ttrrääff ffaaddee  nnååggoonnssiinn  vvaarraannddrraa  oocchh  iinnggeenn  aavv  ddeemm  sskkrreevv  ssiinnaa  eefftteerrnnaammnn..  OOmm  jjaagg  
ggaavv  ddiigg  eenn  cchheecckk  fföörr  ddiinn  mmåånnaaddssllöönn,,  oocchh  jjaagg  sskkrreevv  mmii tttt  fföörrnnaammnn  ppåå  ddeenn  ssåå  aatttt  dduu  
kkaann  ggåå  oocchh  llöössaa  uutt  ddeenn  ppåå  bbaannkkeenn,,  sskkuull llee  dduu  aacccceepptteerraa  ddeennnnaa  cchheecckk  ff rråånn  mmiigg??  OOmm  
eenn  ppooll iissmmaann  sskkuull llee  ssttooppppaa  ddiigg  fföörr  aatttt  ff rrååggaa  oomm  ddii tttt  uuppppeehhååll llssttii ll llssttåånndd  oocchh  dduu  bbaarraa  



  

uuppppggaavv  ddii tttt  fföörrnnaammnn,,  sskkuull llee  ppooll iissmmaannnneenn  aacccceepptteerraa  ddeettttaa??  KKaann  dduu  iinnfföörrsskkaaff ffaa  eetttt  
ppaassss  mmeedd  bbaarraa  ddii tttt  fföörrnnaammnn??  GGaavv  ddiinn  mmaammmmaa  oocchh  ppaappppaa  ddiigg  bbaarraa  eetttt  fföörrnnaammnn??  
VVaarr  ii   mmäännsskkll iigghheetteennss  hhiissttoorriiaa  äärr  eetttt  fföörrnnaammnn  aacccceepptteerraatt  ssoomm  eenn  ddookkuummeennttaattiioonn??  
IInnggeennssttaannss,,  fföörruuttoomm  ii   bbiibbeellnn..  HHuurr  kkaann  dduu  bbaasseerraa  ddiinn  ttrroo  ppåå  ffyyrraa  eevvaannggeell iieerr  ssoomm  
sskkrreevvss  aavv  ffyyrraa  mmäänn  ssoomm  iinnttee  vveerrkkaaddee  kkäännnnaa  ttii ll ll   ssiinnaa  eefftteerrnnaammnn??    

UUttöövveerr  ddeessssaa  ffyyrraa  eevvaannggeell iieerr  ff iinnnnss  ddeett  ddeessssuuttoomm  ffeemmttoonn  bbööcckkeerr  ttii ll ll ,,  ssoomm  sskkrreevvss  
aavv  eenn  mmaann  ssoomm  vviissaaddee  ssiigg  vvaarraa  eenn  fföörrrrääddaarree..  SSoomm  ddööddaaddee  oocchh  ttoorrtteerraaddee  kkrriissttnnaa  
oocchh  ii   ttii ll lläägggg  ttii ll ll   ddeettttaa  ppååssttoodd  aatttt  hhaann  ssåågg  JJeessuuss  oocchh  aatttt  hhaann  bblleevv  ddeelleeggeerraadd  ssoomm  
JJeessuuss  ssäännddeebbuudd..  

OOmm  jjaagg  ssaaddee  ttii ll ll   eerr  aatttt  HHii ttlleerr,,  eeff tteerr  aatttt  hhaa  ddööddaatt  aall llaa  jjuuddaarrnnaa,,  bbeessttäämmddee  ssiigg  fföörr  
aatttt  bbll ii   rrääddddaadd  oocchh  ttrrääffffaaddee  MMoosseess  ppåå  vvääggeenn  oocchh  aatttt  hhaann  bblleevv  eenn  jjuuddee  oocchh  sskkrreevv  
ffeemmttoonn  bbööcckkeerr  oocchh  llaaddee  ttii ll ll   ddeessssaa  ii   TToorraann,,  sskkuull llee  jjuuddaarrnnaa  ggooddttaa  ddeettttaa??    
NNeejj ,,  ssjjäällvvkkllaarrtt  iinnttee..  SSåå  hhuurr  kkaann  ddåå  ffyyrraa  bbööcckkeerr  vvaarrss  fföörrffaattttaarree  ssaakknnaarr  eefftteerrnnaammnn  
oocchh  ffeemmttoonn  aannddrraa  bbööcckkeerr  sskkrriivvnnaa  aavv  eenn  aannnnaann  mmaann,,  aacccceepptteerraass??  OOcchh  ddeettttaa  äärr  
fföörrssttaa  ggåånnggeenn  ssoomm  AAll llaahh  bbeesskkrriivvss  ssoomm  eenn  mmäännnniisskkaa,,  oocchh  fföörrssttaa  ggåånnggeenn  ssoomm  
AAll llaahh  bbeesskkrriivvss  ssoomm  eenn  ttrreeeenniigghheett,,  oocchh  fföörrssttaa  ggåånnggeenn  ssoomm  AAll llaahh  hhaarr  ffååtttt  eenn  ssoonn..  
HHuurr  kkaann  ddeettttaa  aacccceepptteerraass  aavv  ddee  kkrriissttnnaa,,  hhuurr??  TTäännkk  ppåå  ddeett..  
  

PPrrooffeetteenn  MMuuhhaammmmeeddss  aannkkoommsstt  ttoogg  iinnttee  ff rraamm  eenn  nnyy  rreell iiggiioonn  oocchh  iinnttee  hheell lleerr  eetttt  
nnyytttt  lleevvnnaaddssssäätttt  ssoomm  vviissssaa  ppååssttåårr,,  uuttaann  ssnnaarraarree  ttvväärrttoomm..  PPrrooffeetteenn  bbeekkrrääff ttaaddee  
bbuuddsskkaappeett  ssoomm  aall llaa  ddee  ttiiddiiggaarree  pprrooffeetteerrnnaa  oocchh  bbuuddbbäärraarrnnaa  kkoomm  mmeedd,,  ddeellss  ggeennoomm  
ssiinn  ppeerrssoonnll iiggaa  kkaarraakkttäärr  oocchh  ddeellss  ggeennoomm  ddeenn  GGuuddoommll iiggaa  uuppppeennbbaarreellsseenn  ssoomm  hhaann  
mmoottttoogg  ffrråånn  AAll llaahh..  DDeenn  hheell iiggaa  sskkrrii ff tteenn  ssoomm  MMuuhhaammmmeedd  ff iicckk  kkaall llaass  KKoorraanneenn,,  
ssoomm  bbeettyyddeerr  ddeett  ssoomm  rreeccii tteerraass..  

MMuuhhaammmmeedd  sskkrreevv  iinnttee  KKoorraanneenn,,  hhaann  fföörrffaattttaaddee  iinnttee  KKoorraanneenn,,  iinnggeenn  kkoomm  oocchh  
hhjjäällppttee  hhoonnoomm  aatttt  sskkrriivvaa  eell lleerr  fföörrffaattttaa  ddeenn,,  uuttaann  äännggeellnn  GGaabbrriieell   rreeccii tteerraaddee  ddeett  fföörr  
hhoonnoomm,,  oocchh  AAll llaahh  ddeenn  AAll llssmmääkkttiiggee  ggjjoorrddee  hhaannss  hhjjäärrttaa  ttii ll ll   eenn  mmoottttaaggaarree  aavv  ddeettttaa,,  
ll iikkssoomm  eenn  ppaarraabboollaanntteennnn  uuttggöörr  eenn  mmoottttaaggaarree  fföörr  vvååggoorr  ssoomm  sseeddaann  ggeerr  ddiigg  bbii llddeenn  
ppåå  ttvv..  PPrrooffeetteenn  MMuuhhaammmmeeddss  hhjjäärrttaa  vvaarr  eenn  mmoottttaaggaarree  fföörr  uuppppeennbbaarreellsseerr  oocchh  mmeedd  
ddeettttaa  hhaarr  vvii   ddeennnnaa  KKoorraann  ssoomm  hhaarr  bbll iivvii tt  bbeevvaarraadd  ii   öövveerr  11440000  åårr  uuttaann  eenn  äännddrriinngg  
aavv  eenn  bbookkssttaavv..    

KKäännnneerr  dduu  ttii ll ll   nnååggoonn  bbookk  ii   hheellaa  vväärrllddeenn  ssoomm  bbll iivvii tt  bbeevvaarraadd  ssoomm  ddeenn  äärr  uuttaann  eenn  
äännddrriinngg  aavv  ttii ll ll   oocchh  mmeedd  eenn  bbookkssttaavv??  IInnggeenn  bbookk,,  fföörruuttoomm  KKoorraanneenn..  GGåå  ttii ll ll   
bbiibbll iiootteekkeett  oocchh  llääss  vvaadd  ddeett  ssttåårr  ii   ddee  ooll iikkaa  eennccyykkllooppeeddiibbööcckkeerrnnaa,,  eell lleerr  nnååggoonn  
aannnnaann  ffaakkttaabbookk  ssoomm  iinnttee  hhaarr  sskkrriivvii ttss  aavv  eenn  mmuussll iimm..  LLääss  vvaadd  ddeett  ssttåårr  oomm  IIssllaamm,,  
KKoorraanneenn  oocchh  MMuuhhaammmmeedd..  LLääss  vvaadd  iicckkee--mmuussll iimmeerr  ssääggeerr  oomm  IIssllaamm,,  KKoorraanneenn  oocchh  
MMuuhhaammmmeedd..  SSåå  kkoommmmeerr  dduu  aatttt  aacccceepptteerraa  aatttt  ddeett  jjaagg  ssääggeerr  äärr  uunniivveerrsseell ll tt  
ddookkuummeenntteerraatt  oocchh  kkllaarrtt..    

--  AAtttt  MMuuhhaammmmeedd  äärr  ddeenn  mmeesstt  ddjjuuppssiinnnniiggaa  iinnddiivviiddeenn  ii   mmäännsskkll iigghheetteennss  
hhiissttoorriiaa..  LLääss  vvaadd  ddee  ssääggeerr..    

--  AAtttt  KKoorraanneenn  äärr  ddeenn  mmeesstt  oottrrooll iiggaa  oocchh  ddeenn  mmeesstt  vväällbbeevvaarraaddee  sskkrrii ff tteenn  ii   
vväärrllddsshhiissttoorriieenn..  LLääss  vvaadd  ddee  ssääggeerr..    



  

    
AAnnddrraa  pprrooffeetteerr  mmoottttoogg  oocckkssåå  sskkrrii ff tteerr  oocchh  ii   KKoorraanneenn  nnäämmnnss  ddeessssaa  pprrooffeetteerr,,  

ddeessssaa  sskkrrii ff tteerr,,  ddeerraass  bbeerräätttteellsseerr  oocchh  ddeerraass  uuppppggii ff tteerr  ii   ddeettaall jj ..  TTrrääff ffaaddee  MMuuhhaammmmeedd  
ddeemm  oocchh  åått  mmeedd  ddeemm  oocchh  pprraattaaddee  mmeedd  ddeemm  fföörr  aatttt  sskkrriivvaa  nneedd  ddeerraass  bbiiooggrraaff ii??  NNeejj ,,  
ssjjäällvvkkllaarrtt  iinnttee..  

II   KKoorraanneenn  ttii ttuulleerraass  MMuuhhaammmmeedd  ssoomm  AAll llaahhss  ssäännddeebbuudd  oocchh  fföörrsseeggllaarreenn  aavv  ddeemm  
ttiiddiiggaarree  pprrooffeetteerrnnaa  oocchh  ssäännddeebbuuddeenn..  OOcchh  ddeettttaa  vvaarr  ggrräännsseenn  aavv  hhaannss  rrooll ll   ssoomm  
mmäännnniisskkaa..  MMuussll iimmeerr  ddyyrrkkaarr  iinnttee  MMuuhhaammmmeedd..  VVii   äärr  iinnttee  MMuuhhaammmmeeddaanneerr,,  vvii   hhaarr  
iinnttee  rräätttt  aatttt  ttaa  eefftteerr  hhaannss  nnaammnn  oocchh  ssääggaa  aatttt  vvii   äärr  mmuuhhaammmmeeddaanneerr,,  iinnttee  hheell lleerr  vvaarr  
ffoollkkeett  ssoomm  ffööll jjddee  MMoosseess  mmoosseeaanneerr,,  ddee  ssoomm  ffööll jjddee  JJaakkoobb  vvaarr  iinnttee  jjaakkoobbii tteerr,,  ddee  
ssoomm  ffööll jjddee  AAbbrraahhaamm  vvaarr  iinnttee  aabbrraahhaammiieerr  eettcc..  SSåå  hhuurr  kkoommmmeerr  ddeett  ssiigg  aatttt  ffoollkk  
kkaall llaarr  ssiigg  kkrriissttnnaa??  JJeessuuss  kkaall llaaddee  ssiigg  iinnttee  fföörr  kkrriisstteenn,,  JJeessuuss  ssaaddee  aatttt  aall ll tt  ssoomm  hhaann  
mmoottttoogg  ffrråånn  AAll llaahh  vvaarr  HHaannss  bbeeoorrddrriinnggaarr,,  vvaadd  hhaann  hhöörrddee  vvaarr  ddeett  hhaann  ssaaddee..  SSåå  
vvaarrfföörr  kkaall llaass  ffoollkk  fföörr  kkrriissttnnaa??  OOmm  ddee  sskkaall ll   kkaall llaa  ssiigg  kkrriissttnnaa,,  mmååssttee  ddee  vvaarraa  ll iikkaa  
hhoonnoomm,,  oocchh  hhuurr  vvaarr  hhaann??  HHaann  vvaarr  eenn  ttjjäännaarree  ttii ll ll   ddeenn  AAll llssmmääkkttiiggee  AAll llaahh,,  ssåå  nnii   bböörr  
ssåålleeddeess  oocckkssåå  vvaarraa  ttjjäännaarree  ttii ll ll   AAll llaahh..    

SSoomm  eenn  sslluuttggii ll ttiigg  sskkrrii ff tt  oocchh  GGuuddoommll iigg  uuppppeennbbaarreellssee  kkllaarrggöörr  KKoorraanneenn  ddeettttaa  
vväällddiiggtt  ttyyddll iiggtt  ii   vveerrsseenn::  
  

”” II ddaagg  hhaarr   jjaagg  ffuull llbboorrddaatt  eerr   rreell iiggiioonn  fföörr   eerr   oocchh  sskkäännkktt  eerr   mmiinnaa  
vväällssiiggnneellsseerr   ii   ffuull llaassttee  mmååtttt  oocchh  vvaall tt  II ssllaamm  ssoomm  eerr   rreell iiggiioonn..””   

[[55::33]]  
  

DDeettttaa  vviissaarr  aatttt  IIssllaamm  äärr  eetttt  kkoommpplleetttt  ssäätttt  aatttt  lleevvaa..  SSåå  ggeennoomm  KKoorraanneenn  kkoomm  oorrddeett  
IIssllaamm,,  fföörr  nnäärr  mmaann  bbyyggggtt  ffäärrddiiggtt  eenn  bbyyggggnnaadd  ssåå  kkaall llaarr  mmaann  ddeett  fföörr  eetttt  hhuuss,,  nnäärr  eetttt  
ffoorrddoonn  bbyyggggttss  ffäärrddiiggtt,,  cceerrttii ff iieerraattss  oocchh  bbll iivvii tt  tteessttkköörrdd  ssåå  kkaall llaass  ddeenn  fföörr  bbii ll ..    
NNäärr  IIssllaamm  ffuull llggjjoorrddeess  ssoomm  eenn  uuppppeennbbaarreellssee,,  ssoomm  eenn  bbookk  oocchh  ssoomm  eenn  fföörreebbii lldd  fföörr  
MMuuhhaammmmeedd,,  ssåå  ff iicckk  ddeenn  nnaammnneett  IIssllaamm..    

DDeenn  bblleevv  eetttt  kkoommpplleetttt  ssäätttt  aatttt  lleevvaa..  SSåå  ddeett  vvaarr  bbaarraa  oorrddeett  oocchh  sspprrååkkeett  ssoomm  vvaarr  
nnyytttt,,  mmeenn  iinnttee  ttii ll llvvääggaaggåånnggssssäätttteett  oocchh  bbeeffaall llnniinnggeenn  ff rråånn  GGuudd..  DDeett  vvaarr  iinnggeenn  nnyy  
GGuudd  eell lleerr  eenn  nnyy  rreell iiggiioonn..  BBaarraa  oorrddeett  IIssllaamm,,  oocchh  ssoomm  jjaagg  nnäämmnnddee  fföörruutt::  VVaadd  vvaarr  
aall llaa  pprrooffeetteerr??  JJoo  ddee  vvaarr  mmuussll iimmeerr..  
  

EEnn  aannnnaann  ååttsskkii ll llnnaadd  ssoomm  nnii   bböörr  llääggggaa  ppåå  mmiinnnneett  äärr  aatttt  MMuuhhaammmmeedd  ttii ll ll   sskkii ll llnnaadd  
ff rråånn  ssiinnaa  fföörreeggåånnggaarree  iinnttee  eennbbaarrtt  kkoomm  ttii ll ll   eetttt  vviisssstt  ffoollkk..  HHaann  kkoomm  iinnttee  bbaarraa  ttii ll ll   
aarraabbeerrnnaa..  DDäärrfföörr  äärr  iinnttee  IIssllaamm  aarraabbeerrnnaass  rreell iiggiioonn,,  ddeenn  äärr  iinnttee  bbaarraa  rriikkttaadd  ttii ll ll   
aarraabbeerrnnaa..  MMeenn,,  jjaa  vviisssstt!!   MMuuhhaammmmeedd,,  ssoonn  ttii ll ll   ’’ AAbbdduull llaahh  ffööddddeess  ii   MMeecckkaa,,  eenn  ssttaadd  ii   
ddeenn  aarraabbiisskkaa  hhaallvvöönn  oocchh  ssåålleeddeess  vvaarr  hhaann  aarraabb  ff rråånn  ffööddsseellnn..  MMeenn  ffööll jjddeerrnnaa  aavv  hhaannss  
ffööddsseell   vvaarr  ddeenn  aall llssmmääkkttiiggeess  vvaall ..  
II   ttii ll lläägggg  uuppppeennbbaarraaddeess  KKoorraanneenn  ppåå  aarraabbiisskkaa  sspprrååkkeett,,  fföörr  aatttt  ppåå  ssåå  ssäätttt  sskkyyddddaa  ddeenn  
oocchh  bbeevvaarraa  ddeenn  rreenn,,  ttyyddll iigg  oocchh  eexxaakktt..  LLiikkaassåå  fföörrkkaassttaarr  KKoorraanneenn  aall llaa  ffoorrmmeerr  aavv  
ppååssttååeennddeenn  aatttt  MMuuhhaammmmeedd  sskkuull llee  hhaa  sskkiicckkaattss  eennbbaarrtt  ttii ll ll   aarraabbeerrnnaa..  AAll llaahh  ssääggeerr::  



  

  
”” DDuu  hhaarr   iinnttee  bbll iivvii tt  ssäänndd  fföörruuttoomm  ssoomm  eenn  ggiivvaarree  aavv  ggllaaddaa  bbuuddsskkaapp  
oocchh  ssoomm  eenn  vvaarrnnaarree  mmeenn  ddee  ff lleessttaa  mmäännnniisskkoorrnnaa  vveett  iinnttee  oomm  ddeettttaa..””           

[[3344::2288]]  
  

SSåålleeddeess  äärr  MMuuhhaammmmeedd  ddeenn  sslluuttggii ll ttiiggaa  PPrrooffeetteenn  oocchh  fföörrsseeggllaarreenn  aavv  ddee  ssttoorraa  
pprrooffeetteerrnnaa  oocchh  ssäännddeebbuuddeenn  ssoomm  fföörreeggiicckk  hhoonnoomm..    

EEff tteerrssoomm  vvii   ttaarr  rreeffeerreennsseerr  ff rråånn  KKoorraanneenn  fföörr  aatttt  ssttööddjjaa  vvåårr  pprreesseennttaattiioonn,,  sskkaall ll   vvii   
ggee  ll ii ttee  bbaakkggrruunnddssiinnffoorrmmaattiioonn  oomm  KKoorraanneenn  ii   ssiigg..    

FFöörrsstt  oocchh  ffrräämmsstt  nnäämmnnss  ddeett  ii   KKoorraanneenn  aatttt  ddeenn  äärr  eenn  pprroodduukktt  aavv  GGuuddoommll iigg  
uuppppeennbbaarreellssee,,  ddeenn  ssäännddeess  nneedd  ff rråånn  ddeenn  AAll llssmmääkkttiiggee  AAll llaahh  ttii ll ll   MMuuhhaammmmeedd  ggeennoomm  
uuppppeennbbaarreellssee,,  AAll llaahh  ssääggeerr::    
  

”” HHaann  ttaallaarr   iinnttee  ff rråånn  ssiinnaa  lluussttaarr   oocchh  bbeeggäärr,,  mmeenn  ssnnaarraarree  äärr   ddeett  
uuppppeennbbaarreellsseerr   ssoomm  uuppppeennbbaarraass  fföörr   hhoonnoomm..””   

[[5533::33--55]]  
  

OOmm  vvii   ssåålluunnddaa  sskkuull llee  öövveerrttyyggaa  eerr  eell lleerr  nnååggoonn  aannnnaann  oomm  KKoorraanneennss  aauutteennttiiccii tteett  
((ssoomm  gguuddoommll iigg  bbookk)),,  mmååssttee  vvii   bbeevviissaa  ffööll jjaannddee::  

  
11))  AAtttt  ddeett  vvaarr  oommööjj ll iiggtt  fföörr  MMuuhhaammmmeedd  aatttt  pprroodduucceerraa  eenn  ssååddaann  bbookk..  
22))  VVii   mmååssttee  bbeevviissaa  aatttt  ddeett  vvaarr  ll iikkaa  oommööjj ll iiggtt  fföörr  nnååggoonn  aannnnaann  mmäännnniisskkaa  

öövveerrhhuuvvuuddttaaggeett  aatttt  sskkaappaa  ddeenn..    
  

LLåått  oossss  ttäännkkaa  ppåå  ddeett..  LLåått  mmiigg  ssttääll llaa  eerr  eenn  ff rrååggaa::  KKoorraanneenn  ssääggeerr::  
  

”” OOcchh  VVii   sskkaappaaddee  mmäännnniisskkaann  ff rråånn  eenn  hhäännggaannddee  kklluummpp  ssoomm  hhäännggddee  
ffaasstt  ppåå  ffoossttrreettss  vväägggg..””   

[[9966::22]]  
  

HHuurr  kkuunnddee  MMuuhhaammmmeedd  vveettaa  aatttt  eemmbbrryyoott  ssttaarrttaaddee  ssoomm  eenn  kklluummpp  ssoomm  hhäännggeerr  
ffaasstt  ppåå  kkvviinnnnaannss  ll iivvmmooddeerr??  HHaaddee  hhaann  nnååggoonn  ffoorrmm  aavv  rröönnttggeennaappppaarraatt??  HHuurr  ff iicckk  
hhaann  ddeennnnaa  kkuunnsskkaapp  nnäärr  ddeett  uuppppttääcckktteess  fföörr  bbaarraa  nnååggrraa  åårr  sseeddaann??  HHuurr  vviissssttee  hhaann  aatttt  
hhaavveett  hhaarr  eenn  bbaarrrriiäärr  mmeell llaann  ssiigg  fföörr  aatttt  sskkii ll jjaa  mmeell llaann  ssaall tt--  oocchh  ssööttvvaatttteenn??  

HHuurr  vviissssttee  hhaann  aatttt  ssoolleenn,,  mmåånneenn  oocchh  ppllaanneetteerrnnaa  ssiimmmmaarr  ii   eetttt  bbeessttäämmtt  kkrreettsslloopppp,,  
nnäärr  ddeessssaa  ffaakkttaa  uuppppttääcckktteess  fföörr  bbaarraa  2255  ––  3300  åårr  sseeddaann??  TTeekknnoollooggiinn  oocchh  
vveetteennsskkaappeenn  ssoomm  vvii   iiddaagg  kkäännnneerr  ttii ll ll   hhaarr  nnyyll iiggeenn  uuppppttääcckktt  ddeessssaa  ssaakkeerr..  HHuurr  kkuunnddee  
ddåå  MMuuhhaammmmeedd  fföörr  öövveerr  11440000  åårr  sseeddaann  vveettaa  ddeettttaa??  EEnn  oouuttbbii llddaadd  ffåårraahheerrddee,,  eenn  
mmaann  uuppppvvääxxtt  ii   öökknneenn  ssoomm  vvaarrkkeenn  kkuunnddee  lläässaa  eell lleerr  sskkrriivvaa..  HHuurr  kkuunnddee  hhaann  ssääggaa  
nnååggoott  ssoomm  ddeettttaa??  HHuurr  kkuunnddee  hhaann  ff rraammssttääll llaa  nnååggoott  ssoomm  ddeettttaa??  HHuurr  kkuunnddee  nnååggoonn  
ssoomm  lleevvddee  mmeedd  hhoonnoomm  fföörree  eell lleerr  eefftteerr  ff rraammssttääll llaa  nnååggoott  ssoomm  uuppppttääcckktteess  aall llddeelleess  
nnyyll iiggeenn??  OOmmööjj ll iiggtt!!   HHuurr  kkuunnddee  eenn  mmaann  ssoomm  aallddrriigg  lläämmnnaaddee  ddeenn  aarraabbiisskkaa  hhaallvvöönn,,  



  

eenn  mmaann  ssoomm  aallddrriigg  sseeggllaaddee  ppåå  eetttt  sskkeepppp,,  ssoomm  lleevvddee  fföörr  ff jjoorrttoonn  åårrhhuunnddrraaddeenn  sseeddaann  
ggöörraa  ssååddaannaa  hhääppnnaaddssvvääcckkaannddee  bbeesskkrriivvnniinnggaarr  ssoomm  nnyyll iiggeenn  uuppppttääcckktteess  uunnddeerr  
ddeennnnaa  hhaallvvaa  aavv  11990000--ttaalleett??    

OOcchh  oomm  ddeettttaa  iinnttee  vvoorree  ttii ll ll rrääcckkll iiggtt,,  llåått  mmiigg  ssääggaa  eenn  ssaakk......  KKoorraanneenn  hhaarr  111144  
kkaappii tteell ,,  öövveerr  66000000  vveerrsseerr  oocchh  ddeett  ff iinnnnss  hhuunnddrraattaallss  mmäännnniisskkoorr  ssoomm  hhaarr  mmeemmoorreerraatt  
hheellaa  ddeennnnaa  bbookk..  VVaarr  MMuuhhaammmmeedd  nnååggoott  ssoorrttss  ggeennii??  HHuurr  ggiicckk  ddeettttaa  ttii ll ll??  FFiinnnnss  ddeett  
nnååggoonn  ssoomm  hhaarr  mmeemmoorreerraatt  hheellaa  eevvaannggeell iieett,,  nnååggoonn  uuttaavv  ddeemm??  VVaarr  ddeett  nnååggoonn  ssoomm  
mmeemmoorreerraaddee  ttoorraann,,  ppssaallmmeerrnnaa,,  ddeett  ggaammllaa  eell lleerr  ddeett  nnyyaa  tteessttaammeenntteett??  IInnggeenn!!   IInnttee  
eennss  ppååvveenn!!  
    

MMeenn  ddeett  ff iinnnnss  mmii ll jjoonnttaallss  mmuussll iimmeerr  iiddaagg,,  hhäärr  hhaarr  vvii   eenn  ssoomm  ssii tttteerr  hhäärr,,  ssoomm  hhaarr  
mmeemmoorreerraatt  hheellaa  ddeennnnaa  bbookk!!   DDeettttaa  äärr  vvaarrjjee  mmuussll iimmss  aammbbii ttiioonn,,  iinnttee  nnååggrraa,,  vvaarrjjee!!   
HHuurr  mmåånnggaa  kkrriissttnnaa  hhaarr  dduu  ttrrääff ffaatt  uunnddeerr  ddiinn  ll iivvssttiidd  ssoomm  hhaarr  mmeemmoorreerraatt  hheellaa  
bbiibbeellnn??  DDeett  hhaarr  dduu  iinnttee!!   EEff tteerrssoomm  dduu  aallddrriigg  eennss  hhaarr  ttrrääff ffaatt  eenn  kkrriisstteenn  ssoomm  vveettaatt  
vvaadd  hheellaa  bbiibbeellnn  eeggeennttll iiggeenn  äärr,,  fföörr  ddee  kkrriissttnnaa  hhaarr  ssjjäällvvaa  öövveerr  ssjjuuhhuunnddrraa  ooll iikkaa  
bbööcckkeerr  aavv  bbiibbeellnn..  OOcchh  ddeett  ff iinnnnss  uuppppsskkaattttnniinnggssvviiss  3399  ooll iikkaa  vveerrssiioonneerr  aavv  bbiibbeellnn  
mmeedd  ooll iikkaa  aannttaall   vveerrsseerr  oocchh  kkaappii tteell ,,  oocchh  ddeettttaa  äärr  ddee  iinnttee  eennss  eenniiggaa  oomm..    
SSåå  hhuurr  kkaann  ddee  mmeemmoorreerraa  nnååggoott  ssoomm  ddee  iinnttee  eennss  äärr  öövveerreennss  oomm??  

DDeettttaa  äärr  bbaarraa  eenn  ddeell   ffaakkttaa  oomm  KKoorraanneenn,,  oocchh  jjaagg  aavvsseerr  iinnttee  aatttt  ttii ll ll ttaallaa  eerr  ppåå  eetttt  
nneeddllååttaannddee  ssäätttt..  JJaagg  äärr  eenn  ppeerrssoonn  ssoomm  ssjjäällvv  hhaarr  vvaarrii tt  kkrriisstteenn  oocchh  ttoogg  rreeddaa  ppåå  ddeessssaa  
ssaakkeerr  ggeennoomm  eeggnnaa  uunnddeerrssöökknniinnggaarr,,  eenn  ppeerrssoonn  ssoomm  nnuu  fföörrmmeeddllaarr  vviiddaarree  ddeennnnaa  
iinnffoorrmmaattiioonn  ttii ll ll   eerr,,  oocchh  vväännddeerr  nnååggrraa  sstteennaarr  fföörr  eerr  aatttt  ttii ttttaa  uunnddeerr..  OOcchh  ddeett  äärr  uupppp  
ttii ll ll   eerr..  
  

SSoomm  sslluuttssaattss,,  vvii ll ll   jjaagg  ssääggaa  aatttt  oomm  jjaagg  ssaaddee  ttii ll ll   eerr  aatttt  ddeennnnaa  bbookk  hhaarr  bbll iivvii tt  
uunniivveerrsseell ll tt  bbeevvaarraadd,,  uuttaann  nnååggoonn  ssoomm  hheellsstt  äännddrriinngg  ppåå  öövveerr  ff jjoorrttoonn  åårrhhuunnddrraaddeenn,,  
oomm  aall ll tt  ddeettttaa  äärr  ssaanntt,,  sskkuull llee  nnii   ddåå  iinnttee  hhååll llaa  mmeedd  oomm  aatttt  ddeenn  ii   ssååddaannaa  ffaall ll   mmiinnsstt  
ssaaggtt  äärr  uuttoommoorrddeennttll iiggtt  vväällbbeevvaarraadd  oocchh  uunniikk??  SSkkuull llee  dduu  vvaarraa  äärrll iigg  nnoogg  aatttt  ssääggaa  
ddeettttaa??  SSåå  kkllaarrtt  dduu  sskkuull llee,,  oomm  dduu  äärr  äärrll iigg  oocchh  ddeett  äärr  dduu..  IInnoomm  ddiigg  mmååssttee  dduu  kkoommmmaa  
ff rraamm  ttii ll ll   ddeennnnaa  sslluuttssaattss,,  mmåånnggaa  aannddrraa  iicckkee--mmuussll iimmeerr  kkoomm  ff rraamm  ttii ll ll   ddeettttaa..  

  BBeennjjaammiinn  FFrraannkkll iinn,,  TThhoommaass  JJeeff ffeerrssoonn,,  NNaappoolleeoonn  BBoonnaappaarrttee,,  WWiinnssttoonn  
CChhuurrcchhii ll ll ,,  mm  ff ll ..  DDee  kkoomm  ff rraamm  ttii ll ll   ssaammmmaa  sslluuttssaattss  vvaarree  ssiigg  ddee  aacccceepptteerraaddee  IIssllaamm  
ööppppeett  eell lleerr  iinnttee,,  ssåå  kkoomm  ddee  ff rraamm  ttii ll ll   ssaammmmaa  sslluuttssaattss..  AAtttt  ddeett  iinnttee  ff iinnnnss  nnååggoonn  
aannnnaann  sskkrrii ff tt  ii   vväärrllddeenn  ssoomm  äärr  ssåå  vväällbbeevvaarraadd  ssoomm  KKoorraanneenn  ssoomm  eenn  kkääll llaa  ttii ll ll   
vviissddoomm,,  ssuunnddhheett  oocchh  vväägglleeddnniinngg..    

  
LLåått  oossss  ggåå  ttii ll ll   eenn  aannnnaann  ppuunnkktt  ggääll llaannddee  KKoorraanneennss  aauutteennttiiccii tteett..    

KKoorraanneenn  iinnnneehhååll lleerr  bbll   aa  kkuunnsskkaappeenn  oomm  AAll llaahhss  hhööggssttaa  eennhheett  ssoomm  iinnkklluuddeerraarr  HHaannss  
NNaammnn,,  AAttttrriibbuutt,,  fföörrhhååll llaannddeett  mmeell llaann  AAll llaahh  oocchh  HHaannss  sskkaappeellssee  oocchh  hhuurr  mmäännnniisskkaann  
sskkaall ll   uupppprräätttthhååll llaa  ddeettttaa  fföörrhhååll llaannddee,,  pprrooffeetteerrnnaass  oocchh  ssäännddeebbuuddeennss  kkaall ll ,,  ddeerraass  ll iivv,,  
ddeerraass  bbuuddsskkaapp  oocchh  ddeerraass  aall llmmäännggii ll ttiiggaa  uuppppddrraagg,,  oocchh  kkoonnssttaatteerraarr  ttrroonn  ppåå  ddeenn  ssiissttaa  
oocchh  uunniivveerrsseell llaa  pprrooffeetteenn  ––  MMuuhhaammmmeedd,,  fföörrsseeggllaarreenn  aavv  pprrooffeetteerrnnaa  oocchh  



  

ssäännddeebbuuddeenn..  DDeenn  ppååmmiinnnneerr  mmäännnniisskkaann  oomm  ddeettttaa  kkoorrttaa  ll iivv  oocchh  kkaall llaarr  ttii ll ll   eevviigghheetteenn  
ii   nnäässttaa  ll iivv..  DDvvss..  ddeett  nnäässttkkoommmmaannddee  ll iivveett..  

EEff tteerr  aatttt  dduu  lläämmnnaatt  ddeennnnaa  ppllaattss  ssåå  ggåårr  dduu  vvääll   nnååggoonnssttaannss??  OOcchh  eeff tteerr  aatttt  dduu  ddöötttt  
oocchh  lläämmnnaatt  ddeettttaa  ll iivv  ssåå  kkoommmmeerr  dduu  aatttt  ggåå  nnååggoonnssttaannss,,  vvaarree  ssiigg  dduu  aacccceepptteerraarr  ddeett  
eell lleerr  vveett  oomm  ddeett  eell lleerr  iinnttee..  OOcchh  dduu  äärr  aannssvvaarriigg  ppåå  ggrruunndd  aavv  aatttt  dduu  ff iicckk  vveettaa  
ssaannnniinnggeenn,,  äävveenn  oomm  dduu  sskkuull llee  fföörrnneekkaa  ddeenn..  FFöörr  ssyyff tteett  mmeedd  ddeettttaa  ll iivv  äärr  iinnttee  aatttt  nnii   
sskkaall ll   ssii ttttaa  hhäärr  oocchh  ffoorrttssäättttaa  ssoomm  oomm  iinnggeennttiinngg  hhaarr  hhäänntt,,  uuttaann  aatttt  ddeett  mmeeddfföörr  nnååggoonn  
eeff ffeekktt..  VVaarrjjee  oorrssaakk  hhaarr  eenn  eeff ffeekktt,,  oocchh  nnii   kkoomm  ttii ll ll   aavv  eenn  oorrssaakk  oocchh  eetttt  ssyyff ttee  oocchh  ddeett  
mmååssttee  hhaa  eenn  eeffffeekktt!!   DDeett  mmååssttee  kkrräävvaa  nnååggoonn  ffoorrmm  aavv  eeff ffeekktt!!     
  

DDuu  ggåårr  iinnttee  ttii ll ll   sskkoollaann  fföörr  aatttt  ssttaannnnaa  ddäärr,,  dduu  ggåårr  iinnttee  ttii ll ll   jjoobbbbeett  uuttaann  aatttt  ffåå  bbeettaall tt,,  
dduu  bbyyggggeerr  iinnttee  eetttt  hhuuss  uuttaann  aatttt  ff llyyttttaa  iinn  ii   ddeett,,  dduu  kkööppeerr  iinnttee  eenn  kkoossttyymm  uuttaann  aatttt  kkllää  
ddiigg  ii   ddeenn,,  dduu  vvääxxeerr  iinnttee  uupppp  ssoomm  eetttt  bbaarrnn  uuttaann  aatttt  bbll ii   vvuuxxeenn,,  dduu  aarrbbeettaarr  iinnttee  uuttaann  
aatttt  fföörrvväännttaa  ddiigg  eenn  llöönn,,  dduu  kkaann  iinnttee  lleevvaa  uuttaann  aatttt  fföörrvväännttaa  ddiigg  aatttt  ddöö,,  dduu  kkaann  iinnttee  
ddöö  uuttaann  aatttt  fföörrvväännttaa  ddiigg  ggrraavveenn,,  oocchh  dduu  kkaann  iinnttee  fföörrvväännttaa  ddiigg  aatttt  ggrraavveenn  äärr  sslluutteett,,  
fföörr  ddeett  sskkuull llee  iinnnneebbäärraa  aatttt  AAll llaahh  hhaarr  sskkaappaatt  eerr  fföörr  eetttt  ttaannkkllöösstt  ssyyff ttee,,  oocchh  nnii   hhaarr  
iinnttee  aarrbbeettaatt,,  vvaall tt  uutt  ggeemmååll ,,  ggååtttt  ttii ll ll   sskkoollaann,,  eell lleerr  eennss  kkoommmmii tt  hhii tt  fföörr  eetttt  ttaannkkllöösstt  
ssyyff ttee,,  ssåå  hhuurr  kkaann  nnii   ddåå  ttii ll llsskkrriivvaa  AAll llaahh  nnååggoott  llääggrree  äänn  eerr  ssjjäällvvaa??    
  

KKoorraanneenn  ttaarr  uupppp  eennoorrmmaa  mmäännggddeerr  aavv  sskköönnhheett  mmeedd  aatttt  fföörrkkllaarraa  sskkaappaannddeett  aavv  
hhaavveenn,,  ff llooddeerrnnaa,,  ttrrääddeenn,,  ppllaannttoorrnnaa,,  ffååggllaarrnnaa,,  iinnsseekktteerrnnaa,,  ddee  vvii llddaa  ddjjuurreenn,,  bbeerrggeenn  
oocchh  ddaallaarrnnaa..  UUnniivveerrssuummss  uuttvviiddggaannddee,,  uunniivveerrssuummss  hhiimmllaakkrrooppppaarr,,  ff iisskkaarrnnaa,,  ll iivveett  ii   
hhaavveett,,  oocchh  mmäännnniisskkaannss  aannaattoommii ,,  bbiioollooggii ,,  cciivvii ll iissaattiioonn  oocchh  hhiissttoorriiaa..  BBeesskkrriivvnniinnggeenn  
aavv  ppaarraaddiisseett  oocchh  hheellvveetteett,,  uuttvveecckkll iinnggeenn  ii   kkvviinnnnaannss  eemmbbrryyoo,,  aall llaa  pprrooffeetteerr  oocchh  
ssäännddeebbuuddss  uuppppddrraagg  ––  mmeenniinnggeenn  mmeedd  ll iivveett  ppåå  JJoorrddeenn..  
    

HHuurr  kkaann  eenn  mmaann  fföödddd  ii   öökknneenn  ssoomm  vvaarrkkeenn  kkuunnddee  lläässaa  eell lleerr  sskkrriivvaa,,  ssoomm  vvaakkttaaddee  
ffåårr,,  ttaa  rreeddaa  ppåå  ssaakkeerr  ssoomm  hhaann  aallddrriigg  eennss  vvaarr  ii   nnäärrhheetteenn  aavv??  DDeenn  mmeesstt  uunniikkaa  
aassppeekktteenn  aavv  KKoorraanneenn  äärr  ddoocckk  aatttt  ddeenn  bbeekkrrääffttaarr  aall llaa  ttiiddiiggaarree  sskkrrii ff tteerr  oocchh  oomm  dduu  
sskkuull llee  bbeessttäämmmmaa  ddiigg  fföörr  aatttt  bbll ii   mmuussll iimm  ssåå  bbeehhöövveerr  dduu  iinnttee  bbeettrraakkttaa  ddiigg  ssjjäällvv  ssoomm  
aatttt  hhaa  bbyytttt  rreell iiggiioonn,,  dduu  bbyytteerr  iinnttee  ddiinn  rreell iiggiioonn..11  OOmm  dduu  ggiicckk  uupppp  ll ii ttee  ii   vviikktt  oocchh  hhaarr  
eenn  kkoossttyymm  ssoomm  dduu  vveerrkkll iiggeenn  ggii ll llaarr  ssåå  sslläännggeerr  dduu  vvääll   iinnttee  kkoossttyymmeenn  ii   ssooppoorrnnaa,,  
eell lleerr  hhuurr??  DDuu  ggåårr  ttii ll ll   sskkrrääddddaarreenn  oocchh  ssääggeerr  ttii ll ll   hhoonnoomm  aatttt  llääggggaa  ttii ll ll   ll ii ttee  mmaatteerriiaall   ppåå  
ddeenn  fföörr  aatttt  dduu  ggii ll llaarr  ddeennnnaa  kkoossttyymm  ––  ggöörr  ddeenn  ll ii ttee  ssttöörrrree  åått  mmiigg..  OOmm  dduu  ggiicckk  nneerr  
ll ii ttee  ii   vviikktt  oocchh  hhaarr  eenn  kkoossttyymm  ssoomm  dduu  vveerrkkll iiggeenn  ggii ll llaarr  ssåå  ttaarr  dduu  ddeenn  ttii ll ll   sskkrrääddddaarreenn  
oocchh  mmiinnsskkaarr  ll ii ttee  mmaatteerriiaall   ppåå  ddeenn..    
  

SSåå  ddiinn  ttrroo,,  ddiinn  ff rroommhheett,,  ddiinn  kkäärrlleekk  ttii ll ll   JJeessuuss,,  ddiinn  kkoonnttaakktt  mmeedd  GGuudd,,  ddiinn  ddyyrrkkaann,,  
ddiinn  äärrll iigghheett  oocchh  ddiinn  hhäännggiivveennhheett  ttii ll ll   ddeenn  AAll llssmmääkkttiiggee  GGuudd  äännddrraarr  dduu  iinnttee  eell lleerr  
sslläännggeerr  bboorrtt,,  uuttaann  dduu  hhååll lleerr  ffaasstt  vviidd  ddeemm,,  mmeenn  ggöörr  vviissssaa  jjuusstteerriinnggaarr  ddåå  dduu  vveett  aatttt  
ssaannnniinnggeenn  bbll iivvii tt  ttyyddll iigg  fföörr  ddiigg..  SSeeddaann  bbeehhöövveerr  dduu  bbaarraa  vvaarraa  äärrll iigg  nnoogg  aatttt  eerrkkäännnnaa  
aatttt  dduu  hhaarr  ggååtttt  uupppp  ll ii ttee  ii   vviikktt  oocchh  bbeehhöövveerr  ggöörraa  vviissssaa  äännddrriinnggaarr..    



  

  
IIssllaamm  äärr  eennkkeell tt  mmiinnaa  bbrrööddeerr,,  bbäärr  vvii ttttnneessmmååll   oomm  aatttt  ddeett  iinnttee  ff iinnnnss  nnååggoonn  vväärrdd  

ddyyrrkkaann  fföörruuttoomm  AAll llaahh..  OOmm  jjaagg  ssaaddee  ttii ll ll   nnååggoonn  aavv  eerr  aatttt  vvii ttttnnaa  oomm  aatttt  eerr  ffaarr  äärr  eerr  
ffaarr,,  hhuurr  mmåånnggaa  aavv  eerr  sskkuull llee  ssvvaarraa  jjaa??  JJaa  vviisssstt  mmiinn  ffaarr  äärr  mmiinn  ffaarr,,  mmiinn  ssoonn  äärr  mmiinn  
ssoonn,,  mmiinn  ff rruu  äärr  mmiinn  ff rruu,,  jjaagg  äärr  ddeenn  jjaagg  äärr..  HHuurr  kkoommmmeerr  ddeett  ssiigg  ddåå  aatttt  dduu  ttvveekkaarr  ii   
aatttt  ddeenn  AAll llssmmääkkttiiggee  AAll llaahh  äärr  EEnn,,  aatttt  hhaann  äärr  eerr  HHeerrrree  oocchh  eerr  SSkkaappaarree??  VVaarrfföörr??    
ÄÄrr  dduu  aarrrrooggaanntt??  ÄÄrr  dduu  ssppeecciieell ll??  HHaarr  dduu  nnååggoonn  hheemmll iigghheett  ssoomm  dduu  vvii ll ll   ddeellaa  mmeedd  
oossss  iikkvvääll ll??  EEll lleerr  äärr  dduu  bbaarraa  fföörrvvii rrrraadd??  DDeennnnaa  ff rrååggaa  ffåårr  dduu  ssttääll llaa  ddiigg  ssjjäällvv..  
    

OOmm  dduu  ttäännkkeerr  ddiigg  aatttt  dduu  sskkuull llee  ddöö  iikkvvääll ll ,,  oocchh  ff rraammfföörr  ddiigg  vvaarr  ppaarraaddiisseett  oocchh  
bbaakkoomm  ddiigg  hheellvveetteett,,  oocchh  aatttt  dduu  hhaaddee  cchhaannsseenn  aatttt  ssäättttaa  ssaakkeerr  oocchh  ttiinngg  ttii ll ll   rräättttaa  
mmeell llaann  ddiigg  ssjjäällvv  oocchh  AAll llaahh,,  oocchh  aatttt  bbee  AAll llaahh  oomm  aatttt  aacccceepptteerraa  ddeett  bbäässttaa  aavv  ddiinnaa  
hhaannddll iinnggaarr..  OOmm  dduu  hhaaddee  cchhaannsseenn  aatttt  ggöörr  ddeettttaa  iinnnnaann  dduu  ddoogg,,  oomm  dduu  ttrrooddddee  aatttt  dduu  
sskkuull llee  ddöö  iikkvvääll ll ,,  ssåå  sskkuull llee  dduu  iinnttee  ttvveekkaa  aatttt  vvii ttttnnaa  oomm  aatttt  ddeett  bbaarraa  ff iinnnnss  eenn  GGuudd..  
DDuu  kkoommmmeerr  iinnttee  aatttt  ttvveekkaa  aatttt  vvii ttttnnaa  oomm  aatttt  MMuuhhaammmmeedd  äärr  AAll llaahhss  ssäännddeebbuudd  oocchh  
rreepprreesseennttaanntteenn  öövveerr  aall llaa  pprrooffeetteerr..  DDuu  sskkuull llee  iinnttee  ttvveekkaa  aatttt  vvii ttttnnaa  aatttt  dduu  äärr  eenn  aavv  
ddeemm  ssoomm  vvii ll ll   bbll ii   nneeddtteecckknnaadd  ii   AAll llaahhss  bbookk  ssoomm  eenn  bbllaanndd  ddeemm  ssoomm  uunnddeerrkkaassttaarr  ssiigg  
HHoonnoomm  ––  dduu  sskkuull llee  iinnttee  ttvveekkaa..    
  

BBeekkyymmrreett  hhäärr  äärr  aatttt  dduu  ttrroorr  aatttt  dduu  kkoommmmeerr  aatttt  lleevvaa  eetttt  ttaagg..  DDuu  vvii ll ll   rrooaa  ddiigg  ll ii ttee  
mmeerr,,  dduu  vvii ll ll   ddrriicckkaa  ll ii ttee  mmeerr  wwhhiisskkyy,,  llaattttjjaa  ll ii ttee  mmeerr  ppåå  ffeesstteerr,,  dduu  vvii ll ll   ddaannssaa  ll ii ttee  mmeerr,,  
ssjjuunnggaa  ll ii ttee  mmeerr,,  dduu  vvii ll ll   ggåå  uutt  ll ii ttee  mmeerr,,  oocchh  ssåå  kkllaarrtt,,  dduu  äärr  iinnttee  rreeddoo  aatttt  bbee  vvaarrjjee  
ddaagg!!   DDeettttaa  äärr  ppåå  ggrruunndd  aavv  aatttt  dduu  ttrroorr  aatttt  dduu  kkoommmmeerr  aatttt  lleevvaa  eetttt  ttaagg,,  mmeenn  hhuurr  
lläännggee  äärr  eetttt  ttaagg??  JJaagg  sseerr  aatttt  nnååggrraa  aavv  eerr  hhaarr  bbll iivvii tt  ssoomm  mmiigg  ––  ff ll iinnttsskkaall ll iiggaa..  HHuurr  
llåånngg  ttiidd  sseeddaann  vvaarr  ddeett  ddåå  dduu  hhaaddee  hheellaa  hhuuvvuuddeett  ffuull ll tt  aavv  hhåårr??  NNååggrraa  aavv  eerr  hhaarr  oocckkssåå  
bböörrjjaatt  bbll ii   ggrrååhhåårriiggaa  sseerr  jjaagg,,  hhuurr  lläännggee  sseeddaann  vvaarr  ddeett  ddåå  ddeett  vvaarr  hheell ffäärrggaatt??  DDuu  hhaarr  
ssmmäärrttoorr  oocchh  vväärrkk  ii   ddiinnaa  kknnäänn  oocchh  aaxxllaarr  oocchh  aannddrraa  kkrrooppppssddeellaarr,,  hhuurr  lläännggee  sseeddaann  
vvaarr  ddeett  ddåå  dduu  bbaarraa  vvaarr  eetttt  bbaarrnn,,  sspprriinnggaannddee  oocchh  lleekkaannddee  uuttaann  nnååggrraa  ssoomm  hheellsstt  
bbeekkyymmmmeerr??  HHuurr  lläännggee  sseeddaann  vvaarr  ddeett??  DDeett  vvaarr  iiggåårr!!   JJaavviisssstt!!   OOcchh  nnii   kkoommmmeerr  aatttt  ddöö  
ii   mmoorrggoonn..  SSåå  hhuurr  lläännggee  ttäännkkeerr  nnii   vväännttaa??    
  

IIssllaamm  äärr  aatttt  vvii ttttnnaa  oomm  aatttt  ddeett  iinnttee  ff iinnnnss  nnååggoonn  vväärrdd  ddyyrrkkaann  uuttoomm  AAll llaahh,,  eennssaamm  
uuttaann  nnååggoonn  ppaarrttnneerr..  IIssllaamm  äärr  aatttt  eerrkkäännnnaa  äännggllaarrnnaass  eexxiisstteennss,,  ssoomm  bbll   aa  ssäännddss  nneerr  
mmeedd  uuppppggii ff tteenn  aatttt  uuppppeennbbaarraa  uuppppeennbbaarreellsseerrnnaa  ttii ll ll   pprrooffeetteerrnnaa..  EEnn  ddeell   aavv  ddee  
kkoonnttrrooll lleerraarr  vviinnddaarrnnaa,,  bbeerrggeenn  oocchh  hhaavveenn  oocchh  nnååggrraa  aavv  ddeemm  ttaarr  ll iivveett  aavv  ddeemm  ssoomm  
AAll llaahh  hhaarr  bbeeoorrddrraatt  aatttt  ddöö..  AAtttt  mmaann  mmeeddggeerr  aatttt  aall llaa  pprrooffeetteerr  oocchh  bbuuddbbäärraarree  vvaarr  
rräättttffäärrddiiggaa  mmäänn,,  ssoomm  AAll llaahh  lläätt  ssäännddaa,,  aatttt  mmeeddggee  aatttt  ddeett  kkoommmmeerr  aatttt  ff iinnnnaass  eenn  
sslluuttggii ll ttiigg  ddaagg  ddåå  mmaann  kkoommmmeerr  aatttt  ddöömmaass..  AAtttt  eerrkkäännnnaa  aatttt  vvii   uuttaann  ttvveekkaann  kkoommmmeerr  
aatttt  ååtteerruuppppvvääcckkaass  eefftteerr  ddööddeenn..  
    

SSkkyyllddiigghheetteerrnnaa  öövveerr  vvaarrjjee  mmuussll iimm  äärr  eennkkllaa,,  ffeemm  ssaakkeerr::  



  

IIssllaamm  äärr  ssoomm  eetttt  ssttoorrtt  hhuuss  oocchh  vvaarrjjee  hhuuss  mmååssttee  bbyyggggaass  mmeedd  ppeellaarree  oocchh  eenn  ggrruunndd,,  
oocchh  mmaann  mmååssttee  bbyyggggaa  hhuusseett  mmeedd  rreegglleerr,,  ppeellaarrnnaa  äärr  ddeessssaa  rreegglleerr,,  ddeessssaa  rreegglleerr  ii   
IIssllaamm  äärr::  
  

11))  AAtttt  uupppprräätttthhååll llaa  ssttrriikktt  mmoonnootteeiissmm,,  oocchh  aatttt  iinnttee  aacccceepptteerraa  nnååggoonn  ppaarrttnneerr  
mmeedd  AAll llaahh,,  aatttt  iinnttee  ddyyrrkkaa  nnååggoonn  vviidd  ssiiddaann  aavv  AAll llaahh,,  aatttt  iinnttee  ssääggaa  nnååggoott  
oomm  AAll llaahh  ssoomm  dduu  iinnttee  hhaarr  rräätttt  aatttt  ssääggaa,,  aatttt  iinnttee  ssääggaa  aatttt  HHaann  hhaarr  eenn  ffaarr,,  
eenn  ssoonn,,  eenn  ddootttteerr,,  eenn  mmoorr,,  eenn  ffaarrbbrroorr,,  eenn  ffaasstteerr,,  eell lleerr  aatttt  öövveerr  
hhuuvvuuddttaaggeett  ssääggaa  nnååggoott  aall llss  oomm  AAll llaahh  ssoomm  dduu  iinnttee  hhaarr  rräätttt  aatttt  ssääggaa..  AAtttt  
vvii ttttnnaa  oomm  aatttt  MMuuhhaammmmeedd  äärr  AAll llaahhss  ssiissttaa  ssäännddeebbuudd..    

22))  AAtttt  uuttfföörraa  bböönneenn    
33))  AAtttt  ggee  aall llmmoossaann  
44))  AAtttt  ffaassttaa  uunnddeerr  mmåånnaaddeenn  RRaammaaddaann  
55))  OOcchh  aatttt  uuttfföörraa  ppii llggrriimmssffäärrddeenn  

  
EEnn  kkaannsskkee  ssttääll lleerr  ssiigg  ff rrååggaann,,  äärr  iinnttee  ddeettttaa  ssvvåårrtt??  NNeejj ,,  mmiinnaa  vväännnneerr  ddeett  äärr  ddeett  

iinnttee..  IInnttee  fföörr  ddeenn  ssoomm  ööppppnnaarr  ssii tttt  ssiinnnnee  oocchh  ssii tttt  hhjjäärrttaa  oocchh  aacccceepptteerraarr  ssaannnniinnggeenn..  
  

DDeennnnaa  fföörreelläässnniinngg  hhööll llss  ii   SSaauuddii --AArraabbiieenn  11999944  iinnfföörr   iicckkee--mmuussll iimmsskkaa  ååhhöörraarree,,  
ssoomm  bbiiddrroogg  ttii ll ll   aatttt  4433  ppeerrssoonneerr   kkoonnvveerr tteerraaddee  ttii ll ll   IIssllaamm  ppåå  eenn  oocchh  ssaammmmaa  kkvvääll ll ..      

  
FFöörr  mmeerr  iinnffoorrmmaattiioonn  oomm  IIssllaamm  bbeessöökk  hheemmssiiddaann::  

  
wwwwww..iissllaamm..nnuu  

  
wwwwww..iissllaammiicc--iinnvvii ttaattiioonn..ccoomm  

 


