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Allah den Allmektige sier: 

«Og forman, for påminnelse ganger de» troende 

(51:55) 

Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص) sa: 

«Videreformidl mitt budskap til andre, til og med 

hvis det er et vers.»  

( Bukhari: 3461) 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
Forord 

I Allahs navn, den Barmhjertige og den Nåderike 

ll lovprisning tilhører Allah, vi lovpriser Ham og søker Hans tilflukt fra ondskapen som 

stammer fra våre egne synder. Vi oppsøker Hans tilgivelse og Hans barmhjertighet ved å 

komme nærmere Ham. Den som Allah veileder ingen kan villede ham, og den som Han 

villeder, ingen kan veilede ham. Vi bevitner at det er ingen andre guddom unntatt Allah, og at 

Muhammed er Hans tjener og siste sendebud.  Allah sendte ham for å føre menneskeheten fra 

mørke til lys, fra uvitenhet til kunnskap, og sist men ikke minst, fra avgudsdyrkelse til å tilbe 

kun én Gud (Tawheed). Så måtte alltid fred og velsigne være med ham, hans familie, hans 

følgesvenner, og alle som skal følge ham inntil dommedagen. 

Allah den Allmektige sier: 

َفُع اْلُمْؤِمِنيَ  ْر فَِإنَّ الذِّْكَرى تَ ن ْ  َوذَكِّ
Og forman, for påminnelse ganger de troende 

(51:55) 

Allah oppfordrer oss i dette verset å påminne hverandre for dette skal alltid hjelpe den 

troende. Som et menneske, så kommer man alltid til å glemme seg av og til. Dette er en 

egenskap som vi mennesker er kjent for. Og det er et veldig kjent ordtak på arabisk som 

illustrerer dette:   

 َأوََّل نَاٍس َأوَُّل النَّاسِ 
Den første som glemte var det første mennesket.  

Dvs. Adam -fred være med ham-.
1
 

Derfor er det viktig at den troende bli stadig formanet om hans mål i livet ellers så glemmer vi 

målet vårt i livet og da taper vi her dunya og i akhirah. Profeten -fred være med ham- var den 

beste blant de som formanet folk. Han valgte alltid den passende tiden for å påminne hans 

følgesvenner om Allah og Hans religion. Profeten -fred være med ham- oppfordret oss videre 

                                                           
1
 Adam -fred være med ham- glemte at han hadde gitt 40 år av hans liv til en av hans etterkommere, Dawud -fred 

være med ham-. For han skulle leve i 1000 år men han valgte å gi bort 40 år av hans liv til Dawud. Når 

dødsengelen kom for å ta hans sjel og da var han 960 år gammel, trodde han at han skulle leve 40 år til for han 

hadde glemt at han hadde gitt de 40 årene til hans sønn Dawud. Mer om denne hendelsen finner du i Tirmidhi: 

3076. 

A 



til å videreformidle hans budskap og til å påminne oss selv og andre om viktigheten av å 

adlyde Allah.  

Nå, i vår tid, så er vi nødt til å minne hverandre om Allah for enhver av oss går gjennom store 

tester, særlig vi som lever i vesten. Det har blitt for mange fitna
2
 rundt oss og den eneste 

måten vi kan klare å overkomme alle disse prøvelsene er ved å hjelpe hverandre til å bli gode 

troende. For hvis man er en troende så kan man stå imot all slags vanskeligheter og man vil, 

med Allahs hjelp, overkomme dem alle.  

Denne tekstsamlingen, Det beste fra Facebook, vil virke som en påminnelse for enhver av 

oss. Her finner du gode og inspirerende tekster i alle sjangrer. Disse tekstene ble postet på 

Facebook. Mange av oss har kanskje lest dem før, men som sagt tidligere, vi glemmer fort. 

Derfor er det viktig å ha disse tekstene i bokform slik en kan lese dem til enhver tid, for man 

blir aldri lei av å lese Allahs ord og Profetens ord. Hver gang man leser disse ordene, får man 

nye opplevelser, en ny forståelse og mye mer.  

Denne første delen av denne tekstsamlingen inneholder kun 15 tekster. Vi håper at med 

Allahs hjelp vi fortsetter å legge til nye 15 tekster i hver utgivelse så lenge Allah tillater oss 

det. 

Måtte Allah den Allmektige belønne stort alle som skrev disse tekstene, for de bidrar til at 

mange blir veiledet og gjør Facebook til et bedre sted. Som mange sier, Facebook var ment 

for å være en Fitnabook, men nå med alle de gode og inspirerende islamske grupper blir 

Facebook mer og mer til en Khairbook. Måtte Allah belønne dem med det beste her i dunya 

og i Akhirah. Måtte Allah belønne også oss alle som vil lese de tekstene og praktisere dem i 

vårt liv.  

Kjære leseren! Jeg ber deg inderlig om å huske meg, min familie, mine lærere, og alle 

muslimer verden rundt, i dine du’a. Vi trenger virkelig din du’a, kanskje Allah vil akseptere 

din du’a, så ikke glem oss kjære deg. Måtte Allah ta være på deg og belønne deg med de aller 

høyeste gradene av paradiset. Amin 

Din Bror i Islam, Muhammed Zubayr Al-Burundi 

Lillestrøm 

1434/2013 

                                                           
2
 Fitna: prøvelse, test.  



Tekst 1 

Når Allah lukker en dør 

 

Når Allah lukker en dør, så åpner Han en annen dør som er mye bedre for oss enn den forrige. 

Allikevel, så gråter vi foran den lukkede døren, mens den andre er åpen? 

Tekst 2 

Fajr, morgenbønnen 

 

Det var et lite barn som gikk i tredje klasse. En dag så snakket læreren hans om 

morgenbønnen, han fortalte om viktigheten av denne bønnen. Barnet ble dypt rørt av det 

læreren hadde sagt. Han hadde aldri bedt salatul fajr, heler ikke familien hans. Når han kom 

hjem igjen, så begynte han å gruble over hvordan han kunne våkne til fajr, når ingen kunne 

vekke han. Han bestemte seg for å være våken helt til fajr. Det gjorde han og når det ble 

adhan (bønne-rop), så fortet han seg for å dra til Moskeen. Men dessverre hadde gutten glemt 

at veien til moskeen var lang og han kunne ikke dra ditt alene. Han satt seg ved husdøren og 

gråt. Plutselig hørte gutten lyden av knitrende sko i gaten, han fortet seg å så rundt gaten. Der 

så han en gammel mann som gikk til moskeen. Han kjente den gamle mannen igjen, det var 

bestefaren til vennen hans. Gutten fortet seg og gikk forsiktig etter han til moskeen. Det varte 

slikt lenge, hver gang så gikk gutten bak den gamle bestefaren til moskeen. En dag så fikk 

gutten vite at bestefaren hadde død. Han begynte å gråte sårt. Faren hans ble veldig nysgjerrig 

på hvorfor han gråt og sa: sønn hvorfor gråter du, han var jo for gammel til å være din 

lekekamerat og vi kjente jo han ikke så mye heller? 

Barnet så på faren sin med tårefylte øyne og sa: skulle ønske han var min far, skulle ønske han 

ikke hadde død!! 

Faren ble sjokkert og sa: hva for noe, hvorfor det?! 

Barnet: jo fordi du ikke ber fajr og han gjorde! Hvorfor ber du ikke fajr far??. Hvorfor er du 

ikke som de mennene som jeg så.  

Faren : hvor så du dem? 

Barnet: jeg så dem i moskeen.. 



Barnet fortalte alt til faren sin, faren begynte å gråte!! Og klemte ungen sin.. fra den dagen så 

ba de alltid fajr i moskeen sammen.  

Tekst 3 

Dette er til deg som 

 

Må Allah gjøre oss til et folk som forstår, en påminnelse først og fremst til meg selv.. 

 

"Dette er til deg som ikke har forstått verdien av ditt eget liv. Du som kaster bort tiden på å 

tilfredsstille behov som fører til ingen produktivitet. Du som kan være opp til sent pga fest, 

film, FB, venner, men er for trøtt til å be nattebønn. Du som vil gjøre det alle gjør, men 

fremdeles liker og tro at du er unik. Du som aldri prioriterer Allah når det virkelig gjelder, 

men forventer at Allah skal fikse alt på sekundet når du havner i trøbbel. Du som lever som 

om Dunya er for alltid og Akhira er midlertidig. 

Ta deg sammen! Vær ærlig mot deg selv! På Dommensdag vil store navn som Abu Bakr og 

Omar bli ropt opp. De er en del av Ummahen og det samme er du. De ble fortalt at Allah er 

En, og livet er en test og det samme ble du fortalt. Se hva de gjorde ut ifra den informasjonen 

og hva gjør du? Så ikke håp på særbehandling på Dommensdag når det finnes folk som gjorde 

det som var ment å gjøre. 

Om du ikke ønsker Jannah så fortsett slik du gjør. Men om du ønsker Jannah så VÅKN OPP 

og ta deg sammen. Barmhjertighetens Dører er åpne. 

Tekst 4 

Senket blikket og ble milliardær 

 

Sheiken pleide å dra til Marokko en del ganger og hver gang så møtte han på en ung mann i 

moskéen. En gang da han reiste ditt igjen så fant han ikke den unge mannen. Sheiken spurte 

mennene «hvor er han??». Alle mennene smilte og sa: Å Sheikh, han har det mashaAllah 

veldig bra. Han er ikke her. 

Sheiken spurte: kheir inshaAllah hva har skjedd?? 

Mennene svarte: Han er blitt en milliardær, Sheikh. 



Sheiken fikk sjokk: hva? Hva har han gjort? Har han blitt med på lotto eller gambling?? Eller 

hva?? 

Mennene svarte: nei, selvfølgelig ikke. 

Sheiken: men hva har skjedd da? 

Mennene svarte: subhanaAllah Sheikh, han var i en heis i en av skyskraperne i NewYork (der 

han jobbet, men han var ikke spesiell rik). Det var mange folk inni heisen. Etter at mange gikk 

ut så ble han igjen alene med en vakker amerikansk ung kvinne. Det han gjorde var å senke 

blikket, han så ikke på henne i et eneste sekund. I det sekundet den unge damen ble igjen 

alene i heisen med han så ble hun livredd, for at hun trodde han skulle skade henne (hun 

tenkte mest på voldtekt). Kvinnen fulgte med på han og var forberedt på alt (det er mye 

voldtekt USA, mange er redde for å være alene med ukjente menn). Hun ble utrolig 

overrasket hele veien opp til etasjen han skulle av så, så han ikke på henne. Da han gikk ut, så 

fulgte kvinnen etter han for å stoppe ham. Hun spurte nysgjerrig: Fortell meg er jeg ikke 

pen?? 

Han svarte sjokkert: Jeg vet ikke, jeg har ikke sett på ansiktet ditt.. 

Kvinnen spurte igjen: Er jeg ikke pen?? (hun prøvde å si hvorfor ser du ikke på meg) 

Han svarte: Min religion forbyr meg å skikke på jenter, altså at jeg må senke blikket.. 

Kvinnen: Men hvorfor prøvde du ikke å voldta meg, kysse, eller rett og slett slenge ord mot 

meg!? 

Han svarte: Gud forby!! Jeg frykter min Gud.. jeg vil aldri ha gjort noe slikt!! 

Hun spurte: Men hvem\hvor er din Gud som du frykter så mye!! For en religion du har!!. Hvis 

det er forbudt med og bare å skikke, da kan jammen den aldri utøve voldt heller!  

Han sa: Ja.. 

Hun klarte ikke og holde ut mer og sa: Vil du gifte deg meg meg!!?? 

Han sa: Jeg er en muslim, hvilke religion har du? 

Hun sa: Jeg er nok ikke en muslim, har ikke en religion? 

Han: Dessverre, jeg kan ikke.. 



Hun: Men hva med at jeg kommer inn i din religion?? Vil du da gifte deg?? 

Han sa ja…. 

Jenta ble muslim, og de giftet seg. Hun hadde et stort formue, som hun la mannen styre.. Bare 

tenk dere, bare ved at broren senket blikket, så ble en sjel muslim, han fikk en utrolig vakker 

kone og ble milliardær.. Sannelig når man frykter Allah så vil han alltid hjelpe deg 

Alt dette kan illustreres i det Allah den Allmektige sa: 

« Den som frykter Gud, vil Han finne en utvei for, og Han vil gi ham Sine gaver fra et hold 

han ikke regner » 

( At-Talaaq [65]: 2-3) 

Tekst 5 

Dikt: Livet 

 

Det har blitt sagt 

At livet er som en kronisk sykdom 

Den som har den vet for sikkert 

At han går døden i møte 

Og ingen har klart å overkomme den 

 

Og det har blitt sagt 

At livet er en gave og en oppgave 

Det har de jammen rett i 

Livet er en gave fra Den evigværende Gud 

Og også en oppgave fra Den evigværende Gud 

Oppgaven her i livet er 

Å tjene Den evigværende Gud 

Så lenge en er i livet 

Gjør du dette 

Så vil Den evigværende Gud velsigne deg 



Med et lykkelig liv her på jorda 

Før Han belønner deg med et nytt liv i det hinsidige 

Der kjære bror og kjære søster, skal du leve lykkelig 

Ja lykkelig sier jeg 

Lykkelig i alle dine dager 

Dette har Den evigværende Gud lovet oss 

Ja les sura 16:97 så vil du vite det 

 

Så ikke kast bort et eneste øyeblikk av livet ditt 

Husk livet har ingen pauseknapp 

Ta være på den tiden du har fått tildelt 

For livet kommer ikke i reprise 

Så lev livet på den måten 

Som behager Gud 

Og ta Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص) som et forbilde 

For han levde livet sitt 

På den måten 

Som behaget Gud 

Tekst 6 

Hør på hva Ibrahim ibn Adham har å si til deg 

 

Det ble fortalt at Ibrahim ibn Adham (Måtte Allah nåde ham) en gang gikk gjennom markedet 

av Basrah. Folket samlet seg rundt ham og spurte: 

 

"O Abu Ishaq, Allah den Opphøyde sier i Hans Bok. "Kall på Meg, så vil Jeg svare på deres 

bønner"(40:60), men vi har kalt på Ham en lang tid og Han svarer ikke på våre bønner. "  

Ibrahim svarte. "O folk av Basrah, deres hjerter har dødd i forhold til ti ting:  

1. dere kjenner Allah, men dere gir ikke Ham Hans rettigheter,  



2. dere har lest Allahs Bok, men dere handler ikke i forhold til det;  

3. dere hevder å elske Allahs budbringer (ملسو هيلع هللا ىلص) men dere forlater hans Sunnah (vei),  

4. dere hevder å være fiender til Shaytân (satan) men dere følger hans veier 

5. dere sier at dere elsker Paradiset men dere jobber ikke for det 

6. dere sier at dere frykter Helvete mens dere setter dere nærmere den [ved å synde] 

7. dere sier at døden er sann, men dere forbereder dere ikke for det  

8. dere er opptatt med feilene til andre og ser bort fra deres egne 

9. dere spiser opp velsignelsene av Herren deres, men er ikke takknemlig for dem  

10. dere begraver deres døde, men tar ikke lærdom fra det." 

Fra Abu Nu'aym, Hilyah Al-Awliyâ  

 

 

Tekst 7 

Allah og meg 

 

Allah er den jeg elsker mest 

 

Hvis jeg går til Ham tar Han meg imot 

 

Hvis jeg går fra Ham, så kaller Han på meg 

 

Hvis jeg elsker Ham, så blir jeg alliert med Ham 

 

Hvis jeg kaller på Han så hører Han meg 

 

Allah er alltid der for meg 

 

 

 



Tekst 8 

Vær ydmyk! 

 

Bakr Ibn 'Abdullah al-Muzanî (måtte Allah ha barmhjertighet med ham) sa:  

"Hvis djevelen prøver å få deg til å tro at du er bedre enn noen av muslimene, så tenk slik:  

Hvis du ser noen eldre enn deg så respekter ham og si:" Han har slått meg til Islam og 

rettskaffen handling (dvs han har vært muslim lenger enn meg). " 

Hvis du ser noen yngre enn deg så respekter ham og si til deg selv: "Jeg har slått ham i synder 

(dvs jeg har levd lengre enn ham og dermed syndet mer)." 

For du vil ikke møte noen muslim som ikke er enten eldre eller yngre enn deg.  

Hvis dine muslimske brødre gjør ære på deg og priser deg, så si: "Dette er fra Allahs nåde, 

men jeg vet at jeg ikke fortjener det." Hvis de fornedrer deg og ser ned på deg, så si: 'Dette 

skjedde som en følge av en tidligere synd jeg hadde gjort." 

_______________ 

[Hilyat-ul Awliya] 

Tekst 9 

Dikt: De beste. Til æren for Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص) og hans Ummah 

 

Muhammed (ملسو هيلع هللا ىلص) var uten tvil den beste av de beste 

Han gjorde alltid det beste 

På den beste måten 

Om du vil være blant de beste 

Så prøv å etterligne den beste av de beste 

Slik at du kan være blant de beste 

Den dagen hvor de beste 

Skal bli belønnet med den beste belønningen, Jannah 



Som ble skapt av Den beste av de som belønner, Allah 

Så kjære bror og kjære søster 

Bli blant de beste! 

Slik at Allah kan belønne deg slik Han belønner de beste 

Så måtte Allah gjøre oss blant de beste 

Ameen. 

 

 

Tekst 10 

Sheikh Muhammed Hassan forteller 

 

Hendelse med Sheikh Muhammed Hassan og hans Lærer (Sheikh Ibn Uthaymeen måtte Allah 

nåde ham)  

Sheikhen forteller.. Jeg fikk beskjed av Sheikh Uthaymeen (Måtte Allah nåde ham) om å gå 

gjennom endel bøker i maktaba/biblioteket og spørre hvis det er noe jeg lurer på eller ikke 

forstår helt. Jeg var klar til å møte sheikhen men endel spørsmål. Jeg så Sheikh Uthaymeen på 

første rad og venta til sheikhen ble ferdig med hans dhikr. Det ble sagt at Sheikh Uthaymeen 

likte ikke å bli forstyrret mens han gjorde dhikr. Etter at han ble ferdig, gikk jeg til han og han 

hadde skoene sine ved siden av seg og brukte den ene hånda til å holde meg og sa "Kom". Da 

spurte han meg om hva jeg trengte hjelp med. Jeg hadde ikke med meg skoene mine, jeg ville 

heller ikke si til sheikhen vent her jeg skal hente skoene mine. Til dere som har vært i Mekka, 

se for dere varmen! I det jeg gikk ut av moskeen og bena mine rørte bakken, glemte jeg alt jeg 

skulle spørre sheiken om. Og etter en stund, sa Sheikhen: Hva er galt med deg? Og da så han 

at jeg ikke hadde sko på meg. Han spurte meg" Hvor er skoene dine? Jeg svarte: Jeg la dem et 

sted i moskeen og vil ikke la deg vente mens jeg skal gå hente dem. Da tok Sheikhen av 

skoene sine og sa" Kom vi går tilbake for å hente skoene dine" Og videre sa Sheikhen: Husk 

varmen i helvete, husk varmen i helvete, husk varmen i helvete ..mer enn 8 ganger. 

 

 



Tekst 11 

Et skip seiler aldri på tørt land 

 

Yahya ibn Muadh (Måtte Allah nåde ham) sa: 

"For min del, er den verste form for villfarelse å synde mye, men samtidig håpe på tilgivelse 

uten å føle noe anger. Og å håpe å komme nærmere Allah-Den Høyeste uten lydighet til Ham. 

Og å forvente fruktene av paradis, ved å plante frøene av helvetesild, og til å søke bolig av de 

lydige (Paradiset), ved å gjøre handlinger av ulydighet. Og å forvente en belønning, uten å 

gjøre noe verdig handling. Og å håpe på Allah, Den Mektige og Majestetiske, etter å ha 

overskredet grensene (Hans). Du håper på frelse, men går ikke på dets vei. Et skip seiler aldri 

på tørt land. " 

Tekst 12 

Vanskelig å gjøre folk fornøyd 

 

En mann sa til al-Hassan al-Basri (Måtte Allah nåde ham): «Folket sitter rundt deg, slik at de 

kan finne feil med deg!" Så svarte han: «Sannelig, jeg oppfordret min sjel til å håpe på 

Paradiset, så den håpet for det. Så jeg oppfordret den til å håpe på å bli reddet fra helvete og 

så den håpet for det. Så jeg oppfordret den å håpe på å bli reddet fra folket, men jeg fant ikke 

en vei til det. Sannelig, folk er ikke fornøyd med deres Skaper, selv om Han forsørger dem, så 

hvordan kan de være fornøyd med en annen skapning lik dem selv? 

 

 

 

 

 

 



Tekst 13 

Dikt: Ord 

 

Du, kjære deg 

Vær forsiktig med dine uttalelser 

Ord er et mektig våpen skal jeg si deg 

Som kan gjøre mange vondt 

Kle aldri noen naken med tungen din 

Gjør aldri noen liten med munnen din 

Et hardt ord 

Et skarpt ord 

Det kan bli liggende å brenne 

På bunnen av et hjerte 

Å etterlate seg dype arr 

Være mild og barmhjertig med dine ord 

Ord må være lys 

Ord må forsone 

Ord må bringe folk sammen 

Ord må skape FRED 

Hvor ord blir til våpen 

Står folk som fiender mot hverandre 

Husk hva Allah har sagt i 17:53: 

"Si til Mine tjenere at 

De skal ordlegge seg på beste måte 

For satan vil skape strid mellom dem 

Sannelig, satan er en klar fiende for menneskene" 

Og til slutt 

Husk hva Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص) har sagt om dette: 

Den som tror på Allah 

Og dommedagen 



Bør ordlegge seg godt 

Eller 

Tie stille... 

 

 

 

Tekst 14 

Forventer at sin bedre halvdel skal være perfekt 

 

Det er noen brødre som forventer at deres kvinner skal etterligne Profetens koner i deres 

væremåte og levemåte (akhlaq og adaab), men selv vil de ikke endre noe som helst. Samtidig 

er det noen søstre som forventer at deres menn skal etterligne Profeten -fred være med ham- i 

sin levemåte og væremåte, men selv vil de ikke endre noe som helst. 

Men husk Hva Allah har sagt: 

 

"Dårlige kvinner er for dårlige menn, og dårlige menn for dårlige kvinner. Gode kvinner er 

for gode menn, og gode menn for gode kvinner. Disse er uberørt av hva folk sier. Dem 

tilkommer tilgivelse og verdig omsorg" 

(24: vers 26) 

 

 

 

 

 

 



 

Tekst 14 

90 år gammel mann 

 

Han led med at øyet hadde problemer.. 

Han mistet synet i noen dager... han slet veldig 

og hadde en sterk smerte i øyet, til slutt så besøkte han en lege.  

Legen anbefalte ham å ta et øye operasjon.  

Operasjonen ble suksessfull. Etter noen dager så kunne den gamle mannen gå hjem igjen. 

Legen ga han noen medisiner og regningen for operasjonen. Den gamle mannen begynte å 

gråte. Legen beroliget han og sa: Hvis regningen er for høyt for deg, så kan vi prøve å få 

prisen ned?  

Den gamle mannen så på han og svarte: Jeg gråter ikke på grunn av regningen, jeg gråter av at 

Allah har gitt meg et bra syn i 90 år.. og jeg har aldri fått en regning for det!! 

 

Man ser ikke verdien av en ting før vi har mistet det..så takk alltid Allah for alt du har..  

Allah den Allmektige sier: 

«Han har gitt dere alt dere har bedt Ham om. Om dere ville telle Guds velgjerninger, kunne 

dere ikke regne dem opp! Men sannelig, mennesket er urettferdig og utakknemlig.» 

( 14: 34) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette var alt jeg kunne samle i denne omgangen Alhamdulillah.  Jeg ber Allah om å akseptere 

dette fra meg. Og jeg ber Allah om å velsigne enhver som vil lese dette og praktisere det som 

står her, for alt som står her er ment å føre enhver av oss nærmere Allah og Hans paradis. Og 

jeg ber Allah om å tilgi meg for mine feiltagelser som forkommer i denne boka. Og til slutt 

ber jeg Allah om å velsigne oss alle sammen med et godt liv her i Dunya og belønne oss i 

Akhirah med Jannatul-Firdaws 

Ameen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اليه هذا ما وفقين اهلل

 واهلل أعلم

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد 

 وعلى آله وصحبه أمجعي 

  واخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملي 
7.05.1434/19.03.2013 
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