
 

 

  

DET BESTE FRA  

 

En tekstsamling 

som inneholder 

diverse islamske 

påminnelser som 

ble postet på 

Facebook. 



 

 خير أخبار فيس بوك
 "النرويجية باللغة"

 

Det beste fra facebook 

Del 2 

 

 

 

 

Tekstsamling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koran og Sunna Forlag 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allah den Allmektige sier: 

«Og forman, for påminnelse ganger de» troende 

(Koran, 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
I Allahs navn, den Barmhjertige og den Nåderike 

Forord 
llovprisning 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 følger 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 både 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 blant i Sunan 

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 

sterkere i troen. 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 at 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.  

Som vanlig så inneholder denne andre delen også 15 tekster som den første. 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 oss, de som skrev de påminnelsene og alle 

muslimer verden rundt, i dine du’a. Vi trenger virkelig 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 

1435/2013 

                                                           
2
 Fitna: prøvelse, test.  



Tekst 16 

Suksess 

 

Suksess er for han som belyser sin grav før han entrer den, og tilfredsstiller Allah før han 

møter Han, og som ber før han blir bedt på. 

 

Tekst 17 

Vi lurer oss selv 

 

Uten tvil en av de skumleste måtene vi lurer oss selv ved er når vi sier: 

"Jeg skal gjøre dette senere. Jeg vil bruke hijab senere. Jeg vil begynne å lese Koranen senere. 

Jeg vil bli god senere. Jeg vil bli "religiøs" senere. Jeg vil slå meg til ro senere. Jeg vil slutte 

festing / drikking senere. Jeg vil begynne å kle meg beskjedent senere. Jeg vil begynne å be 

senere. Jeg vil gjøre dette, og det senere." 

Det rare er; hvem er det som lovet deg "en senere"? Hvem har garantert at du er her i morgen? 

Din nafs som overbeviser deg om at du vil ha en morgendag er den samme nafs som plotter 

og planlegger mot deg og er årsaken til din ødeleggelse. Det som må gjøres, bør gjøres nå. Du 

er sterkere enn du tror. Du er i stand til å gjøre dette nå. Og Allah tynger aldri en sjel utover 

hva den kan bære. Husk det og ta det første skrittet, starte med bismillaah, og start din 

forandring nå. 

 

Tekst 18 

Verden og oss 

 

Sjelen gråter over denne verden og likevel vet den 

At lykke i det er ved å forlate det som er i det 

Det finnes ingen hus for den enkelte å leve i etter døden, 



Bortsett fra den som han bygde før han døde 

Så hvis han bygde det med godhet, gledelig vil hans oppgjør bli 

Og hvis han bygde det med ondskap, skuffet dens byggmester vil være 

Våre penger for våre arvinger samler vi, 

Og våre hjem for ødeleggelsen av tiden bygger vi det 

Hvor er kongene som med stolthet bestemte, 

Helt til Han som skjenker døden skjenkte døden på dem? 

Og hvor mange byer ble bygd på horisonten, 

Som til slutt ble ødelagt mens dens innbyggere smakte døden? 

Så ikke klyng deg til denne verden og det som er i det, 

For utvilsomt vil døden avslutte oss og avslutte den. 

Ali ibn abi Talib (radiaAllahu anhu) 

 

Tekst 19 

Ikke vær arrogant 

 

Det er alltid trist og rart å se noen som blir arrogante og som ser ned på andre bare fordi de 

kan litt om religionen og er praktiserende. Dette er totalt i strid med Islams lære og Profetens 

 og Salafs (forgjengerne) væremåte. Det du bør gjøre istedet er å takke Allah at Han har (ملسو هيلع هللا ىلص)

veiledet deg og be Han om å vedvare deg på Den Rette Stien. Du vet jo aldri hva din tilstand 

vil være da malakul maut (dødens engel) kommer for å ta deg. I tillegg bør du ha et sterkt 

ønske om å hjelpe dine søsken i Islam til å bli veiledet. For som Profeten (ملسو هيلع هللا ىلص) sa en troende 

skal elske for sin bror det han elsker for seg selv. 

 

 



Tekst 20 

Fajr 

 

Ha sabr 

Og be fajr 

Da tjener du ajr 

Før du havner i qabr 

 

Tekst 21 

Noe vi alle trenger å tenke over 

 

En utrolig rik mann var på sitt dødsleie. Ved hans side var hans sønn. Han sa til sin sønn '' 

Gutten min, når jeg dør så vil jeg at du skal ta på meg den gamle sokken min som ligger i 

skuffen. Men bare den ene sokken. Kan du love meg det? Det er mitt siste ønske''. Sønnen 

lovet han at det skulle han sørge for. 

Da den rike mannen var død ble det gitt ghusl, og han skulle gjøres klar for og begraves. 

Sønnen hans hadde med seg den gamle sokken og gikk bort til mannen som hadde gitt faren 

hans ghusl og sa '' min fars siste ønske var at han skulle ha på seg denne sokken før han ble 

begravd''. Mannen som hadde vasket faren ble sjokkert og svarte ''Nei, han kan ikke få ha på 

seg den sokken. Det strider jo med islamsk begravelsesmåte''. Sønnen insisterte. For det var 

hans fars siste ønske, og sønnen hadde jo lovet. 

Til slutt sier mannen at sønnen hans må dra til moskeen og spørre de lærde. 

Så sønnen drar til moskeen for å spørre en lærd. Også den lærde svarer det samme ''beklager 

sønn, men det er ikke tillatt''. Sønnen blir frustrert og begynner å diskutere. Mens han 

diskuterer kommer en gammel mann bort til han. I hans hånd har han en konvolutt. På 

konvolutten står navnet til sønnen. Den gamle mannen sier ''før din far døde så ga han meg 

denne og sa at jeg skulle gi den til deg''. 



Sønnen åpner brevet fra sin far. I brevet så står det ''Min kjære sønn. Du vet hvor rik jeg var 

da jeg levde. Jeg hadde absolutt alt en mann kan ønske seg. Men nå som jeg er død, vil de 

ikke la en gammel sokk en gang være med meg i graven.'' 

Og dette kjære brødre og søstre er livet. Alt det vi jager etter, ofrer våre liv for, gråter for, 

krangler over, elsker og hater for. ALT vil vi forlate når vi dør. Og noen andre vil få det. 

Det huset du jobbet dag og natt for å få råd til vil tilhøre noen andre. Bilen, møblene, klærne, 

ALT! 

Det eneste vi vil ta med i graven er våre handlinger. Så la oss sørge for at dem er gode. Om 

dette var en tankevekker for deg så del det videre med andre. Kanskje dem også vil dra nytte 

fra det. 

Ya Allah la oss være blant dem som er suksessfulle i akhira- Ameen 

 

Tekst 22 

Kroppen din 

 

Hjertet ditt slår. Hjertet ditt slår ca. 100.000 ganger på en dag og om lag 35 millioner ganger i 

året. Den utvider seg, trekker seg sammen, utvider, trekker seg sammen og blodet blir pumpet 

over hjertet og fordelt til alle deler av kroppen din. Lungene dine hjelper deg å innta oksygen 

og puster ut karbondioksid og maten blir fordøyd, enzymer bryter maten ned til mindre biter. 

Øynene dine kan gjenkjenne millioner av forskjellige fargenyanser. Og bildet av det du leser 

nå går i dine øyne snudd opp ned, men når det kommer inn i hjernen blir det snudd riktig vei 

igjen. Din hjerne har mer enn 100 milliarder nerveceller. 

Og du har absolutt ingen kontroll over dette, til tross for at det er din kropp. 

Alt (eller avhengig av hvor sunn du er, det meste av tingene) i kroppen din er i en perfekt 

balanse fra blodsukkernivået ditt til dine hvite blodlegemer, røde blodlegemer, antall atomer 

som utgjør hvert vev som utgjør hvert organ som utgjør hele kroppen din. 

Og du har absolutt ingen kontroll over dette, til tross for at det er din kropp. Allah kontrollerer 

det. Hver eneste del av det. 

Allah har sagt: 



 "Om dere ville telle Allahs velgjerninger, kunne dere ikke regne dem opp! Men sannelig, 

mennesket er urettferdig og utakknemlig." [Koran, 14:34] 

Er det da ikke på tide at vi takker Han? 

 

Tekst 23 

Han(ملسو هيلع هللا ىلص) 

 

Han mistet sin far før han ble født. 

Han mistet sin mor i løpet av barndommen hans. 

Han ble tvunget til å forlate sin hjemby. 

Noen av hans følgesvenner ble drept. 

Han ble boikottet og utstøtt. 

Hans elskede kone døde på et kritisk tidspunkt. 

Hans onkel døde også. 

Han har møtt mange andre utfordringer. 

Han har aldri klaget til Allah SWT. 

Han er vår kjære profet Muhammed (ملسو هيلع هللا ىلص). 

Han er vår lærer. 

Han er den beste av menneskeheten! 

[Fra siden: Veien til Paradiset] 

 

 



Tekst 24 

Livet er ikke ... 

 

Livet er ikke som dans på roser for noen, selv om det kan virke for oss at andre rundt oss har 

det fint. Husk, det er ikke alle som liker å klage over sine problemer til alle. De som virker 

glade, er de som oftest blir testet hardest. Allah SWT tester uansett ikke noen mer enn det de 

kan takle så hvis du blir testet med vanskelige prøver så vit at Allah vet at du kan komme deg 

gjennom dette. 

 

Tekst 25 

Hvem er den fremmede? 

 

Den fremmede er ikke den som tømmer sitt hus og sier sine farvel nå. Men den fremmede er 

den som er seriøs når alle andre rundt han leker, og er våken når alle andre sover og følger 

den beste veien mens menneskene rundt han konspirerer og planlegger i deres villedelse. Og 

sant snakket poeten da han sa: "Min venn sa til meg, jeg ser deg som en fremmed blant disse 

menneskene, uten en nær venn. Jeg sa Nei! Det er menneskene rundt meg som er fremmede, 

jeg er i denne verden og dette er min vei." Dette er den fremmede. Fremmed i synet til de som 

mobber og ler fra blant menneskeheten. Men i Synet til sin Rabb, er han på en Edel Stasjon. 

 

Tekst 26 

Alt var bedre før 

 

Folk spør seg ofte hvorfor ting er ikke som før. Hvor er de velsignelsene Gud hadde gitt meg, 

hvor har det blitt av den gode gamle meg, når jeg pleide å føle en usedvanlig lykkefølelse når 

jeg ba. Alt var bedre før, sier mange nostalgisk. Tårene tryller ned av og til, når gode minner 

fra en svunnen tid kommer tilbake. Ja, vi alle, troende, lengter tilbake til en tid hvor vi var 

omgitt av velsignelser. Men spørsmålet er: Hva har skjedd? Hvorfor har ting plutselig 

forandret seg?  



Svaret ligger i Koran som alltid. Ting er ikke som før fordi vi også er ikke som vi pleide å 

være før. Vi har forandret oss dessverre. Gudfryktigheten har gått ned. Troen vår er ikke like 

sterk som det den var før. Derfor. 

Allah sier, og her er svaret: 

"Dette fordi Gud ikke endrer den velsignelsen Han har skjenket et folk, før folket selv 

forandrer seg. Gud er Althørende, Allvitende." (8:53) 

Allah tar ikke bort Hans velsignelser fra oss så lenge vi er takknemlige og gudfryktige. Den 

gangen vi mister disse egenskapene så mister vi også de velsignelsene. Hvis vi vil virkelig få 

tilbake de velsignelsene Allah hadde gitt oss før i tiden, så la oss alle sammen forandre oss til 

det beste for da kan vi gjenvinne de tapte velsignelsene in shaa Allah. 

Og første steg mot veien til å forandre seg til det beste er å vende tilbake til Allah, og be Ham 

om tilgivelse. Allah den allmektige sier: 

… Omvend dere alle til Gud, dere troende, så det må gå dere godt! (24:31) 

 

Tekst 27 

Mamma 

 

Hun har båret deg i sin mage i 9 måneder, og i smerte fødte hun deg inn i verden. Hun var 

våken hele døgnet og passet på deg. Når du ble syk, hun var der. Når du slo deg, det var hun 

du løp til. Hun var din første lærer, den som lærte deg å snakke, den som lærte deg forskjellen 

mellom rett og galt. 

Av all gjeld du skylder i denne verden, er den som du aldri kan tilbakebetale den du skylder 

moren din. Du kan aldri betale tilbake kjærligheten, omsorgen og tiden moren din ga deg. Du 

er en del av hennes kjøtt og blod, og du bør aldri glemme det. Jeg vet at du tenker på moren 

din akkurat i dette øyeblikket. Gi henne en klem og fortell henne at du elsker henne, og hvis 

hun er langt borte ring henne. Og hvis hun ikke er med deg lenger husk henne alltid i dine 

du'a. 



Tekst 28 

Den lærde og ateisten 

 

En ateist utfordret en lærd
3
 (i Islam) i en debatt for å vise ham at gud ikke fantes og at verden 

ble til av seg selv. De avtalte en bestemt dato nær en elv for debatten. Ateisten kom og mange 

folk hadde samlet seg rundt for å høre debatten, men den lærde kom ikke. Ateisten ble glad og 

sa til folket rundt han: Ser dere, deres lærd tør ikke å komme, fordi han vet jeg kommer til å 

vinne debatten. Plutselig mens ateisten snakket, så kom den lærde og unnskylde seg for 

forsinkelsen og sa: Når jeg var på vei hit, så fant jeg ikke noen båt for å krysse elven. Så da 

måtte jeg vente på stranden, og plutselig dukket det opp planker opp fra elven. Plankene 

samlet seg sammen og ble til en båt. Båten nærmet seg meg, og jeg gikk inn i den. Båten tok 

meg med helt over elven. 

Ateisten utbrøt: Denne mannen er gal!! Hvordan kan planker samle seg, helt av seg selv og bli 

til en båt! Og hvordan kan en båt krysse elven uten noen årer eller noe annet hjelp?? 

Den lærde smilte: Og hvordan kan du si at hele universet er uten en skaper da? 

[Fra siden: Historier om muslimer] 

 

Tekst 29 

Islam er som et hav 

 

Islam er som et hav, og hvis du har tenkt å drikke hele havet med en slurk vil du drukne.  

Så ta slurk etter slurk og du vil merke den gode smaken også, nemlig følelsen av Imaan. 

 

 

                                                           
3
 Det fortelles at denne lærde var Imam Abu Hanifa -måtte Allah nåde ham-. 



Tekst 30 

Til ettertanke 

 

En far kommer hjem fra jobb sent, trøtt og irritert, da hans 5 år gamle sønn venter på ham i 

døren. 

Sønnen: Pappa, kan jeg spørre deg et spørsmål? 

Far: Ja, hva er det? 

Sønnen: Pappa, hva tjener du i timen? 

Far: Det angår ikke deg, hvorfor spør du om det? Svarte faren sint. 

Sønnen: Jeg vil bare vite, fortell meg hva du tjener i timen! 

Far: Hvis du virkelig ønsker å vite, så tjener jeg 300 kroner i timen. 

Åååå, sier hans sønn og blir trist. Han tenker, og spør deretter: Kan jeg få 150 kroner? 

Faren svarer irritert: Hvis den eneste grunnen til at du spør, er for å kjøpe en dum leke eller 

noen annet meningsløst, kan du gå til sengs med en gang. Gå på rommet ditt og tenk over 

hvor egoistisk du er, jeg jobber hardt hver dag for å tjene penger og du oppfører deg så 

barnslig! 

Den lille gutten gikk til rommet sitt og lukket døren. Mannen satte seg ned, og ble enda 

sintere over guttens spørsmål. 

Hvordan våger han stille slike spørsmål og så be om å få penger? 

Etter en times tid, roet faren seg og begynte å tenke. Kanskje det var noe sønnen virkelig 

trengte, sønnen spurte jo egentlig svært sjeldent om penger. 

Han gikk til guttens rom og åpnet døren 

Sover du, gutten min? Spurte han. 

Neida pappa, jeg er våken. 



Jeg har tenkt, kanskje jeg var litt streng, det har vært en lang dag, og jeg lot min frustrasjon gå 

ut over deg. 

Her er de 150 kronene du ba om! 

Gutten satte seg opp og smilte, "Ååå, takk pappa!" Han løftet puten og plukket opp noen 

krøllete penger. 

Faren så at gutten allerede hadde penger, begynte derfor å bli sint igjen. Hvorfor spurte du om 

mer penger, når du allerede har? spurte faren. Den lille gutten begynte å telle pengene sine, og 

kikket så opp på faren sin: 

"Fordi jeg ikke hadde nok, men nå har jeg det! 

Pappa, jeg har 300 kroner, så nå kan jeg kjøpe en time av din tid, sa gutten, og ga pengene til 

faren! Kom hjem tidlig i morgen, jeg vil så gjerne spise middag sammen med deg! Faren brøt 

fullstendig sammen. 

Han la armene rundt sin lille sønn, og ga ham en lang og god klem. 

Dette er bare en påminnelse til alle som jobber så hardt i livet, vi må ikke la tiden passere så 

lett uten å få tilbringe tid med de vi er glad i. Noen ganger kan man ofre en time med jobbing, 

for å dele tid med familie og venner. Det kan vise seg å være din beste investering. Hvis du 

dør i morgen, kan jobben din enkelt erstatte deg i løpet av noen dager. Mens familie og venner 

som vi forlater, vil føle tomhet og tap resten av livet! 

[Fra siden: Historier om muslimer] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

For flere slike påminnelser besøk disse sidene: 

- Veien til Paradiset 

- Historier om muslimer 

- Finn Allah 

- Søtheten av Tro 

- Den nyttige kunnskapen 

Og mange andre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 velsigne alle som skrev de påminnelsene i denne tekstsamlingen, måtte 

Allah belønne dem med Jannatulfirdaws. 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 

  وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملي

11.02.1435/14.12.2013 

 

 

 

 


	Allah den Allmektige sier:
	«Og forman, for påminnelse ganger de» troende
	(Koran, 51:55)
	Profeten (ﷺ) sa:
	«Videreformidl mitt budskap til andre, til og med hvis det er et vers.»
	( Bukhari: 3461)
	Tekstene
	Forord
	Tekst 16
	Suksess
	Tekst 17
	Vi lurer oss selv
	Tekst 18
	Verden og oss
	Tekst 19
	Ikke vær arrogant
	Tekst 20
	Fajr
	Tekst 21
	Noe vi alle trenger å tenke over
	Det huset du jobbet dag og natt for å få råd til vil tilhøre noen andre. Bilen, møblene, klærne, ALT!
	Det eneste vi vil ta med i graven er våre handlinger. Så la oss sørge for at dem er gode. Om dette var en tankevekker for deg så del det videre med andre. Kanskje dem også vil dra nytte fra det.
	Ya Allah la oss være blant dem som er suksessfulle i akhira- Ameen
	Tekst 22
	Kroppen din
	Tekst 23
	Han(ﷺ)
	Tekst 24
	Livet er ikke ...
	Tekst 25
	Hvem er den fremmede?
	Tekst 26
	Alt var bedre før
	Tekst 27
	Mamma
	Tekst 28
	Den lærde og ateisten
	Tekst 29
	Islam er som et hav
	Tekst 30
	Til ettertanke

