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Koranen og profeten Muhammeds liv Kåre Bluitgen Hent PDF Biografi for hele familien baseret på Koranen
og de første muslimske fortællinger om profeten Muhammeds liv. Her berettes om tiden inden profetens

fødsel, om hans opvækst og hans profetiske kald. Udvandringen fra Mekka til Medina blev et vendepunkt i
Muhammeds liv og i verdenshistorien. Her stiftede Muhammed sin nye religion, og biografien følger hans liv

som familieoverhoved, statsmand og hærfører.

”I det øjeblik Amina undfangede Muhammed, var hun som i en anden verden. I et usædvanligt skarpt lys så
hun slottene i Busra i Syrien mange dagsrejser borte. Og alle dromedarerne i og omkring Mekka hviskede til

hinanden, at en kommende fører var blevet undfanget.
Mens hun var gravid, hørte Amina en stemme, der sagde til hende: "Du bærer dit folks hersker, kald ham

Muhammed."
Og da Muhammed blev født, rystede den persiske kejsers palads. Den hellige ild, der havde brændt i tusinde
år, slukkedes pludselig. Og persernes ypperstepræst så i et syn dromedarer styrte frem i vildt løb fulgt af

arabiske heste. I Medina råbte en af jøderne fra et forts højeste tårn: "I nat er en stjerne steget på himlen, og
under den er Muhammed født!"”
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