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Inledning
Kära vänner!
De sidor som följer rymmer mina personliga tankar och starkaste
minnen – mitt hjärta utgjutet på trycksvärta och papper. Genom
att läsa den här boken får du tillträde till min vän- och familjekrets, ta del av min lyckliga muslimska barndom och uppleva den
jobbiga kulturkrock som det innebär att vara västerländsk muslim. Genom att följa mina förehavanden får du unik inblick i hur
stötande den kristna tron framstår i muslimska ögon, börja brottas
med evangeliets historiska fakta och känna hur marken under
mig skakade då jag bit för bit fick reda på de dolda sanningarna
om islam. Genom att läsa mina personliga dagboksanteckningar
får du se hur Fadern till slut kallade mig till Jesus genom syner
och drömmar och hur den helige Ande åstadkom en total förvandling av min inre människa.
Genom att läsa detta vittnesbörd får du färdas med mig genom
livet och lära känna mig ingående och bli en god vän på riktigt.
Syftet med denna bok
Men den här boken är mer än bara ett vittnesbörd. Den är skriven med tre syften i åtanke:
1. Att riva murar genom att låta icke-muslimska läsare få
inblick i hur en muslim tänker och känner. Man förmår
inte uppfatta islams mystiska skönhet, som ju hänför miljarder människor, bara genom att redogöra för fakta. Det
är i stället min bön att du genom att stiga in i min värld
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ska förstå dina muslimska grannar bättre, så att du kan
älska dem som dig själv. De första två delarna av boken är
särskilt skrivna med detta syfte, och om de verkar islamvänliga så fyller de sin uppgift att förmedla en svunnen
kärlek till min gamla tro.
2. Att förse dig med fakta och kunskaper som visar hur
mycket som talar för den kristna tron i jämförelse med
islam. Historien ger starkt stöd åt evangeliets grundpelare – Jesu död på korset, hans uppståndelse från de
döda och hans anspråk på att vara Gud. I och med detta
kom historien att ifrågasätta min islamiska teologi, vilken
byggde på islams grundpelare – Koranens gudomliga tillkomst och Muhammeds profetämbete.Vad jag upptäckte
när jag studerade islam mera ingående skakade om hela
min värld, nämligen det faktum att det inte finns några
goda skäl att tro att vare sig Muhammed eller Koranen
förmedlar sanningen om Gud. Även om den här boken
är för kort för att hinna gå in på alla fakta och argument
som jag har lärt mig under årens lopp, så tecknar del tre
till åtta konturerna av vad jag kommit till insikt om och
hur dessa förde mig i riktning bort från islam till Jesus.
3. Att skildra den svåra inre kampen för muslimer som
brottas med evangeliet, inklusive uppoffringar och tvivel. Som du ska få se i del nio och tio, händer det inte
sällan att Gud mitt i denna kamp talar till människor
direkt genom syner och drömmar.
Hur man ska läsa denna bok
Prolog. Se till att du läser denna innan du börjar!
Ordlista. Det finns många islamiska termer som du kommer att
lära känna medan du läser den här boken. Jag markerar dem med
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fetstil första gången de förekommer i texten och förklarar dem
därefter i ordlistan längst bak på sidan 369.
Expertutlåtanden. Dessa är bokens gömda skatt. Efter varje del
finns en hänvisning till ett expertutlåtande. Här har lärda män
som älskar muslimer och älskar evangeliet – allt från framstående
evangelister till en ansedd koranforskare – varit vänliga nog att
bidra med sin röst till boken och dela med sig av sin akademiska
trovärdighet och sina beprövade insikter. Det är faktiskt tre av
dessa som personligen har haft med min omvändelse till Jesus att
göra. Jag rekommenderar att du läser varje expertutlåtande direkt
efter respektive del. Här följer en lista över dem som har bidragit:
r Abdu Murray, jurist, apologet och före detta shiamuslim
r Mark Mittelberg, framgångsrik författare och världsberömd evangelist
r Dr Daniel Wallace, framstående professor i Nya testamentet
r Dr Michael Licona, biträdande teologiprofessor och historiker
r Ed Komoszewski, professor i bibliska och teologiska
studier
r Robert Bowman jr, forskare och författare
r Dr David Wood, filosof och direktor för Acts 17 Apologetics
r Dr Keith Small, expert på koranhandskrifter och konsult åt Oxforduniversitetet
r Dr Gary Habermas, professor vid filosofiska och teologiska fakulteten vid Liberty University och historiker
r Josh McDowell, internationellt erkänd evangelist och
apologet.
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Anmärkning om berättande biografier. Eftersom vi lever i dataåldern,
har människor tyvärr allt oftare orimligt höga krav på berättande
biografier. Det ligger ju i själva den berättande biografins natur att
ta sig vissa friheter med den historia den berättar. Man kan inte
förvänta sig noggrannhet i varje liten detalj! Det är heller inte
avsikten med denna bok, och för att möta dessa krav hade man ju
behövt en tjugotvå år lång video, varav det mesta skulle tråka ut
till och med min mor.
Orden som står inom citationstecken är ungefärligen riktiga.
Några av samtalen representerar flera möten som har förts samman till ett. I vissa fall har berättelser bytt plats på tidslinjen för
att passa in bättre ämnesmässigt. I andra fall har människor som
varit med i samtalet för tydlighetens skull utelämnats ur berättelsen. Alla dessa berättarknep är typiska för berättande biografier,
ja, rent av typiska för mänsklig minneskonst. Läs gärna den här
boken och dess berättande biografier mot den bakgrunden.
Bön om välsignelse
Jag ber att Herren må välsigna dig, inte bara när du läser boken
utan också när du tillämpar vad du har lärt dig och tjänar honom
och hans folk. Jag ber att Gud, vår Herre och frälsare, som förmår
göra långt mer än vi kan begära eller tänka, må verka genom dig
till sin ära genom att förmedla hans glada budskap, som är frälsning och evigt liv för var och en som tror och följer Jesus. Jag ber
att han må påverka världen genom dig, min vän, och nå dem som
är förlorade och i desperat behov av honom, också min familj
och mina vänner. Jag ber att han må göra detta genom att ständigt
förvandla oss till hans avbild, nådens och sanningens avbild, och
genom att mirakulöst utgjuta sin helige Ande. Jag ber detta i Jesu
namn. Amen.

