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Om Kristi budskap, 
person och mission
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God jul och gott nytt år



Gud sände sina profeter till 
alla nationer, för att rädda 

dem och upplysa omvändelsens 
väg. En av de största profeterna 
var Jesus Kristus (f) vars födel-
sedag firas enligt tradition under 
julen. Han är även en viktig pro-
fet för muslimer, inte minst på 
grund av vad profeten Muham-
med(s) har berättat om hans liv 
och lära.

Det är dessvärre normalt att folk 
oftast firar jul utan att de 
påminns om att det är Kristi 
födelsedag man högtidlighåller. 
Vi vill därför i korthet, utifrån 
ett bibliskt perspektiv, påminna 
och tala om hans person och 
lära. Det är vårt ansvar gent-
emot Gud, profeterna och våra 
medmänniskor. 

Samhället idag behöver lära 
känna och komma tillbaka till 
Gud och smaka Hans kärlek, 
något som var essensen i Kristi 
mission. Han var en orädd och 
stor reformist som plågades av 
att se att folk avledas bort från 
sin kärleksfulle Skapare. 

Människor, i eller utanför tem-
plet, hade olika avgudar, dvs. 
varje ting som hindrar en från att 
tjäna Skaparen. Det kan vara 
olika maktbegär eller lustar och 
annat som kedjar och förslavar 
oss, något som resulterar i att vi 
slutar följa eller ens se rättrådig-
heten. Kristus ville rädda befria 
israeliter och andra: Han har 
sänt mig för att ropa ut frihet för 
de fångna och syn för de blin-
da…(Luk 4:18).

Målet är därmed att ropa för att 
rädda de lidande. Hur många 
ropar idag ut för människors 
befrielse från olika avgudar? 
Finns det inte längre några avgu-
dar? Eller är Kristi och andra 

profeters följare fåtaliga? 

En del var och är för långt från 
att bejaka och känna av sanning-
en, han beskriver de som andligt 
döda: "Följ mig, och låt de döda 
begrava sina döda."(Mat 8:22). 

Vilka är de räddade? Kristus 
svarar: Saliga är de som lyssnar 
till  Guds ord och bevarar 
det."(Luk 11:28). 

Bevarandet förutsätter att man 
håller sig fast vid vad Gud vill ha 
från oss. Han lär vidare att 
meningen inte är att endast 
fysiskt tjäna Skaparen utan vår 
andliga dimension skall också 
vara tillbedjande, dvs. tjäna hel-
hjärtat och uppriktigt:” sanna 
tillbedjare skall tillbe Fadern i 
ande och sanning.”(Joh 4:23) 

Han uppmanar sina lärjungar 
och följare att vara ett gott före-
döme och anger det djupa grund-
skälet: så att de ser era goda gär-
ningar och prisar er Fader i him-
len (Matt 5:16 ). Likaså var llär-
jungarnas uppdrag att stå mot 
avguderi och predika mono-
teism: Vi predikar för… att ni 
skall omvända er från dessa 
avgudar till den levande Guden” 
(Apg. 14:15). Målet är ständigt 
Guds närhet.

Kristus predikade en ren mono-
teism: ”Ingen kan tjäna två her-
rar… Ni kan inte tjäna både Gud 
och mammon.” (Matt 6:24). 

Vi bör välja, tjänar vi, s.k. mono-
teister, Gud eller mammon? 
Han ålägger oss att låta Gud 
genomsyra hela vår existens: 
”du skall älska Herren din Gud 
av hela ditt hjärta, av hela din 
själ, av hela ditt förstånd och av 
hela din kraft (Mar 12:30).

Budskapet som har presenterats 
här omfamnas av muslimer, 
vilka gärna vill tjäna de mål, 
principer och värdegrunder som 
profeterna, inte minst Kristus, 
levde för. I verkligheten skiljer 
dock majoriteten sig inte myck-
et från profeternas samtida. 

Vi saknar mycket som behövs 
för att kunna stå upp för deras 
principer. Hindren är våra egna 
avgudar som avleder våra själar 
från att tjäna Gud och i själva 
verket medmänskligheten. Där-
för är vi uppgivna individer som 
vänder kappan efter vinden sam-
tidigt som vi påstår oss vara 
profeternas följare.

Må Gud lysa upp våra hjärtan 
med insikt, hållfasthet och kär-
lek, för att såsom Kristus och 
andra profeterna börja lida och 
arbeta för mänsklighetens bästa.

Om Kristi budskap, person och mission
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Kristus ville rädda 
befria israeliter 

och andra
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Dagens Muslim fyller 2 år!
et var i november år 2016 Dsom frågan om att etablera 

en tidning diskuterades med 
ordföranden i Imam Ali Islamic 
Center. Lärde Hakim Elahi väl-
komnade denna idé. Vi hade ett 
möte med några vänner som 
sedan tidigare hade hjälpt till 
med översättning och författan-
de för centrets hemsidor, och vi 
diskuterade även denna idé med 
dem. I det mötet diskuterade vi 
om tidningens mål och dess 
olika sektioner. Sedan delade vi 
in jobben, och var och en av 
redaktionens medlemmar, fick i 
ansvar för någon uppgift.

Det första numret publicerades i 
december år 2016 och i decem-
ber år 2017 blev tidningen med-
lem i branschorganisationen 
Sveriges tidskrifter. 

Nu har två år passerat fr.o.m. 
tidningens början och fler än sju 
personer samarbetar med denna 
månatliga tidning. 

Alla av redaktionens medlem-
mar fortsätter att samarbeta med 
intresse och vi hoppas att vi kom-
mer att få se tidningens framtida 
framsteg och att vi kommer att 
vara en pålitlig mediekälla för 
våra läsare genom att presentera 
nyttiga artiklar och förmedla 
korrekta nyheter.

Vi är redo att ta emot era syn-
punkter och förslag med glädje. 
Om ni även är intresserade av att 
samarbeta med oss som skribent 
eller journalist kan ni kontakta 
oss via mejl:

 info@dagensmuslim.se

www.SHIASEARCH.se
Guide till muslimer I Sverige

Omskärelse kliniker
(för pojkar)

Omskärelse kliniker
(för pojkar)

Nyheter

Nu har två år passerat 
fr.o.m. tidningens början 

”

Redaktionen	Redaktionen	
på	dagens	muslim	på	dagens	muslim	
önskaralla	läsare	önskaralla	läsare	
en	god	jul	och	en	god	jul	och	
ett	gott	nytt	år.ett	gott	nytt	år.

Redaktionen	
på	dagens	muslim	
önskaralla	läsare	
en	god	jul	och	
ett	gott	nytt	år.
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ulen är ett viktigt tillfälle för Jvärldens kristna. Förutom 

ett tillfälle för familj och släkt 

att träffas firar man den 25:e 

december Jesus födelsedag. 

Eftersom man inom den kristna 

tron anser att Jesus är Gud, och 

därtill frälsare (d.v.s. räddare), 

är det lätt att förstå varför det är 

en viktig dag. 

Även för muslimer är Jesus 

viktig; i Nisaa'-suran beskrivs 

han som Messias, Guds ord och 

en ande från Honom. 

I Maryam-suran redogörs för 

hur hans mor Maria mottar bebå-

delsen (goda nyheterna) om 

Jesus kommande födelse – som 

skall vara ett tecken och en 

barmhärtighet – en redogörelse 

som för övrigt bär likheter med 

bebådelsen i Lukasevangeliet. 

Däremot skiljer sig redogörel-

serna för Jesu födelse. I evange-

liet får man läsa att Maria, till-

sammans med sin fästman 

Josef, begett sig till Betlehem 

för vad som närmast kan liknas 

vid en folkbokföring. 

Något specifikt datum för 

denna händelse anges inte. Det 

har spekulerats att valet för 

firandet föll på just den 25:e 

december eftersom de hedniska 

romarna denna dag firade solgu-

den Sol Invictus festival, men 

detta är inte bevisat.

I vissa delar av världen har det 

varit viktigt att uppmärksamma 

dagarna efter 21: a december på 

grund av vintersolståndet; d.v.s. 

den tid på året då dagen är som 

kortast – efter detta börjar dagar-

na bli längre. Detta kan jämföras 

med firandet av Nawroz vid 

vårdagsjämningen i vissa kultu-

rer, en dag som markerar att 

dagen ”hunnit i kapp” natten; 

från den dagen blir dagarna läng-

re än nätterna.

Generellt vidhåller inte kristna 

samfund att Jesus föddes just 

den 25:e december; däremot 

väljer de ofta att fira den dagen.

I Koranens redogörelse om 

Jesus födelse finns ingen Josef; 

endast Maria som vid tiden för 

förlossningen finner sig själv i 

ensam, lutande mot ett dadel-

träd. Inte här heller anges något 

datum, men en händelse äger 

rum som gett rum för gissningar: 

När Maria beklagar sig över sin 

situation, hör hon hur en röst 

säger åt henne att inte sörja, och 

befaller henne att ”ruska på 

palmstammen” för att bli för-

sedd med färska dadlar. 

Många tolkar detta som ett Guds 

mirakel; man menar Maria förses 

med dadlar i en säsong då palmer-

na egentligen inte bär färsk frukt. 

Från detta skulle man eventuellt 

kunna sluta sig till vilken årstid 

nedkomsten ägde rum. I den shia-

muslimska traditionen återfinns 

även ett datum, 25:e Dhul-qa'dah. 

Emellertid är även detta datum 

problematiskt; dels rör det sig om 

spekulativ data, dels rör det sig 

om olika kalendersystem.

 Lukasevangeliet tillkännages Iatt gossebarnet är den Högstes 

son, medan Koranen starkt avvi-

sar tanken på att Gud skulle avla 

eller ta sig något barn; I Ma'idah-

suran betonas att såväl Jesus som 

hans mor var vanliga dödliga som 

åt mat. I Maryam-suran finner vi 

hur Jesus själv deklarerar att han 

är en profet och Guds tjänare. 

Men bland profeter, sändebud 

och Guds tjänare intar Jesus utan 

tvekan en speciell position, och 

visst kan en muslim känna en 

glädje och tacksamhet över ett 

sändebud som Jesus. 

Även för muslimer är 
Jesus viktig; 

”

När 

föddes 

profeten Jesus(fvmh)?

Vid pennan

Salomonson
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 ett beslut från FN:s kommit-Ité för mänskliga rättigheter 

anser man att slöjförbudet mot 

niqab - en heltäckande slöja 

med öppning för ögonen - i 

Frankrike bryter mot religions-

friheten. 

Detta står i strid mot Europa-

domstolens beslut från 2014 

som å andra sidan inte anser att 

förbudet bryter mot religions-

friheten.

Lagen infördes i Frankrike 2010 

under dåvarande president 

Nicholas Sarkozy och andra 

länder som följt i samma spår är 

Österrike, Danmark och Belgi-

en. 

Frankrike menar att lagen är 

nödvändig av säkerhetsmässiga 

skäl och sociala aspekter. Däre-

mot anser FN:s kommitté att 

lagen kan ha motsatt effekt där 

kvinnor istället begränsas till hem-

met och därmed inte kan få till-

gång till offentlig service.

Två personer bötfälldes 2012 i 

Frankrike för att ha burit niqab 

och Frankrike är nu förpliktigade 

att följa FN:s rekommendationer 

och handla i god tro säger en av 

kommitténs medlemmar, rappor-

terar TT.

FN fastslår: slöjförbud bryter mot religionsfriheten

Rasism och islamofobi på apotek

Anställda vid apotek vittnar 

om vardagliga trakasseri-

er och rasism från kunder. 

Att bli utsatt för rasism p.g.a. 

ens bakgrund är vanligt vittnar 

tre anställda vid apotek till SVT 

Nyheter.

Kommentarer som "din klädsel 

passar inte i vårt samhälle" eller 

"ska du inte anpassa dig till vårt 

land?" är idag något som man 

får höra under sin arbetsvecka. 

Vidare berättar ett vittne att 

kunder kan komma in och be 

om att få service av en "svensk". 

Andra kunder kan ha åsikter om 

hur man pratar och uttrycker sig 

i Sverige. 

Ett vittne berättar också också att 

det saknas riktlinjer för hur de ska 

agera om en situation uppstår.

Lagen infördes i 
Frankrike 2010

”
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I de föregående två delarna i denna arti-
kelserie diskuterade vi varför det är vik-
tigt att äta fisk, med fokus på det viktiga fiskfettet 
omega-3. Vi utforskade också vilka typer av fisk vi 
bör fokusera på i våra måltider. I denna sista del vill 
vi studera hur vi ska äta fisk.

I de islamiska traditionerna, i synnerhet de från Pro-
fetens (Gvhf) rena ätt (fvmd), får vi råd om att avstå 
från att äta rå fisk, såsom vissa typer av sushi. De 
rekommenderar också att man äter dadlar och/eller 
honung efter en fiskrätt. Vissa traditioner menar 
också att man bör avstå från att inta mejeriprodukter 
i en fiskrätt, samt att man bör undvika äta fiskrätter i 
sista måltiden under dagen.

Det brittiska nationella vårdsystemet National 
Health Service (NHS) och det amerikanska ”The 
American Heart Association” rekommenderar att 
man äter minst två portioner fet fisk per vecka. Från 
ett islamiskt perspektiv finns det återberättelser som 
rekommenderar att man ska äta fisk på onsdagar. 
Samtidigt avråds man från att äta för mycket fisk.

Slutsatsen från alla tre artiklar är att man bör försö-
ka äta små feta fiskarter, såsom sill eller makrill, 
med dadlar och/eller honung, helst till lunch eller 
tidig middag, och att man försöker äta fisk två 
gånger i veckan, där onsdagar blir en fast fiskmål-
tidsdag!

För mer information fråga din läkare eller 
besök livsmedelsverkets hemsida på  

www.livsmedelsverket.se

Hälsohörna 10 ÄT FISK! 
Varför? Vilka typer? Hur?
Del 3: Hur ska vi äta fisken?

 Lyckans hörna 12
Var en skicklig och vaksam byggmästare

är ingenjörer, i jordbävningstäta områden, Nlägger grunden för byggnader ser de till att 
dessa kan stå mot jordskakningar. Dessa byggmäs-
tare vet att ju flera faror hotar byggnaden desto fler 
åtgärder krävs det för att ha en stabil fastighet. Lyck-
liga och framgångsrika är de som noga planerar sitt 
arbete.

Du är ingenjören som bygger din personlighet som 
är känsligare än byggnader och hotas av många fler 
faror. Vad har vi för alternativ när vi bygger vår per-
son: 

1. Ha en tydlig grund för hur vi tolkar och väljer 
bland våra handlingsalternativ. Utgångspunkten kan 
vara rationalitet, islam eller andra livsåskådningar.     

2. Att inte ha något specifikt som vi grundar vår 
personlighet på och det kan bero antingen på att vi 
inte har hittat några stabila grunder i vårt liv eller har 
hittat grunderna men försummar de. 

et gäller att se upp att man inte väljer det andra Dalternativet. Då det finns många faror och 
allvarliga hot som du måste titta på och skydda dig 
mot. Viktigast av allt är att ha en tydlig grund och 
korrekt utgångspunkt när du formar din person dvs. 
dig själv. En lycklig person är stabil och stabiliteten 
kräver att man har något stadigt som man står på.

Din personlighet och dagliga val speglar grunden 
som du står på. Om du är troende då är du också för-
nuftet som din grund, eftersom islam befaller oss att 
följa förnuftet. När byggmästaren lägger varje tegel 
måste han följa tydliga regler, annars kan tegelhuset 
rasa när som helst. På samma sätt bör den som vill ha 
en stabil personlighet att vi varje handling följa tyd-
liga regler.

Den som saknar hållbara och tydliga principer som 
fungerar som utgångspunkt och låter längtan efter 
njutningar styra ens val och vardag, kan aldrig för-
vänta sig att vara lycklig.  

Du är ingenjören som bygger din personlighet ”
man bör försöka äta små feta fiskarter”



Barn
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                       Profeten Jesus (frid vare med honom)

Jul är en högtid som ras årligen till minne av profeten Jesus (fvmh) födelse.

Profeten Jesus (fvmh) var en av de fem stora profeterna. 

Gud sände profeten Jesus (fvmh) till människorna för att vägleda dem och berätta om Gud 

och hur människorna ska dyrka Gud.

Hans mamma hette Maria (fvmh). Hon var en 

h e l i g  k v i n n a  s o m  v a r  k ä n d  b l a n d 

människorna för hennes goda personlighet 

och kyskhet (renhet).

Jesus (fvmh) ville att människorna skulle älska 

varandra och hjälpa varandra istället för att 

skada och vara elaka. 

Den heliga boken som profeten Jesus (fvmh) 

ck från Gud kallas Evangeliet.

Det fanns många som inte accepterade 

Jesus (fvmh) inbjudan till den rätta vägen.

Kristus är ett annat namn för Jesus (fvmh) 

o c h  d ä r f ö r  k a l l a s  p r o f e t e n s 

följeslagare kristna.

Shiamuslimer tror på att Jesus (fvmh) 

kommer att återvända tillsammans 

med Imam Mahdi (fvmh).

Vi närmar oss profeten Jesus (fvmh) födelsedag… 
Vad vill ni ge honom i födelsedagspresent? 

D Magens uslim



Oskar Benjamin Klein, född år 
1894 i Stockholm, var en stor 
internationellt känd fysiker som 
för det mesta jobbade som 
professor i teoretisk fysik vid 
Stockholms högskola fr.o.m. år 
1930 och jobbade kvar där fram 
tills år 1962 då han gick i 
pension. 
Klein hade tidigare jobbat med 
Niels Bohr i Danmark och även 
flyttat till USA med sin fru då 
han fick en professur på ett 
universitet där. Därefter åter-
vände han till Danmark och kort 
därefter till Sverige och började 
jobba som professor  v id 
Stockholms högskola. Han blev 

i n v a l d  t i l l  K u n g l i g a 
Vetenskapsakademien år 1945 
och blev emeritus (veteran) år 
1962.
Hans far, Gottlieb Klein, var 
rabbin och professor och hans 
mor hette Antonie (Toni) Levy. 
År 1923 gifte han sig med 
danskan Gerda Agnete Koch 
(1902-1983).
Bland annat vidareutvecklade 
Klein Theodor Kaluzas teori till 
Kaluza-Klein-teorin, lade fram 
Klein-Gordon-ekvat ionen 
t i l l s ammans  med  Wal t e r 
Gordon och utarbetade Klein-
Nishinas formel tillsammans 
med Yoshio Nishina.

Oskar Klein dog år 1977 i 
Danderyd och är begravd på 
Judiska norra begravningsplat-
sen i Solna kommun.
Oskar Klein hedras varje år 
genom att en framstående 
forskare får årets Klein-medalj 
och får hålla en föreläsning med 
s t ö d  f r å n  K u n g l i g a 
Vetenskapsakademin. 

Oskar	Klein	(1894–1977)			- 1900-talets största svenska teoretiska fysiker

”Inte ens den minsta goda gärning är obetydlig, även att möta din broder med en glad uppsyn är 
en god gärning."

Månadens hadith:

Ur åkallan komeil:
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Profeten (Guds välsignelser vare över honom &hans familj) säger:
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Han blev invald till Kungli-
ga Vetenskapsakademien

”

Å,	min	Herre,	Hav	nåd	med	min	svaga	kropp,	min	huds	tunnhet,	och	mina	ömtåliga	ben!	

Å,	Den	som	har	påbörjat	min	skapelse,	min	hågkomst,	min	uppfostran,	mitt	välstånd	och	föda,	Skänk	mig	[Din	nåd]	

så	som	Du	en	gång	i	det	förgångna	skänkte	mig	Din	generositet	och	var	god	mot	mig!	

Å,	min	Gud,	min	Mästare	och	min	Herre,	Hur	skulle	Du	kunna	se	mig	straffad	med	Din	eld,	Efter	[min	tro	på]	Din	

enhet,	Efter	att	mitt	hjärta	känt	igen	Dig,	Efter	att	min	tunga	oavbrutet	talat	om	Din	hågkomst,	Efter	att	mitt	

hjärta	varit	övertygad	om	Din	kärlek,	Efter	min	sanna	bekännelse	och	ödmjuka	åkallan	till	Din	gudomlighet.

Ur Rosengården:
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