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Religionens plats 
i framtidens Sverige



nder dagarna 14:e och 15:e Umars anordnades konfe-
rensen ”Religionens plats i fram-
tidens Sverige” av Islamiska 
Shiasamfunden i Sverige (ISS) i 
samverkan med myndigheten 
för stöd till trossamfund (SST) 
och Sveriges Interreligösa råd 
(SIR). Konferensen som pågick 
under två dagar i Scandic Hotel i 
Sollentuna norr om Stockholm, 
gästades av olika företrädare 
från civilsamhället, akademin 
och det offentliga. 

De två dagarna innehöll intres-
santa tal kring vår samtid och 
workshops med fördjupning 
inom olika ämnen ”Hur kommer 
religionen att ta plats i framti-
dens samhälle?”

”Att den viktigaste grundstenen 
i ett intellektuellt samhälle är att 
representanter från olika religio-
ner möts och samtalar för att 
bidra till en ökad förståelse för 
varandra. Det är extra viktigt i en 
tid där vi möts av näthat och där 
spridning av falsk information är 
enklare än någonsin”, sa Moh-
sen Hakimollahi en av konferen-
sens initiativtagare, till dagens 
muslim.

Han fortsatte med att ”syftet med 
mötet under dessa dagar var att 
kunna bidra till en bättre samexi-
stens och bygga ett framtidens 
Sverige baserat på tolerans och 
kärlek”.

På plats fanns representanter från 
flera olika organisationer och 
samfund, som hade kommit för 
att lyssna och diskutera frågor 
om hur religion kan vara en posi-
tiv kraft till det demokratiska 
samhället. Konferensens inle-
dande föreläsning hölls av David 
Thurfjell, som redogjorde för 
den kristna historien i Sverige 
och den sekulariseringsprocess 
som pågått sedan slutet av 1800-
talet. David berättade också hur 
Sverige är ett svårnavigerat land-
skap när det gäller människors 
förhållande till religion och sin 
tro på Gud. Religion är en bärare 
av flera saker och vad människor 
associerar med religion och Gud 
är väldigt olika i Sverige. 

Religionens plats i framtidens Sverige
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Elena Namli, professor i etik vid 
Uppsala Universitet talade kring 
ämnet etik, demokrati och moral 
samt hur det speglas i debattklima-
tet idag, exempelvis kan det höras i 
debatten om religiösa friskolor. 

Det finns olika sätt att se på demo-
krati och när det används på ett fel-
aktigt sätt genom att styrande poli-
tiker främjar politik baserad på 
medborgares tillfälliga preferenser 
leder det till instabilare samhälls-
kontrakt. Om en undersökning 
visar att tre fjärdedelar är emot reli-
giösa friskolor, då börjar man främ-
ja politik för just det ändamålet 
istället för att diskutera preferenser 
från olika företrädare. Den senare 
modellen i en demokrati om att föra 
dialog är kärnan i en demokrati är 
att föredra. Enligt Elena så är det 
framförallt för att det finns belägg 
att inkluderande samhällen också 
ger stabilare samhällen.

Fazeela Selberg från Rädda Barnen 
skildrade hennes uppväxt med 
föräldrar från olika kulturer och hur 
den präglats av ständigt identites-
sökande inom det religiösa men 
även svenska samhället. Enligt 
Fazeela, är det inte självklart för 
unga muslimer idag att söka sig till 
den organiserade religionen. Hon 
berättar att unga idag är negativt 
inställda till organiserad aktivitet 
generellt, man ser det bland annat i 
politiska partier som saknar till-
räckligt många unga politiskt enga-
gerade. Kvinnor är också en viktig 
grupp som man riskerar att förlora 

om man inte lyckas att få dem att 
känna sig välkomna. Alla religiösa 
samfund som vill delta i det stora 
samhället, måste tänka på hur de 
kan inkludera människor i sitt eget 
samfund först. Med betoning på de 
muslimska, måste man tänka mer 
på vilka man bjuder in och hur man 
kan skapa en mer tolerant atmosfär. 

En kvinna ska inte behöva känna 
sig utsatt för att stiga in i en försam-
ling för att man råkar klä sig på ett 
visst sätt. Hennes förhoppning om 
framtida konferenser är att de kan 
fortsätta vara en plats där man sam-
talar ärligt och öppet med varandra 
om vilka problem som finns. 

DM har även intervjuat Jan Hjärpe, 
professor emeritus i islamologi, 
som var inbjuden till att moderera 
konferensen. Han sammanfattade 
första dagen som väldigt positiv 
och tyckte att det var en hög nivå på 
föreläsarna och en intressant bland-
ning av företrädare som kunde 
beskriva samhället idag och hur vi 
kan förstå samhället på ett bättre 
sätt idag. Han tyckte även att konfe-
rensen har fungerat väl på det sättet 
att det varit disciplinerat från alla 
håll och dementerar även rykten om 
att det skulle vara något förskräck-
ligt som SST anordnat. Han hoppas 
att detta är startskottet på något nytt 
och att fler liknande konferenser 
kan anordnas i framtiden.

Konferensens andra dag innehöll 
12 workshops med olika ämnen 
som leds av akademiker och repre-
sentanter från myndigheten SST 
och det civila samhället.
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Det har gått ett år sedan bran-
den mot imam Ali center:s 

församling, och Sverige liksom 
vår värld har tyvärr förändrats mot 
det sämre. Populism är på fram-
marsch och andra extrema krafter 
inom varje grupp får medvind mot 
mer rationella röster och rörelser. 
Det i sig innebär att mänsklighe-
tens ark fortsätter mot mörker där 
splittringar, motsättningar och 
fientligheter växer, något som 
ökar risken för sammandrabb-
ningar. Ansvarsfulla medborgare 
inte minst troende muslimer är 
uppmanade, allt efter förmåga, att 
bekämpa hätska röster som leder 
nationerna mot mörker. 

Det är sant att en avskydd terroror-
ganisation i stort sett har förlorat 
sitt fäste i mellanöstern, men den 
vinner mark på andra håll i världen 
och medlemmarna som har lyck-
ats fly finns i bl.a. Sverige, ett hot 
som säkerhetstjänsten arbetar 
med. 

En annan grupp som kan ligga 
bakom branden är nazister och 
andra rasister som anser att musli-
mer har förstört svenskheten, som 
om svenskheten innan muslimers 
närvaro alltid har varit den 
samma. Den här formen av extre-
mism har utfört en del illdåd mot 
flyktingläger, muslimer, moskéer 
och även poliser.

Medias fokus ligger tyvärr på små 
men extremt våldsamma grupper 
som utfört synliga brott. Det finns 
dock andra extrema rörelser; popu-
lister vilka har mycket mer makt 
och i själva verket utgör en mycket 
större framtidsfara. De sprider hat 
mot andra grupper i samhället och 
skapar i själva verket en grogrund 

för mer våld, vilket i sig ger dem 
ännu mer vatten i hatets kvarn. 

Populisters vinnande kort idag är 
en tydlig verbal aggression mot 
islam och muslimer, något som 
delvis har smittat den politiska 
eliten. 

En jämförelse av dagens politikers 
retorik med hur samma individer 
eller partier under 90-talet resone-
rade och drev sina valfrågor visar 
en markant skillnad. Intoleransen 
mot islam och muslimer har påver-
kats tydligt av populistiska resone-
mang, något som förstör samhället.

De som driver hets mot muslimer 
vilka tror på sin religion påstår sig 
vara toleranta individer men frågan 
är om inte de själva lider av intole-
rans. Deras verbala och maskerade 
extremism är ett stadium innan våld-
stadiet och är egentligen konflikter-
nas onda grodd. 

Hatbrotten mot muslimer 

De som vill arbeta för 
samhällets bästa uppmanas 
att vara sakliga i sin kritik.

”



Frågan är om det finns något som 
alla extremister, oavsett bak-
grund, delar med varandra? Det är 
antagligen flera punkter men 
följande är kanske de viktigaste:

1.En ond strategi; oftast grundlös 
smutskastning av andra grupper 
och en kritiklöst beundran av 
egna värderingar. 

2.Brist på saklighet i kritik av 
andra, de ser inte sina fel och kan 
inte tala om andras gruppers för-
tjänster.  

3.Skapar splittring och disharmo-
ni i samhället och ibland även 
bland sina medlemmar. 

Det är vad extremism sår och det 
som samhällen tvingas skörda är 
inget annat än ont och elände. 

Därmed, de som vill arbeta för 
samhällets bästa uppmanas att 
vara sakliga i sin kritik.

Vår varning är att befolkning-
en håller på att bli allt mer 

aggressiv mot muslimer, något 
som också manifesteras i valfrågor 
och valresultaten. Vårt budskap 
till politiker och journalister är att 
stå mot populismens tilltagande 
vindar, ni förlorar en del röster 
men sover med ett gott samvete 
och blir framtidens vinnare.
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akhmat Akilov står åtalad för Rplanering och utförande av 
terroristbrott då han körde en last-
bil genom Drottninggatan den 7 
april 2017 och dödade fem perso-
ner samt 100-tals skadades. Det är 
klarlagt av polis och åklagare att 
han körde den lastbil som använ-
des i dådet och att han även har 
åstadkommit en explosion i förar-
hytten i lastbilen. Akilov anhölls 
den 8 april och har suttit häktad 
sedan 11 april 2017, rättegången 
mot honom inleddes den 13 febru-
ari 2018 och förväntas pågå fram 
till maj. 

I åtalet står det att Akilov med 
början från 16 januari 2017 har 
planerat och utfört ett terrorist-
brott som har allvarligt kunna 

skada Sverige och dess befolkning. 
Brottet har begåtts för att injaga 
fruktan hos Sveriges befolkning 
och att påverka Sveriges deltagan-
de i dess militära utbildningsinsats 
mot IS i Irak. Enligt chattkonversa-
tioner så framkommer det att 
Akilov har velat utföra terrorist-
brott för IS räkning och har under 
planerandet studerat platser och 
förberett utrustning till en spränga-
nordning.

Akilov har under häktningsför-
handlingar erkänt sig skyldig till 
terroristbrott, men det innebär inte 
direkt att han kan bli åtalad för det. 
Åklagarens uppgift blir att bevisa 
att Akilov utfört något som kan 
skada den svenska staten och att 

han inte bara haft avsikt att döda 
människor, något som står uttryckli-
gen i lagtexten om terroristbrott. 
Bevisen mot Akilov är flera, bland 
annat finns chattkonversationer från 
en mobiltelefon där han svurit ed till 
IS och uttryckt en vilja att utföra 
terroristdåd. Vidare har man funnit 
utrustning till en spränganordning 
och ett USB-minne med innehåll 
som kan knytas till IS.

Rättegången mot den misstänkte Rakhmat Akilov har inletts. Akilov står åtalad för planering och utförande av terrorist-
brott då han den 7:e april 2017 körde en lastbil genom Drottninggatan där fyra personer dödades och flertal skadades.

Ett år efter terrordådet

Akilov har under 
häktningsförhandlingar 

erkänt sig skyldig till 
terroristbrott, 

”
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I samband med att åtal väcktes 
30 januari höll Akilovs för-

svarsadvokat Johan Erikson en 
presskonferens för att berätta hur 
hans klient upplever misstankarna 
som riktats mot honom. Han vill 
ha ett tidsbestämt straff och mot-
sätter sig inte utvisning. Akilov 
hade själv räknat med att dö under 
attentatet. 

Rättegången inleddes den 13:e 
februari med att åklagare Hans 
Ihrman presenterade sin sakfram-
ställan, dvs hur han anser att 
Akilov har planerat och utfört 
dådet följt av hur målsäganden – 
de som drabbats av gärningen – 
har upplevt dådet. Rättegången 
pågår fortfarande och fortsätter 
med målsägandeförhör och förhör 
med den tilltalade.

I en intervju med SvD berättade 

professor Mohammed Fazlhashe-
mi att han läst delar av förhöret och 
säger sig att ”det finns tydliga 
likheter mellan Akilovs syn på 
islam och andra terrorister. 

Akilov har beskrivits som en 
vilsen person som inte förstått vad 
islam är. IS utnyttjar utsatta perso-
ner och deras samvete, genom att 
erbjuda dem en snabbväg till para-

diset kan de rättfärdiga sina terro-
ristbrott”, säger Fazlhashemi. 

Rättegången pågår fram till maj 
preliminärt och slutgiltig dom för-
väntas komma före midsommar.

                                        på Drottninggatan
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Artikelserie

Syster, glöm inte vitamin D! 

www.livsmedelsverket.se
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I den sista delen av vår artikelse-
rie om vitamin D kan du läsa 

om praktiska lösningar på hur 
man kan undgå vitamin D brist. 

I den första delen diskuterades 
vitamin D's roll i kroppen, medan i 
den andra delen berördes ämnet 
vitamin D brist och dess konse-
kvenser. Man kan läsa de föregå-
ende delarna på dagensmuslim.se

Det finns två rimliga aspekter som 
man kan agera inom för att öka 
vitamin D nivåerna i sin kropp, en 
naturlig och en onaturlig. 

Den naturliga aspekten är i rela-
tion till solljus. Den primära 
rekommendationen är att, i mån 
av förmåga, boka solsemester 
under vintern. Besök helgonernas 
moskéer och gravplatser i Irak, 
Iran, Mecka eller Medina, då chan-
sen för solexposition är större. Till 
exempel kan man åka till Irak 
under oktober/november för 
Arbain besöket hos Imam Hussein 
(fvmh). Man kan också skapa isla-
misk tillåtna omständigheter för 
att kunna få tillräckligt med sol-

ljus under sommaren. Notera att 
UVB strålning från solen i vår 
världsdel är tillgänglig främst från 
mars till oktober.

Hudfärg är en viktig faktor i absor-
beringen av UVB. Ju mörkare hud 
man har, desto mer är man resistent 
för solljus. Därmed är man i behov 
av mer solljus än andra. Ljushyade 
bör sola utan solkräm ca 10 minu-
ter, medan de med mörkare hy bör 
göra det för ca 15 min, innan 
användning av solkräm. Glöm 
dock inte att för mycket direkt sol-
ljus är skadligt och kan orsaka 
farlig hudcancer.

Den onaturliga aspekten är 
förbruk av Vitamin D ersätt-

ning. Systrar som befinner sig i 
norden det mesta av året bör i 
samråd med sin läkare köpa och 
inta vitamin D tabletter (till exem-
pel kolekalciferol eller ergocalci-
ferol) 10-20 mikrogram per dag, 
som är bra profylakse mot bensjuk-
domar. 

Överdosera inte och rådfråga gärna 
din läkare innan du börjar använda 

det. Förutom systrar 
med hidjab, bör äldre 
(>60 år), gravida och 
ammande också inta 
vitamin D ersättning.

De som lider av osteo-
porose, njure-problem, hypoparat-
hyroidism eller osteopeni, kommer 
att genom konsultation med läkaren 
få skräddarsydd Vitamin D behand-
lingar.

För mer information, vänligen kon-
takta din läkare eller besök livsme-
delsverkets hemsida på:

Glöm inte, att en hälsosam kropp är 
essentiell! 

Inte minst för att det hjälper dig att 
dyrka Gud.

Glöm inte, att en hälsosam 
kropp är essentiell! 

Inte minst för att det 

hjälper dig att dyrka Gud.

”
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n del vänner bidrar till att man har ”kul” under Evissa stunder, men skadar samtidigt vår framtid.

Vi påverkas mycket av folk som vi umgås med speci-
ellt våra vänner, vilka kan vara till vårt stöd men 
också som en besvärlig last.

Det är vanligt att fotbollsspelare umgås med varan-
dra, på samma sätt som vi i skolan och universitet 
brukar umgås och diskutera med folk som studerar 
samma program. Vi umgås med folk som har liknan-
de intressen och mål som oss. På detta sätt stödjer vi 
varandra för att få bra betyg i våra studier eller kanske 
bli framgångsrika idrottsmän. 

Det finns något som är viktigare än framgång i målet 
med sport eller studier, nämligen vårt liv. Vad är målet 
med vårt liv? Om vi tror att målet är att vi skall 
utvecklas som människor och komma närmare vår 
Skapare bör vi undvika vänner som avleder oss från 
Gud. Annars liknar vi den som vill bli fotbollsstjärna 
genom att umgås med narkomaner.  

Goda vänner är de som hjälper varandra att bli 
mer vaksamma och ansvarsfulla människor. 

Dåliga vänners grupptryck leder till att vi ”testar” 
cigaretter, droger, sprit, satsar pengar på spel osv. Det 
gäller därför att vara vaksamma och tänka moget när 
man väljer sina vänner.  Som troende är vi skyldiga 
att umgås med folk som påminner oss om livets ytter-
sta mål och den stund då vi får börjar skörda vad vi 
sått. Sådana vänner fortsätter vi ha en god relation 
med även efter döden, till skillnad från vänner vilka 
efter döden blir våra fiender.

Därför säger Gud i Koranen: De bästa vännerna är på 
den dagen[vid domens dag] varandras fiender, 
undantaget de gudfruktiga (43:67). Anledningen är 
att nära vänner påverkar varandra väldigt mycket. Ta 
därför vara på din gode vän genom att stödja och ta 
hand om varandra.

Lär dig 
Fatima Al-Zahras olika namn

Fatima Zahra s, kallas ”Fatima”, för att hon 

är beskyddad från helvetet med sina goda 

handlingar. 

Fatima

”Hanieh” betyder en kvinna 

som är mycket snäll. Fatima 

as kallas för det namnet för 

att hon var snäll gentemot 

sin familj och alla i sin 

omgivning.

”Tahereh” betyder  kvinnan som har rena 

tankar. Fatima as kallas för det eftersom 

hon har rena tankar och goda handlingar 

som gör Gud och profeten nöjd.

”Kowthar” betyder att överöd av godhet. 

Fatima kallas för det namnet eftersom hon 

gjorde många goda handlingar och att hon 

är mor till de 11 heliga imamer som kom 

efter imam Ali  (as).

”Mohadetheh” betyder den kvinnan som 

andra berättar viktiga nyheter för. Efter 

profetens bortgång uppenbarades 

änglar som berättade viktiga nyheter 

om framtiden.

”Zahra” är den person som överglänser. 

Fatima (S) överglänser med sina goda 

handlingar och uppoffringar.  

Hanieh

Tahereh

Kowthar

Mohadetheh

Zahra

Artikelserie - Barn

 Lyckans hörna 5
Hitta och ta vara på goda vänner, 
de är skatter som du inte får missa.
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Han är tolfte imamen inom 
shiaislam, hans far Imam 

Hasan al-Askari (frid vare med 
honom) fängslades flertals gånger 
av tyrannen som spanade den 
elfte imamens födelse, för att 
döda honom. Han försökte med 
alla medel hindra profetiorna, 
som hade lovat att den tolfte ima-
men kommer att fylla världen 
med rättvisa och likställdhet efter 
att den fylls med orättvisa och 
särbehandling.

Imam Mehdi (fvmh) var förstås 
en fara för den abbasidiska kali-
fen Al-muetamad som i orätt här-
skade över den islamiska världen. 
Därför ville han döda den elfte 
imamens son till varje pris och 
stoppa hotet. Men barnet vars 
moder varit en tidigare kristen 
kvinna från Östrom, föddes på ett 
mirakulöst sätt 869 eKr. 

Hans far lät ett fåtal nära anhänga-
re känna till födelsen. När Almue-
tamad, mördade den imam Has-
san al-Askari vid 27 årsålder hade 
imam Mahdi (fvmh)  hunnit bli 
fem år gammal.

Vid begravning förrättade imam 
Mahdi (fvmh) bönen över sin far 
och förmodligen i samband med 
detta, fick kalifen vetskap om att 
den tolfte imamen som Profeten 
utlovad hade fötts och planerade 
att döda honom men imamen skyd-
dades av Gud. 

Efter ca sjuttio år kontakt, via 
ombud, med troende shia-

muslimer meddelar imamen sin 
fjärde och den sista förtroende-
mannens snara bortgång och med-
delar honom att imamen inte att 
kommer att ha någon ny förmedla-
re. Imamen meddelar att denna 
ockultation kommer att dröja tills 
Gud beordrar imamen att påbörja 

sitt slutliga uppdrag, vilket är att 
uträtta de svaga och förtrycktas 
rike, rättvisans rike. Ett rike där 
rättvisans herre råder över alla 
städer och länder.

Måndag den 2:a maj faller födel-
sedagen för Imam Mehdi (fvmh). 
Vi önskar er en trevlig dag under 
den heliga och välsignade dagen.

Vem är Imam Mehdi  (fvmh) ?
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Imam Mehdi (fvmh) 
var förstås en fara 
för den abbasidiska 
kalifen Al-muetamad 

”

Iʿtikāf
30:e	mars	-	2:a	april	2018

Välkommen	till	årets	

Iʿtikāf	program	
på	Imam	Ali	Islamic	Center

För	mer	information	och	anmälan	vänligen	besök

imamalicenter.se

Böner, åkallelser, föreläsningar, Koranläsning mm.

Artikel - Annons



Villkor:

Avresa: 20:e juni 2018 (från Arlanda flygplats) Hemresa: 21:a juli 2018

1-Du ska vara mellan 18 och 30 år gammal.

2-Du ska behärska engelska i tal och skrift (All undervisning sker på engelska).

3-Resan kostar 8000 SEK och inkluderar: visum, logi, uppehälle och kursavgift.

5-Du ska följa föreningens policy under hela resan.

6-Det är begränsat antal platser.

7-Du ska delta i ett möte som hålls online via Skype, inför resan. Datum och tid meddelas senare via e-post. 

8-Du ansvarar själv för transport till och från Arlanda flygplats.

9-Du ansvarar själv för att presentera fullständigt inresedokument (pass). 

10-Du ska betala in beloppet på 8000 SEK till Imam Ali Center:s plusgirokonto: 643195–1 senast den 15:e april 2018 

 (invänta först antagningsbesked från IAC). Märka din betalning med ditt namn. 

Antagningsbesked kommer senast den 15:e april.

11-I flygbiljetten ingår 35 kg bagage. Deltagaren själv står för kostnader som gäller extra bagage. 
Mer info om bagage som ingår i flygbiljetten kommer senare.

12-Schema och mer information om kursen skickas till antagen deltagare 20 dagar innan avresa.

13-Vid frågor och funderingar är ni välkomna att mejla oss på info@imamalicenter.se eller ring på 

Tel. 08-58012314       (tisdag, onsdag, torsdag och lördag 09:30 till 11:30).

Obs!

Du kan återkalla din anmälan senast den 15:e april 2018. 

Vid återkallelse efter den 15:e april debiteras 6500 kr. 

Vid återkallelse efter den 30:e april debiteras hela beloppet på 8000 kr. 

Utresa: 2018-06-20 Hemresa: 2018-07-21

Sista anmälningsdag är den 10:e April.

Anmälan betyder ej att du är antagen. 

Imam Ali Islamic Center kommer senast den 15:e april 

meddela dig via e-post om du har blivit antagen eller ej.

Anmäl dig online på www.imamalicenter.se/studieresa

4- Resan inkluderar även besök av Imam Ridha (fvmh) helgedom i Mashad. Inklusive besök av 

Imam Ridha (fvmh) 

helgedom 

D Magens uslim Annons

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS 
STUDIERESA TILL QOM



orsten Nils Wiesel föddes i TUppsala den 3 juni år 1924. 
Han var den yngsta av fem syskon 
och hans fader Fritz S. Wiesel var 
överordnad psykiater och chef vid 
Beckomberga mentalsjukhus i 
Stockholm. Torsten fick sin grund- 
och gymnasieutbildning på en 
privat reformpedagogiksskola vid 
namn Whitlockska samskolan. 
Som elev var Torsten en lat och 
elak student som endast intressera-
de sig för sport. Från den tiden är 
det enda minnesvärda för Torsten 
hans val till president för gymnasi-
ets idrottsförening. 
Efter 17 år av hans liv blev han 
läkarstudent och gjorde bra 
resultat ifrån sig, och det var här 

s o m  To r s t e n s  i n t r e s s e  f ö r 
Neurofysiologi började. Under ett 
av Torstens år som läkarstudent 
arbetade han med patienter på 
olika mentalsjukhus på tanke på 
hans bakgrund. 
Efter studenten började Torsten att 
forska om grundläggande neuro-
fysiologi på Karolinska Institutet 
vilket ledde till att han blev 
inbjuden till USA som postdoktor 
och forskardocent av den kända 
neurofysiologen Dr Stephen 
Kuffler. 
Torsten blev en del av laboratoriet 
på Wilmer Institute på Johns 
Hopkins Medical School. Efter 
detta blev han assisterande profes-
sor på samma institution och det 

var här som hans vänskap och 
samarbete med neurofysiologen 
David Hubel fick sin start. Deras 
forskning handlade om hur ögat 
fungerar genom att fånga upp det 
ljus som finns runt omkring oss, 
hur ljuset omvandlas till signaler 
som skickas till hjärnan och sedan 
blir till visuella intryck. Torsten 
och David klargjorde denna 
process och tack vara detta vann de 
Nobelpriset i fysiologi. De kunde 
även bevisa att denna förmåga 
utvecklas hos barn strax efter 
födseln. 
Torsten Nils Wiesel kom till sist att 
bl i  direktör  på Rockefel ler 
University. 
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Torsten	Nils	Wiesel		–	Sveriges	mest	kända	neurofysiolog

 Den som snabbt blir nöjd, Förlåt Åden som inte äger annat än 
åkallan! 
Du gör helt visst det Du vill. 
Å Han vars namn är bot, vars håg-
komst är läkande, och vars lydnad är 
välstånd, Ha nåd med den vars kapital 
är hopp, och vars vapen är gråtande, 

Å Han som rikligt förser med välsig-
nelser, 
Å Han som avlägsnar olyckor, 
Å Ljuset till de som är nödställda i 
mörker,
Å Han som vet utan att lära sig, 
V ä l s i g n a  M u h a m m e d  o c h 
Muhammeds familj, och Gör med mig 

så som Du är värd! 
Må Gud välsigna Sitt Sändebud 
(fvmh), och de välsignade Imamerna 
från hans familj och hälsa dem med 
många fredshälsningar! 

Ur	Rosengården: Ur åkallan Komeil:

Profeten Muhammed (Gvmh):

Att försona två parter [som varit osams] är bättre än ens Guds böner och fastan.

Medlem i :

Månadens hadith:

Källa Boken Biḥār al-Anwār vol. 76 s. 43

Läs hela åkallan komeil på 

www.imamalicenter.se/komeil
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Källa: www.nobelprize.org
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