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DEN HELIGA KÄRLEKENS 
MÅNGMILJONPARAD 

Sid 2-3 ††



rbain betyder fyrtio och Asyftar på ett besök som de 
troende gör till imam Husseins 
(frid vare med honom) helge-
dom, fyrtio dagar efter Ashura-
dagen. Besöket äger rum den 
20:e Safar i den islamiska mån-
kalander och detta år samman-
faller med den 20:e okt 2019.

Många kristna och mendaéer, 
präster och lekmän, religiösa 
och icke-religiösa, shia- såväl 
som sunnimuslimer går flera 
tiotals och ibland flera hundra 
kilometer mot helgedomen. Alla 
går mot samma mål och drivs av 
kärlek till en speciell man och de 
principer som han försvarade. 

Den kristne som lyfter upp sitt 
stora kors går sida vid sida vid 
muslimen. Vägarna mot Karbala 
är fyllda med tält. Folk kan sova 
och få mat gratis. De som delar 
ut är inte endast rika och unga. 
Det är även fattiga och gamla 
som vill hjälpa enligt sin förmå-

ga. De masserar fötterna på folk 
som är på väg till imam Hussein 
(fvmh) medan de med ord och 
handling välkomnar de som vill 
besöka imam Hussein (fvmh).

Denna, på alla sätt, unika parad 
bör uppmärksammas av värld-
smedian. Den har många bud-
skap med sig. Vi uppmanar 
muslimer såväl som icke-
muslimer att stanna till och tänka 
på: varför älskar alla dessa besö-
kare imam Hussein (fvmh)?

Svaret är enkelt, folk ser självup-
poffring, kärlek, sanning, med-
mänsklighet, uppriktighet och 
alla dygder som vi människor 
beundrar och drömmer om. 

Varje år går cirka 15 miljoner, 
varav de flesta är från Irak, mot 
Karbala. Det är miljoner från 
jordens alla hörn som deltar i 
historiens antagligen största 
parad. Deltagarna visar sin loja-
litet mot imam Hussein (fvmh), 
hans kamp och uppror och annat 
som han stod upp för. 

Vi uppmanar också dem som 
kritiserar islam att studera imam 
Hussein (fvmh) och hans uppror. 
De kommer villigt eller ovilligt 
att börja älska imamen. Sedan 
kan de testa att vara med i denna 
parad. De kommer att välkom-
nas av muslimer som kommer 
med vad de har för att bjuda på. 
De välkomnar främmande delta-
gare i paraden till sina öppna 
hem, något som de inte kunde 
göra om det inte hade kärleksful-
la öppna hjärtan. 

Arbains parad drivs av kärlek till 
det goda och påverkar alla delta-
gare på ett mirakulöst sätt, den 

driver med kärlekens ljus ut 
hatets mörker från folks hjärtan. 
Mörkrents krafter manifesterade 
i form av terrororganisationen 
al-Qaida och ISIS försökte för-
gäves att med flera självmords-
bombningar stoppa paraden. 
Andra inte riktigt välvilliga kraf-
ter ignorerar Arbains fascineran-
de mångmiljon-parad och även 
hur hundramiljontals shiamusli-
mer sörjer  imam Hussein 
(fvmh). De väljer istället att foku-
sera sina kameror på några tusen 
shiamuslimer som felaktigt nog 
slår sig blodiga under Ashura.

Människor idag behöver förstå 
vad islam står för och vad den 
har att erbjuda mänskligheten 
och Arbain-paraden är ett bidrag 
till en sådan förståelse. Den har 
tusentals scener som uppmanar 
varje intellektuell individ att 
häpna. Vad kan kärleken egentli-
gen göra med våra själar? Den 
låter oss stå ut med svårigheter 
och lär oss självuppoffring och 
samhörighetskänsla med folk 
som vi aldrig träffat eller som 
inte ens tillhör vår religion. 

Vad har den heliga kärlekens
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Arbains parad drivs av 
kärlek till det goda 
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et är en viktig känsla som Ddenna heliga kärleksparad 
meddelar, inte minst i en värld 
där folk har tröttnat på att vara 
ensamma och inåtvända. Men 
vad är det för samhörighet folk 
känner med varandra när de är 
från olika länder och ibland även 
religioner?  

Vi lever i en värld med många 
problem. Nationer och makter, 
samhällen och familjer är split-
trade. Splittringen finns även 
inombords och plågar vårt inre. 
Det kanske första budskapet 
som Arbain påminner oss om är 
att vi människor älskar det goda. 
Godheten förenar och låter oss 

vara måna om varandra. När vi 
har insett detta bör vi vara ratio-
nella och försöka förstå vari det 
goda består.

Arbain är också religionens fred-
liga parad som visade att trots 
hatattacker mot den slår dess 
deltagare inte tillbaka. Den ska-
par sämja och harmoni mellan 
människor och påminner oss om 
att vi är en unik varelse som äls-
kar en färd mot vår perfektion. 
Den lär oss att bakom alla våra 
färger och olikheter finns en unik 

sida som vi alla delar med varan-
dra. Vi alla är Guds älskade män-
niskor och bör stödja varandra 
att komma närmare honom. 
Något som kräver vaksamhet, 
insikt, entusiasm och leder till 
att vi människor blir rädda om 
varandra och är redo att offra för 
att andra skall må bra. Imam 
Hussein (fvmh) och hans sjuttio-
tal följeslagare manifesterade 
den maximala formen av själ-
vuppoffring för att mänsklighe-
ten skall kunna förstå vad islam 
står för och inte behöva plågas 
av tyrannen Yazid samt tyrannis-
ka och mörka krafter.

mångmiljonparad för budskap?
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Människor idag behöver förstå 
vad islam står för 

”

3Okt 2019- Nummer 33 - DM

Nyheter i bilder:

Migrationsverket: Säkerhetssituationen i Syrien fortsätter att vara 
allvarlig, men konfliktnivån i några av landets provinser har sjunkit.

Migrationsverket:
Beviljade uppehållstillstånd 
för familjeanknytning i augusti:

Höstbudgeten: 
300 miljoner 
till folkbildningsrådet, 
under tre år, avsätts 
för undervisning 
i svenska och 
samhällsorientering 
för asylsökande.

Aftonbladet: Skor placeras ut – i solidaritet mot utvisningar.

D Magens uslim

Somalia (71)
Okänt (125)

Afghanistan (185)

Syrien (234)

Eritrea (188)

Övriga (717)

Expressen: 
Regeringen satsar 
1,3 miljarder för 
att få bukt med 
arbetslösheten.
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Profeternas föredöme & historiens 
mest inflytelserike man

Vi påverkas mycket av 
våra förebilder och ju 
mer vi älskar dem desto 

mer påverkas vi av dem. Därför 
vill vi också följa dem, inte 
endast i karaktärsdrag utan även 
i utseende och små beteenden. 
Det händer också att man inte 
har en specifik individ som 
förebild utan flera, men man är 
inte så medveten om att dessa 
individer är ens föredömen. Det 
gäller därför att göra oss med-
vetna om vilka våra förebilder 
egentligen är. Det är farligt att 
ha föredömen som är kriminella 
eller lider av inre tomhet och 
kanske är beroende av droger 
och annat som visar deras misär. 
Sådana individer utökar bara 
sina följares svårigheter.  
De bästa föredömen är profeter-
na vilka är Guds utvalda repre-
sentanter och vägledarna för 
mänsk l ighe ten .  Ef te r som 
många är agnostiker och ateister 
eller, på grund av bibliska och 
en del fabricerade historier som 
finns i islamiska källor, har en 
felaktig bild av profeter hånas 
tanken att ha profeter som före-
bilder. Det finns olika uppfatt-
ningar om hurdan profeter bör 
vara och det koncept som exem-
pelvis Bibeln introducerar ski-
ljer sig markant från Koranens 
beskrivning av dem. Enligt 
islam är profeter de mest perfek-
ta och ofelbara människorna, de 
är Guds utsedda vilka Han har 
sänt till alla nationer.
Trots att Bibeln, i stort sett, 
endast talar om profeter till isra-
eliter, finner vi flera profeter 
som talar om en stor och speciell 
profet med ett världsomfattande 
uppdrag. Även Kristus själv i 

Matt 15:22-30 berättar om sitt 
begränsade uppdrag och mål-
grupp samtidigt som han, i Joh. 
14-16, talar om en stor profet 
som kommer med hela sanning-
en och sprider den till hela män-
skligheten. Därför kallar han 
honom för Sanningens ande. 
Den utlovade är därmed profe-
ternas hopp, längtan och förebild 
och beskrivs i GT som nationer-
nas väntade och prisade. Därför 
kallade hans farfar honom för 
Muhammed och förklarade att 
anledningen är att det nyfödda 
barnet kommer att bli den prisa-
de. 
Vårt påstående är att denna utlo-
vade profet som hade historiens 
största uppdrag var just profeten 

Muhammed (Gvmhf). Redan vid 
sen tonårsålder kallades han för 
 den sanningsenlige (صــــادق األمین)
och den tillförlitlige och anslöt sig 
till en allians mot  orättvisor i 
Mecka. Deras förbund eftersträ-
vade att stödja varje individ som 
hade förlorat sin rätt. Han var 
ansedd och högaktad innan och 
efter profetskapet. Han lyckades 
på några få år ändra sin samtida 
likväl som framtida världshistori-
an. Han började kalla folk att åter-
vända till sin skapare och överge 
dåliga vanor och traditioner.

Att genomsyras av den gudom-
liga kärleken och brinna för 

sina medmänniskor

”
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Bakom denna heliga drivkraft 
fanns kärleken till Gud och en 
outtröttlighet att utföra sitt till-
synes omöjliga uppdrag. De 
som var närmast honom och 
som han ville leva som, var sam-
hällets utfattiga. Därför bad Han 
Gud att inte endast leva och dö 
som de utfattiga utan även åte-
ruppstå med dem.

Han liksom de tidigare profeter-
na förföljdes och krigades. Detta 
eftersom det i alla samhällen 
alltid finns mäktiga människor 
som vill följa sina böjelser och 
ogillar profeternas uppdrag och 
är fientliga mot dem. Umayya-
derna krigade mot profeten och 
förföljde muslimerna och när de 
kollapsade och förläts av profe-
ten lyckades de med islam som 
täckmanet kapa islam och förfö-
lja och döda profetens avkom-
ma. Den som läser islams och i 
synnerhet profetens historia bör 
vara vaksam och källkritisk. 
Detta eftersom det finns mycket 
som är fabricert under umayya-
dernas dynasti. 

Vi muslimer påstår att vi älskar 
Gud och älskar Hans profet men 
lever inte upp till vår påstådda 
kärlek. Den som har profeten som 
förebild kommer självfallet att 
vara en unik människa i sitt sam-
hälle. En sådan individ låter 
mus l imer  såvä l  som icke-
muslimer att se upp för och 
respektera en.

Profeten kunde leva som de ”ri-
kaste” men han levde och dog 
den 28:e Safar år 11 enligt isla-
misk kalender (632-05-28)- som 
de mest utfattiga. Han predikade 

att den genuina rikedomen som vi 
människor bör eftersträva att för-
sköna oss med inte med fina häs-
tar och hus eller lyxiga maträtter. 
Den genuina värdigheten och 
rikedomen bestod i att genomsy-
ras av den gudomliga kärleken 
och att brinna för sina medmänni-
skor.  

Koranen berättar att profeten 
var i sorg över att många av hans 
samtidiga förnekade hans bud-
skap och förföljde muslimerna. 
Han brann av den heliga kärle-
ken till sina medmänniskor 
även de som plågade muslimer-
na. 

Det minsta den troende 
muslimen bör tänka på är 
att ha ett disciplinerat liv 

med många stora och små mål 
som är i harmoni med livets ytter-
sta mening. Vi bär inte endast ett 
ansvar mot oss och våra familjer 
utan även mot våra vänner och 
samhällen som vi lever i. Profeten 
lyckades ge något oskattbar till 
sin samtida och framtida samhäl-
len. Vad har vi, som påstår oss ha 
honom som vårt heliga föredöme, 
lyckats ge vår omvärld?

Profeten lyckades ge något 
oskattbart till sina samtida och 

framtida samhällen

”

Det minsta den troende 
muslimen bör tänka på är att 
ha ett disciplinerat liv med 
många stora och små mål 

”



Enligt franska forskare kommer sockerrika 
drycker såsom juice och kolsyrade drycker 
sannolikt att öka risken för cancer. Dessa 
forskare kom fram till detta resultat efter en 
5-årig studie som omfattar över 100 000 människor. 
Resultaten av studien publicerades i British Medical 
Journal (BMJ).

Forskarteamet vid Université Paris-Sorbonne i Paris 
ansåg att påverkan på blodsockernivån är orsaken till 
detta. Forskningen är långt ifrån ett definitivt och 
dokumenterbart resultat, och experter har begärt 
ytterligare forskning kring detta. Forskarna definiera-
de drycker med mer än 5% socker som sockerdrycker.

Dessa sockerdrycker inkluderar juice (även när det 
sägs att inget socker har tillsatts), alkoholfria läske-
drycker, kalla drycker som innehåller mjölk och 
mjölktillskott, energidrycker samt te och kaffe med 
socker. Forskarteamet tittade även på dietdrycker 
som innehåller artificiella kalorifria sötningsmedel 
istället för socker men fann inte någon koppling till 
cancer i dem. 

Enligt studien ökar risken för cancer med upp till 18% 
när man dagligen dricker 100 ml mer sockerhaltiga 
drycker vilket motsvarar ungefär två burkar i veckan.

22 av 1 000 personer som deltog i studien hade drab-
bats av cancer. Om de alla skulle dricka 100 ml mer 
varje dag, skulle resultatet enligt studien bli ytterliga-
re fyra fall av cancer, vilket skulle öka det totala anta-
let personer som drabbas av sjukdomen till 26 per 1 
000 personer vart femte år.

Dr. Graham Wheeler, en seniorforskare vid Cancer 
Research UK, konstaterar: ”Hur som helst föreställer 
man sig att det finns ett verkligt vetenskapligt sam-
band mellan konsumtionen av sockerhaltiga drycker 
och cancer och man måste undersöka mer om detta.”

Av de 2193 fallen av cancer som hittades i denna 
studie var det 693 fall av bröstcancer, 291 fall av pro-
statacancer och 166 fall av tjocktarmscancer.

Det är en kränkning mot vår värdighet om vi inte 
tänker på dessa och liknande frågor. Om vi gör det 
vilket vi bör, kommer vi att vakna till och således 
begå färre misstag i våra liv. Den som vill vara lyck-
lig bör vara vaken och alltid tänka på vart ens steg 
kommer att leda en till. Är det något önskvärt så får 
man ta steget i fråga men om man inser direkt att det 
man gör är dåligt eller till och med skadligt bör man 
självfallet avstå från att ta ett sådant steg. Vaksam-
het är en färdighet som behöver träning och en stark 
vilja. Lycka till!   

Mycket av det som vi dagligen gör utförs utan att vi 
riktigt tänker på varför vi gör det eller ens vad kon-
sekvenserna av våra handlingar är. Det är viktigt att 
vi noga tänker på vad våra handlingar har för effek-
ter nu och i framtiden, på oss så väl som på vår 
omgivning. Det händer att unga idag påverkas 
ibland av en dålig miljö och gör saker och ting som 
de vet är fel. 

Något som hjälper oss att mogna snabbare är att 
vakna till och verkligen fundera över: hur påverkas 
min framtid om jag slösar bort min tid? Vad händer 
när jag försummar min bön och kanske även fasta?

Vad händer när jag väljer sällskap som är bråkiga 
eller till och med kriminella? Vad säger mitt för-
nuft? Är det inte så att Gud har gett oss förnuftet till 
att tänka på vart våra steg leder oss till? Den som 
inte tänker på konsekvenserna av sina handlingar är 
lik den som tittar på sin näsa medan denne går. Hur 
lätt är det inte för personen att ramla eller slå mot 
väggen? Kan en sådan person hitta något mål 
bakom sin färd? Går en sådan person med ett mål i 
sikte? Hur smart är en sådan individ egentligen? 

Artikelserie

Hälsohörna 19
Kopplingen mellan sockerdrycker och cancer

 Lyckans hörna 20
Och…vad händer sen?
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Vaksamhet är en färdighet som 
behöver träning 
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påverkan på blodsockernivån är orsaken”



Barn

7Okt 2019- Nummer 33 - DM

D Magens uslim

ARBAIN

Visste ni att era miljoner människor besöker Imam Husseins (fvmh) helgedom 

varje år under Arbain? Visste ni också att den här samlingen av så många män-

niskor från världens alla hörn är en av världens största samlingar? 

Testa att ta lite tid med mamma, pappa, bror eller syster och prata om en 

av världens största folksamlingar. Vad betyder Arbain för oss, vad kan vi 

lära oss och vad vill Imam Hussein (fvmh) att vi ska ta med oss under 

resten av året? Färglägg aggan och skriv sedan ner det du tror att 

Imam Hussein vill att vi ska tänka på och hur du tror att han vill att vi 

ska vara mot andra. 

Har ni tänkt på vad det här kan betyda? Jag tänker att det här betyder att Imam 

Husseins kamp om rättvisa, om vänlighet till andra och om kärlek till Gud är 

något vi varje dag ska tänka på.

Salam kära vänner!

Sist pratade vi om månaden Muharram som är den första månaden i den isla-

miska kalendern. Nu är vi inne på kalenderns andra månad. Vet ni vad den 

månaden heter? Den heter Safar. Jag tänkte berätta lite för er om vad som gör 

månaden Safar speciell för oss muslimer. Under den här månaden minns vi en 

särskild händelse i historien som kallas för Arbain på arabiska. Arbain betyder 

fyrtio, och Arbain är speciell eftersom det då har gått precis 40 dagar efter den 

sorgliga händelsen under Ashura, dagen då Imam Hussein (fvmh) blev martyr i 

Karbala. 

Vi ses igen nästa månad! 

O HUSSEIN!



Ur Rosengården:

Gamla Stan är en av Stockholms 
största sevärdheter och en av 
Europas största och mest välbeva-
rade medeltida stadskärnor. 
Stockholm grundades år 1252 i 
Gamla Stan. Dess smala kuller-
stensgränder med gula husfasa-
der, medeltida källarvalv och 
kalkmålningar gör den till en unik 
och vacker plats att promenera på. 
Förutom en massa restauranger, 
caféer och butiker finns det även 
flera fina kyrkor och museer här, 
bland annat  den medelt ida 
Storkyrkan och Nobelmuseet. 
Gamla Stan är även en populär 
plats att hitta konsthantverk, 
souvenirer och sällsyntheter på. 

Vatten från Sveriges tredje största 
sjö Mälaren omringar även 
platsen och därmed finns det flera 
broar man kan promenera och åka 
bil på runt omkring Gamla Stan. 
Det går även att fiska och åka båt i 
Gamla Stan. Riksdagshuset, där 
Sveriges riksdag befinner sig, 
ligger även här.

En annan attraktion är Kungliga 
slottet, som med dess över 600 
rum inklusive flera museer gör det 
till ett av de största slotten i 
världen. Utanför slottet går det att 
titta på vaktparader och på vaktav-
lösningen som sker dagligen.
Stortorget, som är Stockholms 
äldsta torg, ligger mitt i Gamla 
Stan. Det var här Stockholms 
blodbad ägde rum år 1520 då den 
danske, norske, isländske och 

svenske kungen Kristian II lät 
halshugga 82 personer under en 
dag på torget. Mårten Trotzigs 
gränd är Gamla Stans smalaste 
gränd med en bredd på 90 centi-
meter på dess smalaste ställe.

Gamla	Stan

”De troendes befälhavare(fvmh) sade:
En vän är inte en vän om han inte tar hand om sin broder vid tre [tillfällen]:
vid hans motgång, hans frånvaro och hans död”.

Månadens hadith:

Åkallan Komeil:

Du gör helt visst det Du vill. 
Å Den som snabbt blir nöjd, förlåt den som inte äger annat än åkallan! 

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

Å Han vars namn är bot, vars hågkomst 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 välsignelser, Å Han som avlägsnar 
olyckor, Å Ljuset till de som är nödställda i mörker, Å Han som vet utan att lära sig, Välsigna Muhammed 
och Muhammeds familj, och Gör med mig så som Du är värd! 

Källa: boken Nahj al-balagha.

Källa: Boken åkallelserna, utgivare: Imam Ali Islamic Center
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Imam Ali (frid vare med honom):

Svenska platser:

Stockholm 1560s copperplate Frantz HogenbergStockholm 2019

Foto: Kindstugatan, år 1900–1905. 

Foto:Köpmantorget, år 1900-1905.

Bilkälla: femsmahus.se
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