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2021 firade Sverige 100 års-
jubi leum för  demokrat in . 
Bakgrunden till detta var att 
kvinnor 1921 för första gången 
fick delta i de allmänna valen i 
Sverige. Det betyder dock inte 
att demokratiarbetet tog slut 
1921. Inte heller är demokrati 
något som slutar vid valurnan 
vart fjärde år. Demokrati är 
något vi ser i vardagen, t.ex. i 
elevråden i skolans värld, facken 
på arbetsplatser och studieför-
bundens bildningsverksamhet. 
En stor del av demokratiarbetet 
äger rum i föreningslivet, i den 
del av samhället som kallas 
civilsamhället. Och i denna 
sektor finner vi trossamfunden, 
det vill säga de religiösa organi-
sationerna.

Trossamfunden är kanske inte 
den plats som många tänker på 
när man talar om demokrati. 
Men faktum är att trossamfun-
den är en viktig del av det 
demokratiska samhället. Här 
finns grunderna till tanken om 
människans inneboende värdig-
het samt till alla människors 
jämlikhet. Vidare är det i tros-
samfunden som många männi-
skor först kommer i kontakt med 
föreningslivets strukturer, och 
därmed får erfara demokratiar-
bete i praktiken.

När muslimer började organise-
ra sig i Sverige under 70-talet 
mötte man flera utmaningar. 
Dels fanns föreningstraditioner 
som var främmande för många 
nya svenskar, men en kanske 
större utmaning var att dessa nya 
svenskar hade en blandad 
bakgrund. Bakgrunden var 
blandad vad gäller såväl geogra-
fisk hemvist innan de kom till 

Sverige, som teologisk hemvist. 
Nu skulle sunnimuslimer med 
arabisk identitet från Nordafrika 
samtala med shiamuslimer med 
indisk identitet från Östafrika; 
nu skulle hanafiter från Balkan-
länderna samtala med shafi'iter 
från Mellanöstern.

Samtal med de individer som var 
aktiva inom muslimska organi-
sationer på 70- och 80-talen 
vittnar om såväl konflikter som 
lösningar. Individer som tidigare 
insisterat på att ”den andre” inte 
är muslim och inte värdig att 
samverka med bytte så småning-
om uppfattning. Etniska grupper 
som i andra sammanhang inte 
skulle se någon anledning till 
samtal och samarbete befann sig 
så småningom omkring samma 
styrelsebord. Föreningslivets 
traditioner satte sin prägel i 
m u s l i m s k a 
organisationer, 
som på ett tydli-
gare sätt kunde 
m a r k e r a  s i n 
n ä r v a r o  i  d e t 
svenska samhäl-
l e t .  G e n o m 
samverkan med 
andra föreningar 
fi c k  m a n  d e n 
kompetens som 
krävdes för att 
kunna medverka i 
samhället på lika 
villkor. Utöver 
m u s l i m s k a 
trossamfund finns 
idag bland annat 
e t t  m u s l i m s k t 
s t u d i e f ö r b u n d 
o c h  e n  f o l k-
högsko la  med 
muslimsk profil.
En demokratisk 

struktur ger även utrymme för 
åsiktsskillnader. I vissa fall kan 
åsikterna rymmas inom samma 
ram. Ibland är dock åsikterna så 
vitt skilda att de inte rymmer 
inom samma organisation. De 
muslimska trossamfunden är 
inget undantag. De senaste 40 
åren vittnar om uppdelningar 
bland muslimska trossamfund. I 
vissa fall kan uppdelningarna 
röra sig om teologiska skillnader 
mellan samfunden som gör att 
man söker bilda ett eget, fristå-
ende samfund. I andra fall kan 
det röra sig om kulturella 
skil lnader som föranleder 
bildandet av ett nytt samfund.
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Muslimer har kunnat 
etablera sig som en 

viktig del av samhället

”
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Narjis (frid vare med henne) är 
känd för att ha varit fru till den 
elfte Imamen Hassan Askari 
(fvmh) och för att ha fött den 
tolfte Imamen Mahdi (må Gud 
påskynda hans framträdande) på 
800-talet e.Kr. 

Narjis har nämnts med olika 
namn såsom Narjis (Narciss), 
Susan (Iris), Saqil (eller Sayqal), 
Haditha (Ny), Hakima (Vis), 
Malika (Drottning), Rayhana 
(Vä ldof t ande)  och  Khamt 
(Blomma utan taggar). Anled-
ningen till hennes många olika 
namn kan ha varit att hon skulle 
ha en skyddad identitet gentemot 
tidens tyranner och förtryckare, 
eftersom hon skulle föda den 
tolfte Imamen (Gphf) i hemlighet 
och då hon därför skulle utsättas 
för fara.

Hennes historia är inte helt tydlig, 
men enligt den kända åsikten och 
vissa traditioner var hon en 
tjänarinna som blev tillfångata-
gen i ett krig och sedan kom till 
Imam Askaris (fvmh) ärade 
familj.

Man kan dela in traditioner som 
relaterar till Imam Mahdis (Gphf) 
ädla mor i fyra grupper; traditio-
ner som presenterar den nobla 
damen som en romersk kungaätt-
ling (enligt en återberättelse var 
hon dotter till Yashu'a, son till 
Roms kejsare och hon anses 
komma från Konstantinopel), 
traditioner som presenterar den 
enastående damen som uppfost-
rad i damen Hakimas (Imam 
Jawads (fvmh) dotter) hus, 
traditioner som säger att hon 
föddes i Hakimas hus, samt 
traditioner som säger att hon var 
en svart tjänarinna.

Det har återberättats att det inte 
fanns några tecken på Narjis 
graviditet innan hon skulle föda 
den tolfte Imamen (Gphf). Det 
finns likhet med Imamens (Gphf) 
födelse och profeterna Abrahams 
och Moses (fvmd) födelser då de 
alla var hemliga. Eftersom det 
återberättats att den tolfte Ima-
men (Gphf) kommer att sätta 
stopp för tyranni och orättvisor på 
jorden fanns det en stor risk för att 
hans mor skulle fängslas och att 

han skulle dödas av tidens 
regenter om de fick veta var han 
fanns.

Narjis är begravd i Imam Hadis 
och Imam Askari (fvmd) helge-
dom i Samarra, Irak.

mor till den tolfte Imamen (GPHF) 
Damen Narjis - 

Icke desto mindre har muslimer 
kunnat etablera sig som en viktig 
del av samhället. Genom att vara 
organiserade har de kunnat uttala 
sig och göra sin röst hörd vid olika 
tillfällen. De har också varit en 
samverkanspartner för det offent-
liga. På kommunal nivå kan det 
röra sig om säkerhet, dialog och 
krisberedskap, medan det på 
regional nivå kan röra sig om att 
bistå med information om smitt-
spridning och vaccination. 
Samtidigt ökar den antimuslimska 
fientligheten i samhället. Islam 
och muslimer demoniseras i 

offentliga diskurser. Det är inte 
alltid givet att muslimer får me-
dverka i samhället på lika villkor. 
Muslimer som vill bidra med tankar 
om det goda livet och ta del av det 
demokratiska samtalet hindras. 
Under dessa omständigheter ställs 
större krav på muslimska företräda-
re att kunna samtala och samverka 
med varandra. De behöver inte 
alltid vara överens. Men de bör 
bereda plats för utvecklingen av 
interndemokrati, för att kunna ta 
plats i det bredare demokratiska 
samhället.

Hon hade en skyddad 
identitet gentemot tidens 

tyranner 

”

Det är inte alltid givet att 
muslimer får medverka i 
samhället på lika villkor

”
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S a h i f a 
Sajjadiyya 
är en bok 
som består 
a v  5 4 

stycken åkallelser och böner från 
Imam Sajjad (fvmh), shiamusli-
mernas fjärde Imam. Sahifa 
Sajjadiyya innehar en betydande 
position efter Koranen och Nahj 
al-Balagha, och är känd som 
”Muhammeds familjs psalmer” 
och ”Ahl al-Bayts evangelie”.

Den kända islamiska forskaren 
Aqa Buzurg Tehrani har nämnt 
ca. 50 kommentarsböcker till 
Sahifa i boken al-Dhari'ah. Den 
mest kända av dem är Riyadh al-
Salikin t i l lhörande Seyyed 
Alikhan Shirazi. Sahifa har även 
översatts till engelska, svenska, 
franska, turkiska, urdu, spanska, 
bosniska, albanska, tamil m.m. 
Utöver denna boks ställning 
bland shiamuslimer har även 
vissa av Ahl al-Sunnahs stora 
tänkare prisat den för dess välta-
lighet och elokvens.

Imam Sajjad har förmedlat många 
av religionens läror i sina åkallel-
ser. Ämnen såsom Gudskänne-
dom, världskännedom, männis-
kokännedom, diskussioner om 
den dolda världen, änglar, profe-
ternas uppdrag, Profetens och Ahl 
al-Bayts (fvmd) position, ledar-
skap, moraliska dygder och 
odygder, firandet av högtider, 
samhällsrelaterade och ekono-
miska frågor, historiska hänvis-
ningar, Guds olika välsignelser, 
etikett för att be, recitation, att 
åminnas, bönen och dyrkan m.m. 
har berörts i form av åkallelse. 
Den mest kända åkallelsen i 
Sahifa är åkallelsen Makarim al-
Akhlaq (nobla moraliska dygder).

Enligt vissa muslimska mästare är 
boken Sahifa Sajjadiyya den 
största skatten fylld med sanning-
ar och gudomliga läror efter 
Koranen och Nahj al-Balagha. 
Således har de kallat den för 
Koranens syster, Ahl al-Bayts 
evangelium, Muhammeds familjs 
psalmer och det kompletta 
manuskriptet. 

Det har sagts att orsaken till att de 
kallat den för det kompletta 
manuskriptet är att det finns en 
version hos klanen Zaydiyya som 
inte är komplett, snarare är den 
ungefär hälften av den fullständi-
ga Sahifa. Därmed har tolvima-
miterna kallat den Sahifa som de 
har för ”det kompletta Sahifa 
(manuskriptet)”. 

Sahifa Sajjadiyya är på nivån av 
Tawatur gällande dess källtrovär-
dighet. Buzurg Tehrani säger 
angående detta:

”Den tidigaste versionen av 
Sahifa, vars dokumentation når 
Imam Zayn al-Abidin (fvmh)… 
är bland Mutawatirat [och otvi-
velaktigheter] bland de stora 
lärda. Detta eftersom en av dess 
utmärkande egenskaper är att alla 
stora lärda av mina lärare tillåtit 
dess citering i alla nivåer [av 
återberättare] och alla tider.” 

Även så har storlärde Sheikh 
Mufid i boken al-Irshad och Ali 
ibn Muhammed Qumi, lärling till 
She ikh  Saduq,  Ahmed ibn 
'Ayyashi och Abu al-Mufadhdhal 
Shaybani, m.fl. återberättat den. 
Från sunnimuslimska lärda har 
bland annat Ibn Juwzi i boken 
Khasais al-Aimmah och Sulay-
man ibn Ibrahim Qunduzi i boken 
Yunabi' al-Mawaddah nämnt 
Sahifa vid namn och återberättat 
delar av dess åkallelser. 

Sahifa Sajjadiyya, skriven med 
Kaafamis kalligrafi, är bland de 
äldsta versionerna av Sahifa och 
som för flera år sedan fördes ut 
från Iran och sedan försvann. 
Men med mycket ansträngning 
upptäcktes den i den indiska 
subkontinenten och m.h.a . 
kulturella personligheter trans-
porterades den till Qum där den 
till slut trycktes och publicerades. 
Denna version har fyra åkallelser 
utöver de 54 åkallelserna som 
finns i övriga versioner av Sahifa.

Imam Sajjad (fvmh) brukade 
oftast först tacka och prisa Gud i 
sina åkallelser, och sedan skicka 
hälsningar till Profetens (fvmh) 
familj, i sådan grad att det finns få 
åkallelser i Sahifa där dessa 
hälsningar inte finns med. Han 
bad slutligen Gud om det han 
önskade.

Sahifa Sajjadiyya innehåller inte 
bara böner och privata samtal 
med Gud och framförandet av 
önskningar inför Honom, snarare 
finns det en samling av åkallelser 
som innehåller många av islams 
läror där teologiska, kulturella, 
samhällsrelaterade och politiska 
frågor och till viss del naturlagar 
och islamiska regler berörs i form 
av åkallelse.

I delen som handlar om relationen 
till Gud har åkallelser yttrats med 
hänsyn till olika tider och omstän-
digheter. Vissa åkallelser har 
reciterats en gång per år såsom 
Dua Arafah och farväl till måna-
den Ramadan, och vissa har 
reciterats en gång per månad 
såsom åkallelsen vid månsikt-
ning, och andra har reciterats en 
gång i veckan och vissa varje dag 
och kväll. 

Sahifa Sajjadiyya; 
Ahl al-Bayts evangelium
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Storayatolla Lotfollah Safi 
Golpayegani, islams store lärde 
och berömde jurist, har lämnat 
världen. 

Ayatolla Lotfollah Safi Golpaye-
gani föddes den 10 februari 1920 i 
staden Golpayegan i Iran. Hans 
far, ayatolla Mohammad-Javad 
Safi, var en stor lärd och författare 
av värdefulla böcker inom 
rättsvetenskap och dess principer, 
teologi, etik, kommentarer till 
och tolkning av hadither.

I de tidiga stadierna av sin ung-
dom lärde sig ayatolla Lotfollah 
Safi de grundläggande studierna i 
de islamiska seminarierna, av sin 
ärade farbror Mulla Abu al-
Qasem. Han slutförde också alla 
nivåerna i seminarierna med sin 
far som lärare. Vid 23 års ålder 
flyttade han till Qom, och där 
avslutade han sina vetenskapliga 
och moralmässiga studier i 
sammankomster hos stora lärda 
och auktoriteter i islamiska regler 
(maraji' al-taqlid).

För att dra nytta av besök hos och 
välsignelserna från De troendes 
ledare Ali (frid vare med honom), 
emigrerade han och hans bror 
Sheikh Ali Safi till Najaf (Irak) år 
1945. Under ett års tid där deltog 
han i sin tids stora auktoriteters 
seminarielektioner, och återvän-
de sedan till Qom för att fortsätta 
sina studier och forskning inom 
islamiska vetenskaper.

Några av hans berömda lärare var 
ayatollorna Seyyed Hossein 
Borujerdi, Seyyed Mohammad-

Taqi Khansari, Behjat, Amoli och 
S e y y e d  M o h a m m a d - R e z a 
Golpayegani. I Najaf inhämtade 
han kunskap från Seyyed Jamal 
al-Din Hashemi Golpayegani, 
she ikh  Mohammad-Kazem 
Shirazi och sheikh Mohammad-
Ali Kazemi.

År 1956 fick ayatol la  Safi 
tillstånd till ijtihad (vetenskapen 
om att komma fram till islamiska 
regler) från den shiitiska världens 
auktoritet, ayatolla Seyyed Jamal 
al-Din Hashemi Golpayegani. 
Även under de följande åren 
bekräftades och erkändes ayatol-
la Safis förmåga till ijtihad av 
vissa av de nobla auktoriteterna. 
Islams och shiaislams berömda 
forskare och hadithförmedlare, 
Sheikh Agha Bozorg Tehrani, 
hade också gett ayatollah Safi 
tillstånd att återberätta hadither.

Trots  a t t  s torayatol la  Safi 
uppfyllde alla villkor för att bli en 
marja', bortsåg han från det 
storsint. Men i samband med 
ayatolla Seyyed Golpayeganis 
(fvmh) bortgång år 1993, accep-
terade han att bli marja' efter 
repetitiva förfrågningar och 
insisteringar om det från lärda 
och folk.

Han har skrivit många böcker och 
verk. Han gjorde muslimer en 
stor tjänst genom att skriva bland 
annat den unika och berömda 
boken “Utvalda verk om den 
tolfte Imamen”. Angående den 
boken har allamah Agha Bozorg 
Tehrani skrivit: “Jag har inte sett 

någon så pass omfångsrik bok.” 
En annan lärd som Sheikh Habib 
Mohajer Amoli, har i sin bok 
“Islam, om dess kunskap och 
landvinningar” beskrivit den 
ovan nämnda boken: “Det är inte 
lämpligt att någon troende inte 
har ett exemplar av denna bok hos 
sig.”

Några av hans andra böcker är: 
Imamat och mahdism, Ma'a al-
khatib fi khututih al-'arida, 
Sanningens röst och sanningsen-
lighetens kallelse, Lamahat fi al-
k i tab  wa a l -hadi th  wa a l -
madhhab, En stråle av Husseins 
(fvmh) storhet, Den upplyste 
martyren, Elahiyat dar Nahj al-
balagha, De shiitiska seminarier-
nas historia, Tron på Mahdi, En 
avhandling om moderna transak-
tioner, och ett dussin andra 
dokument och böcker. Totalt har 
han skrivit ungefär 80 böcker.

Efter ett långt liv av strävande 
lämnade slutligen denna fromme 
lärd världen den 1 februari 2022. 
vi beklagar sorgen för denna 
värdefulla lärdas bortgång.

en lärd som älskade kunskapSafi Golpayegani - 
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Donera för iftar i månaden Ramadan
Koranrecitation, åkallan iftitah, gemensam maghrib bön och 
iftar hålls under hela månaden Ramadan.  

Läs mer på imamalicenter.se



ََّّْ َّٰ ِِبسم ٱلله ٱلرحمن ٱلرحيمْ ِِِ ِ

 
َ َ َ َ َ ُْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ ْ َ ْ َْ َُ َ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َ ُْ َّ َْ ُ َ َّ َ َ َ ِِ    الـهي عظم البالء، وبرح الخفاء، وانکشف الغطاء، وانقطع الرجاء، وضاقت األرض، و منعت السماء، وانت المستعان،  ٰ ِ ِ َِ ِّ ُ ْ َ َ ْ ْ ََ َ َََ َّ َّ َ َ ََّ ُ ْ ُ ِوإليك المشتکى، و عليك المعول فی الشدة و الرخاءْٰ ِِ ِ

َ ْ ََ َ َ ْ َّ ُ ِّ ّ ََ ْ َ َ َ ََ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُْ ِّ َّ َ َ َ َْ َ ْ ْ ْ َّ ُ َّ ُ ِاللـهم صل على محمد وآل محمد، اولي االمر الذين فرضت علينا طاعتهم، وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا َّ ِِ ِِ ِْ َ ََ َ ْ َ َِّ ًَُ ْ ََ َ َ َْ ِِبحقهم، فرجًا عاجال قريبًا كلمح البصر او هو اقرب،ُْ ِِ ِ
Å Gud! Skicka välsignelser till Muhammed och Muhammeds familj – de med auktoritet; de 
vars lydnad Du obligerat oss, och att Du därför gjort oss medvetna om deras position. Ge oss 

därmed lättnad, vid deras rättighet, en skyndsam och nära lättnad – som ett ögonblick eller snarare! 

Allāhumma ṣalli 'alā Muh ̣ammad wa āli Muh ̣ammad, Ulil-amril-ladhīna farad ̣ta 'alaynā 
ṭā'atahum, wa 'arraftanā bidhālika manzilatahum, fafarrij 'annā bih ̣aqqihim farajan 

'ājilan qarīban kalamh ̣il-baṣari aw huwa aqrab,

َ َُ ُ َّْ ْ َّ َ َ ََ ُ َ ُُ َّ ُ َّ ُُّ ِيا محمد يا علي، يا علي يا محمد، اكفياني فانكما كافيان، وانصراني فانكما ناصران،ُّ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ

Å Muhammed, å Ali! Å Ali, å Muhammed! Behaga mig, ty ni två visserligen räcker 
för mig. Hjälp mig, ty ni två visserligen är mina hjälpare. 

Yā Muh ̣ammadu yā 'Alī, yā 'Aliyyu yā Muh ̣ammad, ikfiyānī fainnakumā kāfiyān, wan-
ṣurānī fainnakumā nāṣirān,

ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ّْ ّ ّ ِِيا موالنا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، ادركني ادركني ادركني، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، ََ ِ ِ ِّ ََِّ َ َ َ َ َّ َ َّْ ِِ.يا ارحم الراحمين، بحق محمد وآله الطاهرينُ ِ ِِ
Å vår Mästare, å Tidens mästare! Hjälp, hjälp, hjälp! Bistå mig, bistå mig, bistå mig! Nu, nu, 
nu! Skynda, skynda, skynda! Å Den mest barmhärtiga av de barmhärtiga! För Muhammeds 

och hans rena familjs skull.

Yā mawlānā yā ṣāh ̣ibaz-zamān, al-ghawth al-ghawth al-ghawth, adriknī adriknī 
adriknī, assā'ah assā'ah assā'ah, al-'ajal al-'ajal al-'ajal, yā arh ̣amar-rāh ̣imīn, bih ̣aqqi 

Muḥammad wa ālihiṭ-ṭāhirīn

Kafami sa i boken ”al-Balad al-Amin”: 
”Denna åkallan är Imam Mehdis (må Gud påskynda hans 
framträdande) åkallan som Imamen lärde en person som 

satt i fängelse:

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges Namn
Bismil-lā-hir-Raĥmānir-Raĥīmi

Min Gud! Missödet har expanderat, fördoldheten har förlängts, [modestins] slöja har lyfts, och 
hoppet har skurits av. Jorden har blivit snäv, himmelens [välsignelser] har förhindrats – 

samtidigt som Du är Den som hjälp söks från, och klagomål [endast uttrycks] inför Dig, och 
man [endast] litar på Dig vid svårigheter och lättnad.

       Ilāhī 'aẓumal-balā'u wa barih ̣al-khafā', wan-kashafal-ghiṭā'u wan-qaṭa'ar-rajā', wa                         
       dạ̄ qatil-ard ̣u wa muni'atis-samā', wa antal-musta'ānu wa ilaykal-mushtakā, wa '   

    alaykal-mu'awwalu fish-shiddati war-rakhā',

Källa: imammehdi.se
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Hoppas allt är väl med er. Snart är det månaden Shaaban. En månad som är känd 

som Profeten Muhammeds (Gvhf) månad. Under månaden Shaaban firar vi flera 

fina och glädjande högtider. Den första högtiden är födelsedagsminnen av Imam 

Hussein, imam Sadjad och Abbas ibn Ali frid vare med de. I mitten av månaden 

Shaaban firar vi födelsedags minnet av vår tolfte ledare, Imam Mehdi (fvmh). 

Vet ni vilken månad som kommer efter Shaaban? 

Precis, det är månaden Ramadan. Under Månaden Ramadan som är den 

viktigaste månaden hos oss muslimer. Fastar vi och äter iftar 

tillsammans.Vi firar också viktiga högtider tillsammans.



Liseberg är den största nöje-
sparken i hela Norden. Liseberg 
ligger i Göteborg i västra 
Sverige. Där kan man åka 
karuseller och även pröva på att 
åka Helix, som är den snabbaste 
och längsta berg- och dalbanan i 
Skandinavien. Men för de som 
inte tycker om när det går fort 
finns det mycket annat att ta del 
av. På Liseberg finns det flera 
kaféer, restauranger, butiker, 
spel såsom 5-kamp och fina 
trädgårdar att vistas i. I nöje-
sparken finns det hundratusen-
tals blommor.
Av säkerhetsskäl brukar det 
finnas längdgräns för attraktio-
ner, t.ex. för berg- och dalbanan 
Balder måste man vara minst 
130 cm lång och 7 år gammal 
eller äldre. I “Barnens paradis”, 
där barn kan klättra och svinga 
sig runt i nät, måste man vara 
minst 4 år gammal.
Liseberg etablerades för ca 100 

år sedan, nämligen år 1923, och 
har sedan dess besökts av 
miljontals människor. Liseberg 
har någonting att erbjuda för 
alla. Nöjesparken lockar gäster 
från hela världen, och det finns 
tusentals anställda som jobbar 
för att skapa ett roligt och 
trevligt besök för alla gäster.
Det går åt mycket energi för att 
hå l la  nö jesparken  igång . 
Liseberg satsar därmed mycket 
på energieffektiva lösningar. 
Bland annat äger Liseberg ett 
eget vindkraftverk och köper 
även 100 % förnybar elenergi.
Liseberg planerar att bygga ett 
upplevelsehotell som beräknas 
öppna innan år 2023. Hotellet 
kommer att heta Liseberg Grand 
Curiosa Hotel. På hotellet 
kommer man att kunna åka 
rutschkana mellan våningarna, 
och i restaurangen kommer det 
att finnas en 100 år gammal 
fungerande ponnykarusell.

På Lisebergs hemsida kan man 
även boka boende. Bland annat 
kan man välja att bo på Hotell 
Liseberg Heden, Lisebergs 
camping vid havet, i stuga i 
Lisebergsbyn eller på vandrar-
hem.

Liseberg	–	Störst i Norden

Att visa kärlek är halva förståndet.

MÅNADENS HADITH
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Imam Ali (fvmh):

SVENSKA PLATSER

Liseberg etablerades för 
ca 100 år sedan

”

Och jag ber Dig om beskydd, 
den Dag då ingen själ rår över något för en 
annan själ 
– befallningen den Dagen tillhör Gud. 

Och jag ber Dig om beskydd, 
den Dag då människan flyr från sin broder, 
och sin mor och sin far, 
och sin hustru och sina barn; 
den dagen har var och en av dem en syssla
som håller henne upptagen. 

Och jag ber Dig om beskydd, den Dag då
den skyldige önskar
att han kan friköpa sig själv från den dagens 
straff med sina barn, sin hustru och sin bror,
och sin släkt – som har beskyddat honom – 
och alla de som är på jorden, 
för att det skall rädda honom.

Aldrig!
Det är förvisso en flammande eld,
som avlägsnar huvudsvålen.

UR ROSENGA� RDEN

Källa: boken ”Imam Ali i urval”. 
Översättare: Hassanain Govani

Ur	Imam	Alis	(fvmh)	munajat:

Källa: Nahjul balagha
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