ISLAM

▪ Muhammad föddes år 570(e.kr) i

Mekka.

▪ Han var kameldrivare, karavanledare.

Han var gift med den rika änkan
Khadidja.

▪ År 610 möter Muhammad ängeln

Gabriel för första gången och börjar
mottag guds budskap.

▪ Muhammad kunde inte läsa eller

skriva.

▪ Muhammad berättar då historierna till

sina vänner som han fått från ängeln.

▪ Koranen skrivs ner av Muhammads

vänner.

➢Det blev många upprörda känslor mot budskap

Muhammad predikade(talade om)
 Tron på en gud (Monoteism)
 Alla ska vara med och ta ansvar
 Domedagen (Gud avgör om man är en bra eller
dålig människa)

▪ Många ville döda Muhammad för det som han

berättade och de förändringar som han ville göra.

▪ År 622 måste Muhammad fly till Medinaför att inte bli

dödad. Då börjar den muslimska
tideräkningen(Hidjra).

▪ Islam börjar sakta att växa och snart har den gått från

att varit en liten stamreligion till stor världsreligion.

▪ Muhammad blir känd religiös ledare.
▪ År 630 Muhammed tar över makten i Mekka och blir

ledare igen.

▪ År 632 Muhammad dör profeten.

 Gud är en
 Er Gud är den Ende; Det finns ingen

annan gud än Han den Nåderike,
den Barmhärtige

 Sura 2:163

 Gud
 Allah på arabiska
 Har 99 namn- egenskaper
 Den upphöjde, den Nåderike, Den
uppskattande, Den skicklige, Den
förbjudande etc

 Allah Akbar- Gud är större
 Shirk- att förneka Gud
 Exempel att tro på mer än en gud

som är den största synden. Gud
förlåter inte detta.

1.Vad var Muhammads budskap, vad talade han

om?

2.Vad tror du Muhammad menade med att alla

skulle vara med och ta ansvar?

3. Varför blev människor upprörda och arga på

Muhammad?

4. Varför flydde Muhammad till Medina?
5.Vad betyder flykten till Median för

muslimerna?

6.Vilken gudssyn han man inom Islam, vad tror

man på?

▪ Namnet Islam kommer från arabiskan

och betyder underkastelse,
underordnande = lydnad.

Trosbekännelsen lyder:
▪ la ilaha illallah muhammadur rasulullah

(Det finns ingen Gud utom Gud, och Muhammad
är hans sändebud)

▪ Gud är en( det är viktigt att bara tänka på honom)
▪ Koranen är guds sanna ord (man får inte
ifrågasätta eller tro något annat)

▪ Guds sanna ord
▪ Kan inte ifrågasättas man får inte

tveka på det som står skrivet i den.

▪ Koranen har alltid funnits i himmeln.
▪ Den som existerar är en exakt kopia
▪ Man har berättat om den muntligt(genom att prata om den)
▪ Det nedskrivna ordet blir därför jätteviktigt.
▪ Det finns 114 suror (kapitel) och de är ordnade efter längd.
▪ Sunna (profeten Muhammads, lärdomar )
▪ Hadith ( Det som Muhammad berättar och det som skrivits ner)

1. Trosbekännelsen

Det finns ingen Gud utom Gud 4. Ramadan
och Muhammed är hans
Fastemånaden
profet/sändebud
Fasta sker under dygnets ljusa
timmar
2. Bönen
Man ber 5 gånger per dag
5. Vallfärden (Hajj)
Fredagsbönen är viktigast
Till Mekka
Det anses som en plikt
3. Zakat
(skyldighet) för de som
≈ Skatt, 2,5 % av inkomsten
kan att en gång i livet göra
De som har råd ska betala
en valfärd.
skatt som går till
människor som är fattiga.

1. Varför tror du är det viktigt med bara en gud?

2. Koranen är guds sanna ord och kan inte

ifrågasättas. Vad menas med det?

3. Kan du berätta något om vad koranen är och hur

den används?

4. Varför tror du att Zakat (skatten) blivit så viktig?
5. Varför tror du Ramadan(fastemånaden) är viktig

för muslimerna?

6. Islam betyder underkastelse, underordnande

(lydnad)Vad tror du att man menar med det?

▪ Enligt islam är människan skapad av

Gud för att vara Guds ställföreträdare
(representant, ersättare)på jorden.

▪ Människan är i grunden god och

förnuftig(klok).

▪ Alla människor föds som muslimer.
▪ Ett vanligt sätt att se på sitt liv är med

ordet ”Inshallah” = Om gud vill.

▪ Människan ansvarar själv för det man

gör. Detta är något man lovar gud
och andra människor.

▪ De som följer islam budskap ska försöka att leva på

ett bra sätt i samhället och ta hand om andra
människor och visa respekt.

▪ Det är väldigt viktigt att visa gästfrihet(ta hand om

sina gäster), vara snäll och ärlig(inte ljuga).

▪ Berusningsmedel(sprit) och spel med pengar är

inte tillåtet.

▪ Man måste be varje dag minst fem gånger. Bönerna

ska påminna människan att hon är skapad av gud
och att på domedagen ska får man reda på om man
varit duktig och skött sig.

▪ Har man varit en bra muslim hamnar man i

paradiset, om man varit en dålig muslim och inte
följt reglerna hamnar man i helvetet.

▪ Islam förbjuder människan att äta blodmat,

exempelvis; griskött, kött av djur som dött på
annat sätt än genom slakt och kött av rovdjur.

▪ Man gör detta mest för att tron alltid varit så

och muslimen måste följa guds regler och
hålla sig borta ifrån det som han förbjudit.

▪ Absolut förbjudet att dricka alkohol.
▪ Man för inte vara med på fester där alkohol

serveras.

▪ Allt som gör att man blir snurrig i huvudet och

gör så att man inte kan tänka är ”haram”
(otillåtet).

▪ Alla är lika inför Gud, därför bär

muslimska män en Ihram under vallfärden
(Hajj) till Mekka.

▪ Att utföra Hajj en gång i livet är en plikt

(något man måste) för varje muslim man
eller kvinna.

▪ Varje år gör ca 2,5 miljoner muslimer Hajj.

▪ Den är en glädjerik fest av muslimernas

broderskap och jämlikhet.

▪ Fattiga och rika muslimer från olika delar

av världen samlas i Mekka som ett svar på
guds uppmaning(göra som gud säger).

▪ Under dagarna man befinner sig i

Mekka, lär man sig mer om
profeten Muhammad, var han
levde och var han bodde. Man gör
det för att blir starkare i sin tro

▪ De saker man gör under Hajj:en är

de saker som Abraham, hans son
Ismael och Ismaels mor Hagar,
gjorde under sin tid.

▪ Muslimerna ska gå sju varv runt

Kaban på sin vallfärd.

▪ I Kaban finns den svarta stenen

som ärkeängeln Gabriel gav till
Abraham.

RAMADAN
▪ Ramadan är den nionde månaden i den
muslimska kalendern och den heliga
fastemånaden, även en av islams fem pelare. Man
fastar för att få känna på hur det är för fattiga
människor som inte har så mycket.
▪ Från tidig morgon tills solen går ner avstår man

helt från mat, dryck. Muslimer som deltar i fastan
lära sig tålamod och ödmjukhet och öka sitt
medvetande om religionen.

▪ Man ber till Gud (Allah) mer än vanligt och

önskar då förlåtelse för gamla synder och
vägledning för att leva på ett bättre sätt. Man bli
då fri från allt man gjort och känner sig som en
bättre människa

▪ Ramadan är också en tid för festligheter då

familjer, släktingar och vänner träffas
för att bryta fastan eller äta senare måltider
tillsammans.

EID

AL FITR

▪ Den årliga högtid som avslutar den

muslimska fastemånaden ramadan.

▪ Högtiden kallas ofta kort för eid, vilket

betyder "en återkommande lycka eller
festglädje".

▪ Firandet pågår i upp till tre till fyra dagar, av

vilka det är den första dagen som är
viktigast.

▪ Firas av stora delar av befolkningen i länder

och regioner där islam är majoritetsreligion.

▪ Eid al-fitr är i grunden en religiös högtid,

men den firas även av muslimer som inte är
aktivt troende eller följer religionens bud.

▪ För muslimer är det viktigt med

högtider, såsom Ramadan, Eid mm.
Varför är det så?

Skriv ner:
▪ Vilka högtider är viktiga för dig?
▪ På vilket sätt firar du dem?
▪ Äter du någon speciell mat isf, vad?
▪ Finns det några symboler isf vilka?

