ISLAM

▪ 570 e.kr föddes Muhammad i

Mekka.

▪ Kameldrivare, karavanledare. Gift

med rik änka (Khadidja)

▪ 610 e.kr mottog den ursprungliga

koranen från Guds sändebud
(ängeln Gabriel/ Jibril )

▪ Muhammad kunde inte läsa eller

skriva.

▪ Muhammad återberättar

historierna muntligt från Gabriel

▪ Koranen skrivs ner av

Muhammads vänner.

➢Det blev starka och upprörda känslor mot

det budskap Muhammad predikade
 Monoteismen(tron på en gud)
 Alla ska vara med och ta ansvar
 Domedagen (Guds rättvisa uppenbaras.)

▪ Många ville döda Muhammad för det han sa

och det han berättade.

▪ 622 e.kr måste Muhammad fly till Medina.

Det är nu tideräkningen börjar (Hidjra).

▪ Islam växer och går från en liten

stamreligion till stor världsreligion.

▪ Muhammad blir känd religiös ledare.
▪ 630ekr. Mekka återtas igen och Muhammed

tar över makten.

▪ 632ekr. Profeten Muhammad dör.

 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
 Eller att tro på mer än en gud. Den

största synden, Gud förlåter inte.

1.Vad var Muhammads budskap?
2.Vad tror du Muhammad menade med socialt

ansvar för alla?

3. Varför blev människor upprörda och arga?
4. Varför flydde Muhammad till Medina?
5.Vad innebär flykten för muslimerna?
6.Vad har islam för gudssyn?
7.Varför tror du att Islam till slut blir så stor?

▪ 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.
▪ Koranen är guds sanna ord.

▪ Guds sanna ord
▪ Kan och får inte ifrågasättas av någon.
▪ Koranen har alltid funnits i himmeln.
▪ Människan har en exakt kopia
▪ Koranen berättas muntligt.
▪ Det nedskrivna ordet blir viktigt.
▪ Koranen har 114 suror(kapitel) som är ordnade efter längd

▪ Sunna (profeten Muhammads, lärdomar )
▪ Hadith (Muhammads berättelser, som skrivs ner)

1. Trosbekännelsen
Det finns ingen Gud utom Gud
och Muhammed är hans
profet/sändebud

2. Bönen
Man måste be 5 gånger per
dag
Fredagsbönen är viktig.

3. Zakat
≈ Skatt, 2,5 % av inkomsten
De som kan ska ge pengar till
de som inte har så mycket.

4. Ramadan
Fastemånaden
Under dygnets ljusa timmar

5. Vallfärden (Hajj)
Denna gör man till Mekka
De som kan bör göra en Hajj
minst en gång i sitt liv

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 Vad

tror du att man menar med det?

▪ Enligt islam är människan skapad av

Gud för att vara Guds ställföreträdare(
istället för) på jorden.

▪ Människan är i grunden god och

förnuftig.

▪ Alla, föds som muslimer
▪ Inshallah = Om gud vill
▪ Människan har ansvar för sina

handlingar och har skyldigheter mot
Gud och mot andra människor.

▪ De som följer islam ska försöka att leva på ett

ansvarsfullt sätt i samhället och ta hand om sina
medmänniskor.

▪ Man ska visa gästfrihet, ödmjukhet och ärlighet

något som är väldigt viktigt.

▪ Berusningsmedel och spel med pengar är inte

tillåtet och sexualiteten har sin plats inom
äktenskapet.

▪ Genom de regelbundna böner påminns människan

att hon är skapad av Gud och att hon på
domedagen skall ställas till svars för sina
handlingar, om hon levt rätt eller fel och följt alla
regler.

▪ Islam förbjuder människan att äta blodmat,

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

▪ Den främsta anledningen till detta ligger handlar

om tron, eftersom muslimer måste följa guds
befallningar och hålla sig borta från det som han
förbjudit.

▪ Det är absolut förbjudet att dricka alkohol som

muslim.

▪ Man får inte heller delta i fester där det serveras

alkohol.

▪ Allt som fördunklar sinnena och

tankeförmågan(gör huvudet och tankarna dåliga)
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 (ett

måste)för varje muslim man eller kvinna.

▪ Varje år gör ca 2,5 miljoner muslimer Hajj.
▪ Den är en glädjerik fest av muslimskt

broderskap och jämlikhet. Det deltar folk
från alla samhällsklasser och från olika
delar av världen.

▪ Muslimerna samlas i Mekka som ett svar på

guds uppmaning.

▪ Under dessa dagar lär sig

vallfärderna mer om profeten
Muhammads andliga och
historiska miljö och blir starkare i
sin tro.

▪ Ritualerna i Hajj är de som

utfördes av Abraham, hans son
Ismael och Ismaels mor Hagar.

▪ Man ska gå sju varv runt Kaban

ska muslimen gå på sin vallfärd.

▪ I Kaban finns den svarta stenen

som ärkeängeln Gabriel gav till
Abraham.

Kaban

1.

Människan har ansvar för sina handlingar. Vad menas med det?

2.

Enligt islam är människan skapad av Gud. Vad menas med det?

3.

Vad är syftet med att man ber?

4.

Varför förbjuder Islam att äta och drick vissa saker ex. griskött?

5.

Vad är en Hajj?

6.

I vilket land och stad utför man en Hajj?

7.

Vad gör man på en Hajj?

8.

Varför åker man på en Hajj?

RAMADAN
▪ Ramadan är den nionde månaden i den

muslimska kalendern och den heliga
fastemånaden och även en av islams fem pelare.

▪ Genom att från gryning(tidig morgon) till

skymning(solen gr ner) helt avstå från mat, dryck
och sex, ska muslimer som deltar i fastan lära sig
tålamod och ödmjukhet och öka sitt medvetande
om religionen.

▪ De ber till Gud (Allah) mer än vanligt och önskar

då förlåtelse för gamla synder och vägledning för
att leva rättvist och bra samt rena sig själva
genom avhållsamhet(hålla sig borta från) och
goda gärningar.

▪ 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 faste brytandets 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.

▪ Eid firas av stora delar av befolkningen i

länder och regioner där islam är den största
religionen.

▪ 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?

▪ 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?

SUNNI
▪ När Muhammad dog år 632 utan söner erkändes hans

svärfar Abu Bakr(f: 573, d:634) som ”Guds sändebuds
ställföreträdare” Det praktiska ledarskapet Kalif.

▪ Sunni muslimer tycker inte att deras profet utsåg någon

till sin efterträdare.

▪ De tycker att guds budskap slutar när Muhammad dör.
▪ De tycker att den som är mest lämpad blir ledare.
▪ ca 90% av alla muslimer idag är sunni muslimer.

▪ Det religiösa ledarskapet ska var ett blodsband (släkt)

till Muhammad.

▪ Muhammad borde ha efterträtts omedelbart efter sin

död av svärsonen Ali ibn Abi Talib som imam.

▪ Shia vägrar att godkänna det sunnitiska kalifatet.
▪ Shi anser att muslimerna borde ledas av en imam.
▪ Ali tillträdde slutligen som kalif/imam.

▪ Efter Alis död 661 vägrade shiamuslimerna erkänna

det nya kalifatet.

▪ Shia muslimer vill att det ska vara fortsatt linje imamer

inom Muhammads ätt(släkt), genom Alis efterlevande.

