
Botnaðu þessa setningu: Ef 
við sjáum mann sem liggur á 

hjnánum og lætur ennið nema 
við gólf er nokkurn veginn víst að 

þar er um að ræða............
Múhameðstrúarmann á bæn



Hvað heita þau trúarbrögð 
sem við köllum stundum 

múhameðstrú?
Islam



Hvað þýðir orðið islam?
undirgefni



Hvað kallast sá sem er 
múhameðstrúar og vill vera 

undirgefinn og hlýðir vilja Allah?
Múslimi 



Hvað þýðir orðið múslimi?
undirgefinn



Hvað merkir arabíska orðið 
Allah?

Guð 



Hver er upphafsmaður islam?
Múhameð  (570-632 eftir Krist)



Hvað biðja trúræknir 
múslimar oft á dag?

Fimm sinnum



Rétt eða rangt; trúræknir 
múslimar biðja nokkrum sinnum 

á dag og þeir gera það bara 
þar sem þeir eru staddir þegar 
kemur að bænatíma, í verslun, 

á gangstéttinni, á kaffihúsinu o.fl.
Rétt 



Hvað er moska?
Guðsþjónustuhús múslima



Þegar bænastund á að hefjast 
hjá múslimum heyrist hrópað á 
arabísku úr turni. Hvar er þessi 

turn staðsettur?
Á eða við guðsþjónustuhús 

múslima  



Hvað fara múslimar með þegar 
kallað er til bæna?

Trúarjátningu múslima



„Allah er mestur, Allah er 
mestur. Enginn er guð nema 

Allah og Múhameð er sendiboði 
Allah.“ Hvað kallast þessi orð?

Trúarjátning múslima



Hádegisbænin á föstudögum er 
sérstaklega mikilvæg í augum 

múslima. Hvert reyna flestir að 
komast til að fara með þá bæn?

Í moskuna (guðsþjónustuhús 
múslima)



Hverjar eru stoðirnar fimm eða 
frumskyldurnar fimm í islam?
Trúarjátningin (shahadah)  2) 

Bænin (salat)  3) Ölmusan 
(zakat)  4) Fastan (saum)       5) 

Pílagrímsferð (hajj)



Hver er fyrsta og mikilvægasta 
frumskyldan?
Trúarjátningin 



Á hvaða tímum dags eiga 
múslimar að biðja?

Fyrir sólarupprás, um hádegisbil, 
síðdegis, að kvöldi og eftir sólsetur



Hvað gerir múslimi rétt áður en 
hann biður?

Hann hreinsar andlit, hendur, 
höfuð og fætur



Hvert snúa múslimar sér þegar 
þeir biðja?

Í áttina að borginni Mekku



Múslimar kalla ölmusuna zakat. 
Hvað merkir orðið zakat?

Hreinleiki 



Út á hvað gengur ölmusan sem 
er þriðja stoðin eða frumskyldan 

í islam?
Sérhver múslimi sem á nóg skuli 

láta tiltekið hlutfall af tekjum sínum 
renna til fátækra



Hvað kallast mánuðurinn sem 
múslimar fasta í?

Ramadan 



Á hvaða tímum dags 
fasta múslimar í ramadan 

mánuðinum?
Frá sólarupprás til sólseturs



Rétt eða rangt; á tímum 
föstunnar hjá múslimum eru 

kaffihús og matsölustaðir víða 
lokaðir

Rétt 



Hvaða hús eru yfirleitt full út úr 
dyrum í ramadan mánuði?

Moskurnar 



Hvort miða múslimar tímatal 
sitt við gang tunglsins eða 

sólarinnar?
Tunglsins 



Hvað fékk Múhameð í fyrsta 
skipti í ramadanmánuði?

Sína fyrstu opinerun



Hver er tilgangur föstunnar hjá 
múslimum?

Að aga sjálfan sig og hreinsa bæði 
líkamlega og andlega



Hvert á hver múslimi að fara 
í pílagrímsferð einu sinni á 

ævinni svo fremi sem það kosti 
fjölskylduna ekki of mikið?

Til borgarinnar Mekku í Sádí - 
Arabíu



„Allah, ég hef svarað kalli þínu 
og komið.“ Hvar heyrist þetta 

hrópað af 1-2 milljónum múslima 
ár hvert og við hvaða tilefni?

Í borginni Mekku í Sádí-Arabíu og 
tilefni er pílagrímsferð múslima



Rétt eða rangt; borgin Jedda er 
miðdepill heimsins hjá múslimum

Rangt, það er borgin Mekka



Hvar fæddist Múhameð?
Í borginni Mekku



Hvað kallast mesti helgidómur 
islam sem er í Mekku?

Kaba 



Hvaða nafn vantar í eyðuna; 
.......... er ferhyrnd bygging sem 
stendur í miðjum garði hinnar 

heilögu mosku í Mekku.
Kaba 



Hvaða líkamspartar mega 
sjást á konum sem eru í 

pílagrímsferð?
Aðeins hendur og andlit mega 

sjást



Fær hver sem er að fara inn í 
Mekku?

Nei, bara múslimar



Hvað gera múslimar bæði í 
byrjun og enda pílagrímsferðar 

sinnar?
Þeir labba sjö hringi umhverfis 
Kaba, mesta helgidóm islam



Hvar er Múhameð grafinn?
Í borginni Medínu



Hvað merkir orðið moska?
Staður þar sem fallið er fram



Við flestar moskur er einn eða 
fleiri turnar. Hvað kallast þessir 

turnar?
minaret



Hvað gera menn í forgarði 
moskunnar áður en þeir fara inn 

í hana?
Lauga hendur sínar, fætur, andlit 

og höfuð



Í hverri mosku er lítið útskot 
í einum veggnum. Til hvers er 

þetta útskot?
Það sýnir í hvaða átt Mekka er



Hvernig vann Múhameð fyrir sér 
á sínum uppvaxtarárum?

Sem hirðir



Kynntist Múhameð föður sínum 
eitthvað?

Nei, faðir hans dó áður en hann 
fæddist



Hvað gerist í lífi Múhameðs 
þegar hann er 25 ára?

Hann kvænist auðugri ekkju



Hvað var Múhameð gamall 
þegar hann kom fyrst fram sem 

spámaður?
Um fertugt



Múhameð sagði að engillinn 
Gabríel hefði oft birst sér og 

hann læsi fyrir hann orð Guðs úr 
himneskri bók. Hann flutti síðan 
þennan boðskap til fylgismanna 
sinna. Eftir að Múhameð dó voru 
öll þessi orð tekin saman og sett 

í bók. Hvað kallast sú bók?
Kóraninn 



„hægindi úr gullsaumuðu silki og 
síungar meyjar ganga um með 

skálar, ker og bikara fulla af 
ljúffengum drykkjum, ávöxtum og 
fuglakjöti.“ Hverju er Múhameð 

að lýsa hér?
Paradís eða himnaríki



„kæfandi vindur, sjóðandi vatn og 
skugginn af svörtum reyk sem 
hvorki hressir né endurnærir.“ 

Hverju er Múhameð að lýsa hér?
Auðnum helvítis



Fyrst í stað mætti Múhameð 
nokkurri andstöðu  og var 

hann hræddur um líf sitt. Hann 
ákvað því að flýja ásamt konu 
sinni og nánustu fylgimönnum 
til borgarinnar Medínu. Hvað 

kallast þessi flótti?
hidjra



Fyrst í stað mætti Múhameð 
nokkurri andstöðu  og var hann 
hræddur um líf sitt. Hann ákvað 

því að flýja ásamt konu sinni 
og nánustu fylgimönnum til 

borgarinnar Medínu.  Hvað miða 
múslimar við þennan flótta?

Tímatal sitt



Hvað er islamska árið margir 
dagar?

354 dagar



Af hverju er árið styttra 
hjá múslimum en kristnum 

mönnum?
Af því að þeir miða tímatal sitt við 

gang tunglsins



Rétt eða rangt; þegar Múhameð 
flúði til Medínu mætti hann enn 
meiri andstöðu og honum gekk 
illa að breiða út kenningar sínar

Rangt, eftir að hann kom til 
Medínu fór fylgimönnum hans að 
fjölga og kenningarnar breiddust 

hratt út



Nokkur ár eftir flóttann til 
Medínu hafði fylgismönnum 
Múhameðs fjölgað svo mikið 

að hann gat safnað saman her. 
Hvert sendi hann þennan her?
Til borgarinnar Mekku (og hann 

vann hana árið 630)



Árið 632 kom Múhameð í 
síðasta sinn til Mekku. Hvað 
gerði hann í þeirri heimsókn?
Hann heimsótti alla helgistaði 

borgarinnar



Hvenær nota múslimar þær 
athafnir sem Múhameð viðhafði í 
síðustu heimsókn sinni til Mekku 

sem fyrirmynd?
Í pílagrímsferðum sínum



Hvað var reist á gröf 
Múhameðs?

Moska 



Rétt eða rangt; samkvæmt 
kenningu Kóransins eru 

karlar og konur jöfn en hafa 
mismunandi hlutverki að gegna

Rétt 



Rétt eða rangt; konur sem búa 
í löndum islams búa oft við 

misjöfn kjör og víða njóta þær 
ekki sömu réttinda og konur í 

vestrænum heimi
Rétt 



Hvers vegna er flestum 
múslimum illa við hugtökin 

múhameðstrúar og 
múhameðstrúarmaður?

Vegna þess að þeir hafa aldrei 
litið á Múhameð sem guðlega 

veru og islam er verk Allah en ekki 
Múhameðs



Rétt eða rangt; múslimar 
viðurkenna Jesú sem spámann

Rétt 



Hvað heitir helgirit múslima?
Kóraninn



Á hvaða tungumáli lesa 
múslimar Kóraninn?
Frummálinu arabísku



Af hverju telja múslimar það 
mikilvægt að lesa Kóraninn á 

frummálinu þ.e. arabísku?
Vegna þess að þeim finnst engin 
þýðing geta verið það fullkomin 
að hún skili frummerkingunni 

nákvæmlega réttri



Rétt eða rangt; Kóraninn hefur 
verið þýddur á fjölda tungumála

Rétt 



Hvað merkir orðið Kóran 
(Qur´an)?
Upplestur 



Hvað kallast kaflarnir sem eru í 
Kóraninum á arabísku?

súrur



Hvað eru kaflarnir í Kóraninum 
margir?

114



Hvernig er köflunum í Kóraninum 
skipt niður?

Eftir lengd kaflanna



Allir kaflarnir í Kóraninum nema 
einn byrja á sömu orðunum. Hver 

eru þau orð?
„í nafni Allah, hins milda og 

miskunnsama“



Hversu oft er lesið úr Kóraninum 
í skólum og moskum múslima?

Á hverjum degi



Í Kóraninum stendur að það er 
bannað að borða ákveðið kjöt og 

drekka ákveðna drykki. Hvaða 
kjöt og drykkir eru þetta?
Svínakjöt og áfengir drykkir



Hvað fjalla elstu kaflarnir 
(súrurnar) um í Kóraninum?
Þegar Múhameð byrjaði að 

predika um Allah og dóm hans, 
himin og helvíti



Fyrsti kafli Kóransins nefnist 
al Fatiha. Hvað heitir kaflinn á 

íslensku?
upphaf



Fyrsta kafla Kóransins, al Fatiha, 
fara múslimar með við hverja 

bænastund. Þessum fyrsta kafla 
hefur verið líkt við eina bæn 

kristinna manna, hvaða bæn er 
það?

Faðir vor



Í trúarkenningum islams eru 
mörg atriði sem eru mikilvæg. 

Þar má nefna traustið á ritningu 
Guðs, viðurkenning spámanna 

Guðs o.fl. Hvað má samt segja að 
sé mikilvægasta atriðið sem er 
rauði þráðurinn í gegnum trúna 

islam?
Trú á Allah sem hinn eina sanna 

Guð, drottnara alheimsins.



Rétt eða rangt; múslimar 
viðurkenna tilvist engla

Rétt (það er samt bannað að 
tilbiðja þá)



Í hvaða kafla Kóransins eru 
mikilvægustu boðorðin sem 
minna mikið á boðorðin tíu í 

Biblíu kristinna manna?
17. kafla



Hvað er æðsta úrskurðarvald 
í öllum málefnum islamskra 

þjóðfélaga?
Kóraninn



Kóraninn nægir ekki til að 
segja til um vilja Allah í öllu 

smáatriðum. Hver hafði 
þá úrskurðavaldið bæði í 

trúarlegum og réttarfarslegum 
málum þ.e. á meðan hann var á 

lífi?
Múhameð



Eftir dauða Múhameðs héldu 
múslimar áfram að skírskota til 
þess sem hann sagði og gerði í 
þeim málefnum sem Kóraninn 
fjallar ekki um. Smám saman 
myndaðist hefð sem kallast 

súnna. Hvað er súnna?
Safn arfsagna um hvað Múhameð 

gerði og sagði



Á þeim tímum sem islmska ríkið 
varð fastara í sessi varð þörfin 
meiri fyrir að hafa fastmótað 

réttarfar. Smátt og smátt varð 
til nákvæm löggjöf sem nær til 

einkalífs manna og þjóðfélagsins 
í heild. Hvað kallast þessi löggjöf 

(lögmál)?
Sharía 



Á hve mörgum atriðum byggist 
löggjöfin og réttarfarið í 

islömskum ríkjum?
Fjórum 



Nefndu tvö af þeim atriðum 
sem löggjöfin og réttarfarið í 

islömskum ríkjum byggir á
Kóraninn aðalgrundvöllur  
2) Súnna spámannsins er 

næstmikilvægust   3) Samþykkt 
safnaðarins   4) Hliðstæðureglan



Hver eru fyrstu orð sem barn 
múslima á að heyra þegar það 

fæðist?
Trúarjátningu múslima



Hverjir sjá um þá athöfn að 
fara með þau orð sem eiga að 

vera það fyrsta sem nýfætt 
múslimskt barn heyrir?

Foreldrar barnsins



Eru drengir oft umskornir rétt 
eftir fæðingu vegna reglna sem 

eru í Kóraninum?
Nei, drengir eru oftast umskornir 
en það stendur ekkert um það í 

Kóraninum



Sjöundi dagurinn í lífi múslima 
barns er mjög mikilvægur. 

Af hverju?
Því þá er barninu gefið nafn



Þegar barni múslima er gefið 
nafn er nafngjöfin ekki það 

eina sem fer fram. 
Hvað annað er gert?

Hárið er rakað af barninu og það 
er færð fórn. (Strákur=2 kindur  

Stelpa=1 kind)



Á hvaða hátt læra börn fyrst í 
stað um trú sína og siði?

Með því að fylgjast með forledrum 
sínum



Í skólum múslima læra börnin að 
lesa Kóraninn. En hvar læra börn 
múslima í löndum þar sem islam 

er ekki ríkjandi trúarbrögð að 
lesa Kóraninn?

Þau fara gjarnan í moskuna eftir 
skóla



Á hvaða aldri eiga börn múslima 
að geta framfylgt öllum 

trúarlegum skyldum eins og 
fullorðnir?

12 eða 13 ára



Hjónavígslan í islam er einföld í 
sniðum. Hvernig fer hún fram?
Báðir aðilar lýsa því yfir í áheyrn 
a.m.k. tveggja votta að þeir vilji 

giftast hinum aðilanum



Þú mátt stela einu trúartákni af 
einhverjum leikmanni 



Veldu einn leikmann sem má 
stela trúartákni af öðrum leik-

manni 



Steldu trúartákni af einhverjum 
leikmanni og gefðu öðrum það 



þú mátt færa þig á aðalreit að 
eigin vali 



skiptu um eitt trúartákn við 
þann sem er þér á vinstri hönd 



Allir setja eitt trúartákn af þeim 
sem þið hafið safnað í bunka. 

Setjið svo auða spjaldið í bunk-
ann líka og stokkið. Allir eiga að 
draga eitt spjald úr bunkanum. 
Ef þú dróst auða spjaldið færðu 

ekki neitt en ef þú dróst eitthvað 
tákn færðu að halda því. 



Þú mátt færa þig á hvaða litla 
reit sem er. (reitirnir á milli aðal-

reitanna sex) 



Þú verður að þegja í heila 
umferð nema til að spyrja og 

svara spurningum. Annars fær 
leikmaður á vinstri hönd að velja 

tákn sem þú tapar. 


