RAMADAN: MUSLIMERNA FASTAR OCH GER ALLMOSOR
A)

Innan du lyssnar

Läs igenom orden och förklaringarna. Vilka ord känner du igen från tidigare?
muslim
islam
fasta
allmosa
välgörenhet
Koranen
inkomst
förmögenhet

B)

person som hör till religionen islam
världsreligion som har Muhammed som profet
att låta blir att äta (av religiösa orsaker eller hälsoskäl)
gåva till fattiga
osjälvisk hjälp till människor i nöd eller att hjälpa människor som har
det sämre
islams heliga skrift
pengar som man får t.ex. för arbete
rikedomar; pengar och värdefulla saker

Lyssna och fyll i.

Muslimerna fastar och ger allmosor
Muslimerna fastar ____ ________ om året under månaden ___________________. Då får
man inte _____ eller _________ under dagen, mellan soluppgången och solnedgången. Man
ska också undvika _____________, att ha sex och att ____________ ___ ______; som till
exempel att __________ eller gräla. Efter solnedgången samlas ____________ och släkten
för att äta en ________________ måltid. Små barn, ___________ kvinnor, __________ och
gamla och de som är ute och reser behöver inte fasta. Kvinnor ska inte heller fasta under
menstruationen.
Avsikten med ramadan är att människorna ska _____________ ____ på andlighet. Ramadan
påminner också om att Gud gett människorna _______ _______ _________ i livet. Många
muslimer tillbringar mera tid i ____________________ under ramadan och i radio och
televisionen sänds flera ___________________ program än vanligt. Man hör också mycket
högläsning ur ____________________.
Ramadan avslutas med en ________ dagar lång ______________________________ som
kallas id al-fitr. Under festen samlas man för att _________ och _________. Det är vanligt att
ge varandra ____________________ och barnen får godis.

© Schildts & Söderströms 2020

1

Välgörenhet och att ______________ dem som har det sämre ställt är en viktig del av
____________ lära. Under ramadan skänker många muslimer stora summor
______________ till välgörenhet. Fullvuxna gifta _________________ ska också varje _____
betala en allmoseskatt som är en viss bestämd ________ av inkomsterna eller
förmögenheten. Man kan också ______________ enskilda människor eller delta i bestämda
projekt, som till exempel att bygga eller _________________ en moské. Allmosorna är varje
människas personliga ______________, det är inte straffbart att låta bli att
________________.
Texten kommer från textboken Mosaik A: Religionerna i världen.

C)

Lyssna eller läs och svara.

1)

Hur ofta fastar muslimerna?

2)

När på dygnet får man äta under ramadan?

3)

Vad ska man helst inte göra medan solen är uppe? Ge två exempel som inte
har med mat att göra.

4)

Vilka behöver inte fasta under ramadan? Ge tre exempel.

5)

Varför fastar man under ramadan? Vilken är avsikten med ramadan?

6)

Vad är id al-fitr?

7)

Välgörenhet är viktig inom islam. Ge två exempel på vad en muslim kan eller
borde göra.
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