
Islamo priedermės



Dievas neatsiejamas nuo penkių būtinų apeiginių 

veiksmų, kurie yra privalomi visiems 

musulmonams ir yra jų gyvenimo pagrindas:

1. Šahada (Liudijimas)

2. Salad (Malda)

3. Zakiat (Išmalda)

4. Saum (Pasninkavimas)

5. Hadž (Piligrimystė)



ŠAHADA (liudijimas) 

Pamatinė viso pasaulio 

musulmonų pareiga – išreikšti 

savojo tikėjimo išpažinimą 

ištariant: “Nėra jokio Dievo 

(verto gerbti) tik Alachas ir jo 

pranašas Mahometas. Šio 

prisipažinimo svarba yra 

tikėjimas, kad vienintelis 

gyvenimo tikslas yra tarnauti ir 

paklusti Dievui. Jame 

musulmonas randa gyvenimo 

gaires ir viltį, bei kartoja tai 

daugsyk per dieną.



Salat (malda)

Penkios maldos per dieną yra 
privalomos visiems 

musulmonams. Maldų laikas yra 
nustatomas pagal Saulę ir kinta 

priklausomai nuo metų laiko. Kad 
ir kur būtų, melsdamiesi 

musulmonai privalo atsigręžti 
veidu į Kaabos šventovę, stovinčią 

Mekoje. Malda sulygina visus 
tikinčiuosius: vargšus ir turtuolius, 
vadovus ir pavaldinius, baltaodžius 
ir juodaodžius. Visi tikintieji stoja 
maldai šalia vienas kito vienoje 

eilėje, ir nuolankiai lenkiasi 
Alachui. 



Zakiat (išmalda)

Kiekvienas musulmonas, kurio 
pelnas yra virš tam tikros 

nustatytos sumos, turi sumokėti 
metinį mokestį, kuris sudaro 2,5% 
nuo savo pajamų skurstantiems. 
Musulmonai taip pat skatinami 
aukoti vargšams. Aukoti galima 

tiek, kiek norisi, tik pageidautina, 
kad tai būtų daroma paslapčiomis, 
nesigiriant. Pinigus taip pat galima 

aukoti remiant ligoninės ar 
mečetės statybą arba padėti 

neturtingam studentui užmokėti 
už mokslą koledže, universitete. 



Saum (pasninkavimas)

Tai yra privaloma visiems 

sveikiems musulmonams kartą 

per metus devintą islamo 

kalendoriaus mėnesį –

Ramadaną. Šį mėnesį 

musulonai pažymi Korano 

atsiuntimą iš dangaus ir 

Mahometo mokymo pradžią. 

Prisimindami šiuos įvykius, 

musulmonai trisdešimt 

ramadano dienų nuo aušros iki 

sutemų pasninkauja. Visą 

dieną jie nevalgo, negeria, 

nerūko ir susilaiko nuo lytinių 

santykių. 



Hadž (piligrimystė)

Piligrimystė prasideda Ramadano 
pabaigoje ir tęsiasi iki dvylikto 

mėnesio vidurio. Būtent šis 
penktasis principas – hadžas, 
kuris reiškia „leistis į kelią su 

tikslu“, reikalauja, kad tie 
musulmonai, kurie įstengia tai 
padaryti fiziškai ir finansiškai, 
nukeliautų į Meką bent kartą 
per savo gyvenimą. Mekos 

miestas yra dabartinės Saudo 
Arabijos teritorijoje. Dabar ši 

šventykla žinoma Kaabos 
vardu. 



Kaabos šventykla

Tai kubo pavidalo akmeninis 
statinys, stovintys Didžiosios 

mečetės kieme. Kaba 
aptraukta juodo šilko ir 

medvilnės audeklu, ant jo 
auksu išsiuvinėti Korano 

žodžiai. Rytiniame jos kampe 
yra įmūrytas Juodasis akmuo, 

kurį apėję septynis kartus 
maldininkai pabučiuoja ar bent 
paliečia ranka. Viduje Kaaba 
kukli, ją puošia tik auksiniai ir 

sidabriniai žibintai. 
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