
5 B klasės pristatymas

► Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos 2020-2021 m.m. 

penktokų laidos ilgalaikis bendradarbiavimo projektas 

„PAŽINKIME VILNIŲ“.

► Siekiant pažymėti Lietuvos totorių istorijos ir kultūros 700 metų 

jubiliejų, 2021 metai paskelbti Lietuvos totorių istorijos ir kultūros 

metais.

► Totorių religija.



Totoriai – viena seniausių 
religinių bendruomenių 
Lietuvoje



Kultūra ir papročiai

► Totorių kultūra yra labai turtinga bei

spalvinga. Ši tauta pasižymi ypatingu

muzikalumu bei tradiciniais šokiais.



Tikėjimas

► Totorių dvasininkai – mulos.

► Totorių tikėjimas yra tarpinė judaizmo

atšaka, tiki Senuoju Testamentu (Koranu).



Religija

► Dauguma totorių yra musulmonai-siuntai, išpažįstantys

Abu Hanifos pakraipos islamo tikėjimą. Religiniame

mąstyme ir papročiuose yra išlikę senojo iki musulmoniško

tikėjimo – šamanizmo bruožų.

► Maldos namai – mečetė.



Islamas yra asketiška religija, todėl per

pamaldas nepamatysime įmantrių pamaldoms

skirtų atributų. Akį gali patraukti tarp pirštų

sukama, dažniausiai iš 33 karoliukų sudaryta

pynė, kuri kiek panaši į rožančių. A. Beganskas

paaiškina: „Kartais naudojame karolius (četkas),

skirtus palengvinti skaičiavimą iki 99, kadangi

Alachas turi 99 vardus.“



Pirmiausia, pagal islamą mes tikime, kad Jėzus yra

pranašas ir sugrįš į žemę. Korane parašyta, kad

Jėzus neturėjo žmogiško tėvo, kaip ir pranašas

Adomas, kuris neturėjo ir mamos.



Prakalbus apie totorių religines apeigas, Muftijus teigia, kad jos vyksta taip pat,

kaip ir visame islamo pasaulyje: „Penkis kartus per dieną atliekamos maldos, jas

galima kalbėti pačiam asmeniškai arba su savo šeima, su draugais namuose,

svečiuose – bet kur, tik su sąlyga, kad būtų švaru. Vaikams iki pilnametystės

malda penkis kartus per dieną yra neprivaloma, jie gali ir nedalyvauti, bet nuo

5–6 metų vaikai po truputį yra kviečiami melstis su tėvais.



Penktadienis islame yra ypatinga diena. Korane rašoma, kad

penktadienis yra skirtas garbinti Dievą. Įdomu tai, kad arabiškas žodis

penktadienis yra kilęs iš žodžių susiburti drauge. „Penktadieniais vyrai

privalo dieninę maldą atlikti mečetėje arba maldos kambaryje.

Lietuvoje tai penktadieniais vyksta Nemėžyje, Kaune, Keturiasdešimt

Totorių kaime, kartais Reižuose, Klaipėdoje ir Vilniuje.“





5 Musulmonų pareigos



5 musulmonų pareigos

 Tikėjimo išpažintis

 Malda

 Pasninkas

 Išmaldos dalinimas

 Hadžas

 A) Mylėk Alachą labiau už visus ir viską, 
labiau netgi už savo gyvenimą. Tai ženklina
pasirengimą visko atsisakyti dėl Alacho
meilės.

 B) Paklusnumas Alachui ir jo
pranašui dėl jų meilės. Jeigu
siekiama paklusti Alachui dėl
sėkmės pasaulyje arba norint
išvengti nelaimių pasaulyje, tai nėra
paklusnumas iš meilės, o iš
,,komercinių” paskatų.



Pasiaukojimas Alahui ir Machamedui

Jeigu žmogus tiki tais septyniais dalykais ir yra

pasirengęs atitinkamai gyventi, jis sąmoningai

paskelbia savo apsisprendimą viešai arba

mažiausiai dviem, trim liudininkais. Toks pareiškimas

skamba maždaug taip ,,La Iiaha iIIa-Allah wa

Muhammadur-Rasool-Allah” ir tai reiškia, kad nėra

kito dievo tik vienas Alachas ir Muchamedas ir jo

pranašas.



Musulmonų tikėjimas

 Šis tikėjimo išpažinimas yra pirmoji ir pagrindinė

kekvieno musulmono pareiga. Musulmonai tiki, jog

ištardamas šiuos žodžius žmogus pripažįsta ryšį su

Alachu-kūrėju, rūpintoju ir sutvirtintoju bei pripažįsta

idėją, jog Alachas žmogų pasiuntė į pasaulį tam,

kad jis tarnautų jam ir už tą tarnystę atsisakytų

Paskutiniajame Teisme. Tik ištaręs šiuos žodžius,

žmogus tampa musulmonu ir gali atlikti kitas

musulmonų priedermes - jis yra pasirengęs gyventi

pagal Koraną ir Sunnah (sunai-pranašo

Muhamedo praktikos, pranašo kelias).



Kas yra koranas?

„Koranas“ reiškia „skaitymą“.

„Visų pirma, Koranas, kaip jame ir sakoma, yra knyga,

instrukcija tikintiems žmonėms, todėl mums labai svarbu

privalomas dalis išmokti atmintinai, kad galėtumėme kalbėti

maldą. Korano sakinių bei žodžių prasmę, kad jauni vaikai

žinotų, kaip reikia gyventi ir kaip vadovautis.“



Koranas – islamo išpažinėjų 

pagrindinė religinė knyga. Ji yra 

religinių – dogminių, mitologinių 

ir teisinių tekstų rinkinys. Korano ir 

sunos religinės, dorovinės, 

buitinės ir teisinės normos sudaro 

rašytinės musulmonų teisės, 

šariato, pagrindą.



Koranas buvo išsaugotas užrašant

► Tais laikais nebuvo spausdinimo mašinų. Knygas reikėjo rašyti savarankiškai,

specializuotiems raštininkams, o kopijuojant reikėjo panašių pastangų. Pats

Pranašas diktavo Koraną paraidžiui ir pažodžiui specializuotiems raštininkams.

Pranašas mirė 632 metais po Kristaus. Vėliau, Abu Bakr, pirmasis musulmonų

lyderis, surinko originalius rankraščius į vieną knygą ir po kurio laiko, kai

musulmonų imperija driekėsi nuo rytų iki vakarų, Usmanas, Pranašo žentas ir

trečiasis kalifas, po maždaug dvidešimt metų, įsakė padaryti penkias originalo

kopijas ir išplatinti į visas musulmonų gyvenamas pasaulio dalis.



Musulmonų Maldos

 Pasiskelbęs, išpažinęs shahadah individas tampa

musulmonu ir privalo penkis kartus per dieną

praktikuotis privalomas maldas. Maldose kreipiamasi

tiesiog į Alachą, be jokio tarpininko. Į maldos apeigas

įeina apsiplovimas,kaip pasirengimas maldai, nes kūno

švarumas simbolizuoja sielos švarumą.



Musulmonų maldos

Pirmąkart meldžiamasi prieš saulės patekėjimą,antrą kartą 
vidurdienį,trečią kartą prieš saulėlydį,ketvirtą kartą trap 
saulėlydžio ir sutemų,penktą kartą tarp sutemų ir nakties(prieš 
miegą).Visose maldose kartojasi šūkis-Alachas didis!Alachas 
visagalis!Alachas galingiausias!Meldžiamasi mečetėje ar kitoje 
švarioje vietoje. Maldoje tikintysis turi žvelgti į Meką.Hadisai 
nurodo į prideramus judesius meldžiantis.Kad tikintieji 
neužmirštų apie maldos laiką,šalia mečetės statomi minaretai iš 
kurių tarnautojai Muadzinai garsiai pakelbe maldos laiką. 



Apsiplovimas

Korane apsiplovimas aprašytas pakankamai

nuodugniai: veidą, dilbius, kojas reikia nuplauti

vieną kartą, rankas, burną ir šnerves - tris kartus,

ausis reikia sušlapinti vandens liekanomis. Iš

pradžių plaunama dešinė pusė, paskui kairė.

Plaunant rankas ir kojas pradėti reikia nuo pirštų.

Negalint rasti vandens jį galima pakeisti smėliu,

dulkėmis.



Ramadanas
Ramadanas - devintasis Islamo mėnulio kalendoriaus mėnuo.

Šį mėnesį musulmonai privalo pasninkauti nuo

aušros iki sutemų, nevalgydami ir atsisakydami

malonumų bei blogų įpročių. Diena turi būti skirta

darbui, maldoms, Korano skaitymui, baisingiems

apmąstymams, o po saulėlydžio galima valgyti. Nuo

pasninko atleidžiami ligoniai, vaikai, keliautojai, ko-

vojantys kariai. Neatliktas pasninkas turi būti

perkeltas į kitas dienas.



Hadžas

Musulmonas bent kartą per savo gyvenimą

privalo nukeliauti į Meką su sąlyga, kad kelionės

išlaidos gali būti surinktos neturint įsipareigojimų

kam nors (neturint skolų ir pan.), sveikata leidžia

keliauti ir kelias yra saugus. Hadžą atlikusieji gali

tituluotis hadžiais. Musulmoniškoje visuomenėje jie

ypatingai gerbiami. Apie du milijonus žmonių

kasmet atlieka Hadžą.



Islamo istorija

Islamo religija atsirado VII a. Arabijoje, kai Mahometas

suvienijo arabų gentis. Po jo mirties 632 m. buvo

sumaištis, kam atiteks islamo bendruomenės

vadovavimas. Kilus kivirčui tarp Medinos ansarų ir

Mekos muhajirunų.



Lietuvos ir pasaulio mečetės



Plačiau apie mečetę

► Mečetę sudaro pats pastatas, kurio vidus yra išklotas kilimais (totoriai melsdamiesi

turi galva paliesti grindis).

► Į mečetės vidų galima užeiti tik nusiavus batus, merginoms privaloma slėpti

plaukus. Šalia mečetės yra patalpa su praustuvais, skirta apsiplauti prieš maldą,

nes totoriams turi melstis švarūs. Senosiose mečetėse šiose vietose yra specialūs

tam skirti fontanai arba baseinai.



Lietuvos miestai kuriuose yra mečetės

► Kauno mečetė – mečetė, esanti Kaune, Totorių g. ir Trakų g.

► Keturiasdešimt Totorių mečetė – totorių mečetė Vilniaus rajone, Keturiasdešimt

Totorių kaime.

► Nemėžio mečetė – totorių mečetė Vilniaus rajone, Nemėžio kaime.

► Raižių mečetė – totorių mečetė Alytaus rajone, Punios seniūnijoje, Raižių kaime.

► Vinkšnupių mečetė – nebeegzistuojanti totorių mečetė Vilkaviškio

rajone, Vinkšnupių kaime.



Mečečių statybos

►Mečetės pradėtos statyti VII a.

Arabijos pusiasalyje atsiradus

islamui ir su arabų užkariavimais

išplitus Artimuosiuose Rytuose.



Minaretai

Šalia mečetės gali būti bokštas – minaretas, iš kurio žmones muedzinas (asmuo, mečetėje šaukiantis tikinčiuosius maldai)
kviečia melstis. Minaretų gali būti:

► 0 – mažose mečetėse, skirtose armijai, pastatytose religingų šalių šalikelėse ir panašiai, praktiškai atitinkančiose
krikščionių koplyčias.

► 1 – paprastose mečetėse.

► 2 – svarbesnėse mečetėse.

► 3 – tiek minaretų būti negali dėl skaičiaus 3 reikšmės islame.

► 4 – svarbiose mečetėse.

► 5 – tiek minaretų buvo Mekos mečetėje iki Mėlynosios mečetės pastatymo.

► 6 – tiek minaretų yra tik Mėlynojoje mečetėje, asmeninėje Osmanų Imperijos sultono mečetėje Stambule.

► 7 – tiek minaretų dabar yra Mekos mečetėje – pasistatęs sau mėlynąją mečetę, sultonas turėjo skirti pinigų papildomų
dviejų minaretų pastatymui Mekoje, nes žmonėms nepatiko, kad jis savo mečetę tarsi laikė svarbesne nei Mekos.

► 8 – tiek minaretų turėjo būti Didžiojoje Sadamo mečetėje Bagdade, kuri nebuvo baigta statyti.



Kauno mečetė

Kauno mečetė buvo pastatyta 1931m. rūgpjūčio 21d. adresu

totorių g. 6. Ši mečetė yra mūrinė ir tai vienintelė mūrinė mečetė

Lietuvoje.



Nemėžio mečetė

Nemėžis yra kaimas Vilniaus rajone ir jis turi savo mečetę. Ji buvo

pastatyta 1909m. iš medienos. Ten pamaldos vyksta tik

penktadieniais.



KETURIASDEŠIMT TOTORIŲ MEČETĖ – TOTORIŲ MEČETĖ VILNIAUS RAJONE, KETURIASDEŠIMT

TOTORIŲ KAIME, 2,6 KM Į PIETVAKARIUS NUO SENIŪNIJOS CENTRO PAGIRIŲ, PRIE KELIO.

MANOMA, KAD ŠIOJE VIETOJE PIRMOJI MEČETĖ BUVO PASTATYTA DAR VYTAUTO

DIDŽIOJO LAIKAIS. JI VIENINTELĖ IŠ VISŲ ŽINOMŲ LDK TOTORIŲ MEČEČIŲ NETURI MICHRABO.

DABAR STOVINTI MEČETĖ PASTATYTA 1815 M., RENOVUOTA 1993 M.



Raižių mečetė. Kur ji yra?

► Raižių mečetė – totorių mečetė Alytaus rajone, Punios

seniūnijoje, Raižių kaime, prie kelio 1133 Vaisodžiai–Raižiai–Butrimonys.

Vienintelė Lietuvoje, veikusi sovietmečiu. Pamaldos vyksta retai,

vietos musulmonai čia susirenka per didžiąsias šventes.

► Mečetė nuo 1999 m. yra nekilnojamojo kultūros paveldo objektas (unik.

kodas 24828). Raižių kaime yra kelerios totorių kapinės, tarp kurių yra ir

senosios, pažymėtos paminkliniais akmenimis, ir veikiančios. Jose

laidojami ne tik dauguma totorių, bet ir kitų tautybių musulmonai.



Vinkšnupių mečetė

Vinkšnupių mečetė – nebeegzistuojanti totorių mečetė Vilkaviškio

rajone, Vinkšnupių kaime, šalia senųjų totorių kapinių (unikalus

kodas 23068). Mečetė buvo panaši į Krušinianų mečetę Lenkijoje.



MEKOS DIDŽIOJI MEČETĖ ARBA DIDŽIOJI MEČETĖ



Didžiausia pasaulio mečetė

Mečetė, kurios dydis prilygsta 5 futbolo

stadionams:

Joje telpa daugiau negu 40 tūkstančių

maldininkų.

https://www.youtube.com/watch?v=w

lCSP8HrI8k&ab_channel=lovewolrd



Totorių ir Karaimų tikėjimo 
skirtumai



Koranas

• Koranas – islamo išpažinėjų pagrindinė

religinė knyga. Ji yra religinių – dogminių,

mitologinių ir teisinių tekstų rinkinys.



Tanachas

• Tanachas – judėjų Biblija, maždaug atitinkanti

krikščionių Senąjį Testamentą. Nuo pastarojo skiriasi

tuo, kad į Tanachą neįtrauktos deuterokanoninės

knygos, protestantų laikomos apokrifinėmis, skiriasi

knygų išdėstymo tvarka ir suskirstymas.



Mečetės ir kenesos skirtumai

• Kenesoje vyrai įsikūrę pirmame aukšte,

moterys palėpėje, nors ir yra toje

pačioje patalpoje, o mečetėje ten pat

ir moterys, ir vyrai.



Mečetės ir kenesos panašumai

• Lietuvoje yra keturios mečetės ir

keturios kenesos. Abu yra maldos

namai.



Alacho ir dievo skirtumai

• Pavadinimas Dievas kilo iš Sanskrito

kalbos, o Alachas iš Arabų. Dievu

taip pat tiki katalikai.



Alacho ir dievo panašumai

• Krikščionybė yra labiausiai paplitęs tikėjimas pasaulyje.

Dievu tiki 31,5%, tačiau Alachu tiki 23,2%.

• Dievu tiki 2,2 mlrd.

• Alachu tiki 1,6 mlrd.



Totorių ir Karaimų skirtumai

• Totoriai yra – musulmonai–sunitai, išpažįstantys Abu Hanifos

tikėjimą. Papročiuose yra išlikę senojo iki musulmoniško

tikėjimo – šamanizmo bruožų. Meldžiasi mečetėje.

• Karaimai yra judėjai. Jų šventoji knyga yra Tanachas.

Meldžiasi kenesoje.



Totorių ir Karaimų panašumai

• Abi tautas galima rasti Lietuvoje. Abi

tautos turi jiems būdingus papročius,

turi jų tikėjimui tinkančią knygą, maldos

namus.



Nuotraukos





Ačiū už dėmesį!


