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Ilusat ramadaani lõppu, kui loete seda veel ramadaanikuus ja taqabbal 
Allah minna wa minkum – võtku Jumal vastu nii meilt kui teilt, eid 

mubaarak saiid – õnnelikke ja õnnistatud pühi, kui eid juba käes on!
Seekordse numbri peateemaks on maailma lõpu või Viimse 

Kohtupäeva ehk Ülestõusmispäeva või Viimse Tunni märgid. Tegemist 
on nende märkidega, mis Prohvet Muhammed (saws) on meile teada 
andnud sündmustest, mis enne siinpoolse maailma otsasaamist veel 

toimuvad. Osad neist on juba toimunud, osad toimumas ja osad saavad 
tulevikus toimuma. See teema on muidugi väga lai ja kõike me ajakirjas 
käsitleda ei jõua, aga teeksime siiski väikese sissejuhatuse vihjeks neile, 

kes ise sooviksid teemat edasi uurida.
„Minu loo“ rubriigis on seekord kogunisti kaks liigutavat lugu. „Reis 

ümber islamimaailma“ viib meid oma uue tegija Egipti Sarah juhatusel 
Kreekasse. Lasteküljel pakub nüüdsest Khadija mudilastele tegevust. Ka 
„Moslemipäevikutel“ on nüüdsest uus päevikupidaja – Tasneem. Baarak 
Allahu fiik Erele, kelle netipäevikust meile nii kauaks jätkus! „Lääne oma 

moslemid“ räägib ühest maailma meedias tuntuimast reverdist – Cat 
Stevensist, „Looduslik ravi“ õpetab meid oliivides olevat head ära 

kasutama. Mitme rubriigi teemaks on seekord surm, nagu maailma 
lõpule kohane, ja mitu rubriiki jätkavad sama teemat, mis eelmine kord 

juba alustatud sai.

Meeldivat lugemist!
Fi amani llah!

Kuukirja koostajad

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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Usk Viimsesse Kohtupäeva on islami usu üks tähtis 
osa. See on päev, mil kõik saavad oma siinse elu töö 
eest tasu ning lähevad edasi kas Paradiisi või 
Põrgusse. 

Mis puutub aga Viimse Kohtupäeva saabumise ae-
ga, siis seda teadmist ei ole antud ei ühelegi inglile 
ega prohvetile. Mitte keegi peale Jumala ei tea, mil-
lal maailm otsa saab.

Samas on Jumal meile teada andnud, et enne maa-
ilma lõppu juhtuvad teatud asjad, mis meile Tunni 
saabumisest märku annavad. Kõik prohvetid on oma 
rahvale Viimsetunni märkidest rääkinud. 

Prohvet Muhammed (صلى اهللا عليه وسلم), kui viimane 
prohvetite seas, selgitas Viimsepäeva märke väga 
detailselt; mõnikord lausa nii detailselt, et ta võis 
oma kaaslastele terve päeva vaid Viimsepäeva mär-
kidest loengut pidada. 

Abu Zaid (رضي اهللا عنه) ütles: „Jumala Sõnumitooja 
 istus peale fažri palvet minbarile ja (صلى اهللا عليه وسلم)
pidas meile jutluse kuni dohri palveni. Peale dohri 
palvetamist istus ta taas minbarile ja pidas jutluse 
kuni asrini. Peale asri palvetamist tegi ta nii pika kok-
kuvõtte, et päike läks juba looja. Ta rääkis meile sel-
lest, mis oli juba juhtunud ja sellest, mis veel tulevi-
kus juhtuma hakkab. Need meie hulgast, kellel on 
hea mälu, jätsid palju asju meelde.“ (Muslim)

Viimsepäeva märgid võib jagada kahte gruppi:

1) Väikesed märgid: on tavalist laadi sündmused, 
mida Prohvet Muhammed (صلى اهللا عليه وسلم) ette en-
nustas, et need enne Viimset Kohtupäeva toimuma 

saavad, nagu näiteks rohke alkoholi tarbimine või 
teadmiste kadumine ja ignorantsuse levik. Enamik 
väikestest märkidest on juba toimunud, samal ajal 
kui mõned neist on veel toimumas ja mõni saab toi-
muma tulevikus.

2) Suured märgid: on erakordset laadi sündmused, 
mida Prohvet Muhammed (صلى اهللا عليه وسلم) ette en-
nustas, et need enne Viimset Kohtupäeva toimuma 
saavad, nagu näiteks kõik sündmused järgnevast ha-
dithist, mille kohaselt Hudhaifa ibn Usayd (رضي اهللا 
 :ütles (صلى اهللا عليه وسلم) jutustas, et Prohvet (عنه

 MaaILMa LõPU MäRgId
KORaaNIS ja SUNNaS

Allikas: http://www.sunnahonline.com/ilm/unseen/0002.htm (Ibn Kathir), http://www.inter-islam.org/
faith/Majorsigns.html#contents 

Tõlkinud: Aisha
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„Viimnetund ei saabu enne, kui olete näinud 
kümmet märki.“ Siis mainis ta Suitsu, dažžaali, 
koletist, päikese tõusmist selle loojumiskohast, 
Jeesuse allatulekut, Yažuži ja Mažuži (Gogi ja 
Magogi), kolme Maavärinat (idas, läänes ja Araa-
bia poolsaarel), mille järel puhkeb Tulekahju, 
mis levib Jeemenist ja ajab inimesed nende kok-
kusaamiskohta.“ (Muslim)

„Sinult küsitakse (Viimse) Tunni kohta: „Millal 
see saabub?“ Mis (teadmises) oled sina, et seda 
öelda? Sinu isandale kuulub selle määramine. 
Tõesti, sa oled vaid hoiataja neile, kes seda kar-
davad. Päeval, mil nad seda näevad, oleks nad 
(siin ilmas) justkui viibinud mitte enam kui pea-
lelõuna või hommiku.“ (79:42-46)

„Nad küsivad sinult Tunni kohta: „Mis ajaks on 
see määratud?“ Ütle: „Tõesti, teadmine sellest 
on mu isanda juures. keegi peale Tema ei saa se-
da aega avaldada ...“ (7:187)

„Tund on lähenenud ja kuu on lõhenenud.“ (54:1)

Prohvet Muhammed (صلى اهللا عليه وسلم) ütles, oma 
nimetissõrmele ja keskmisele sõrmele osutades: „Mi-
nu tuleku aeg ja Tund on nagu need kaks sõrme.“ 
Ühe teise edastuse kohaselt ütles ta: „Tund oleks 
peaaegu enne mind saabunud.“ See näitab veel eriti, 
kui lähedal me Viimsele Tunnile oleme.

„Aruandmise aeg on inimeste jaoks lähenenud, 
samal ajal kui nad arulagedalt ära pöörduvad“ 
(21:1)

„Jumala käsk saabub, nii et ärge ole selle suhtes 
kärsitud. Ta on Ülistatu ja kõrgemal kõigest, mi-
da temaga seostatakse.“ (16:1)

„kärsitud selle suhtes on need, kes sellesse ei 
usu. kuid need, kes usuvad, kardavad seda ja 
teavad, et see on tõde. Tõesti need, kes vaidle-
vad Tunni osas, on suuresti eksinud.“ (42:18)

Bukhari on edastanud hadithi, mille kohaselt üks 
beduiin küsis Prohveti (صلى اهللا عليه وسلم) käest Tunni 
kohta. Too vastas: „See tuleb kindlasti. Mis oled sa 
selleks ette valmistanud?“ Mees vastas: „Oo Jumala 
Sõnumitooja, ma ei ole eriti midagi palves ja heate-

gudes ette valmistanud, aga ma armastan Jumalat ja 
Tema Sõnumitoojat.“ Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) ütles: 
„Sa saad olema koos nendega, keda armastad.“ 
Moslemid pole iialni nii rõõmustanud, kui seda ha-
dithi kuuldes.

Mõned hadithid edastavad, et Prohvetilt (صلى اهللا 
-küsiti Tunni kohta. Ta vaatas ühe noore poi (عليه وسلم
si poole ja ütles: „Kui ta elab, siis ei ela ta väga vanaks, 
enne kui ta näeb teie Viimset Tundi teie juurde jõud-
mas.“  Selle all mõtles ta surma ja Teispoolsusesse si-
senemist, sest igaüks, kes sureb, läheb Teispoolsu-
sesse. Mõned ütlevad, et kohtumõistmine algab ju-
ba siis, kui inimene sureb. 

Osad interpreteerivad aga seda hadithi valesti, ar-
vates et seal on ära määratud täpne aeg, mil saabub 
Viimne Kohtupäev, kuid see on vale, kuna Prohvet 
Muhammed (صلى اهللا عليه وسلم) ütles, et on viis asja, 
mida keegi peale Jumala ei tea: „Tõesti, (vaid) Ju-
malal on teadmine Tunnist ja Ta saadab alla vih-
ma ja teab, mis on üskades. Ja ei tea ükski hing, 
mis ta homme teenib ja ei tea ükski hing millisel 
maal ta sureb. Tõesti, Jumal on Teadlik ja asjade-
ga kursis.“ (31:34)

Kui ingel Gabriel beduiinina Prohveti (صلى اهللا عليه 
-juurde tuli ja temalt islami, imaani (usu) ja ihsaa (وسلم
ni (usu perfektsuse) kohta küsis, siis suutis Prohvet 
 talle vastata, aga kui Gabriel temalt (صلى اهللا عليه وسلم)
Viimsetunni kohta küsis, vastas ta: „Küsitletu ei tea 
sellest rohkemat kui küsija,“ ehk siis möönas, et ei ta 
ise (prohvet) ega ka Gabriel (ingel) ei tea, millal täp-
selt Viimne Kohtupäev kätte jõuab. Gabriel ütles: 

„Räägi mulle selle märkidest,“ ja kirjeldas Prohvet 
.neid (صلى اهللا عليه وسلم)

Hudhayfah ütles: „Ühel päeval tõusis Prohvet (صلى 
-püsti, et meiega rääkida ja ta rääkis mei (اهللا عليه وسلم
le kõigest, mis kuni Viimsetunnini juhtuma hakkab, 
ega jätnud midagi ütlemata. Mõned kuulajad õppi-
sid selle pähe ja mõned unustasid; minu need sõb-
rad õppisid selle pähe. Ma ei mäleta seda täielikuld, 
aga mõnikord tuleb see mulle meelde, nagu me tun-
neme ära mehe näo, kelle oleme unustanud, kui me 
teda taas näeme.“ (Abu Dawud, Muslim)

Abu Said (رضي اهللا عنه) ütles: „Ühel päeval juhatas 
Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) meid asri palves. Seejärel 
tõusis ta püsti ja rääkis meiega kuni päikeseloojan-
guni. Ta mainis kõike, mis peab kuni Ülestõusmis-
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päevani juhtuma ja ei jätnud midagi ütlemata. Mõ-
ned meist jätsid selle meelde ja mõned meist unus-
tasid. Üks viimaseid asju, mis ta ütles, oli: „Oo inime-
sed, see maailm on täis köitvaid ahvatlusi. Jumal on 
teid määranud selle maailma asevalitsejateks ja Ta 
tahab näha, kuidas te käitute. Seega hoidke end sel-
le maailma ahvatluste ja naiste eest.“ Kõne lõpupoo-
le ta ütles: „Päike on peaaegu loojumas. See, mis 
sellest maailmast veel järel on võrreldes sellega, 
mis on juba olnud, on nagu see osa päevast, mis 
on läbi, võrreldes sellega, mis veel järel on.““

Hudhayfah ibn Al-Yaman (رضي اهللا عنه) ütles: „Ini-
mestel oli kombeks Prohvetilt (صلى اهللا عليه وسلم) hea-
de asjade kohta küsida, aga mina küsisin temalt hal-
bade asjade kohta, kuna ma kartsin, et need võivad 
minu üle võimust võtta. Ma ütlesin: „Oo Jumala Sõ-
numitooja, me olime eksinud ignorantsusesse ja 
kurjusesse, siis tõi Jumal aga selle hea (st islami). Kas 
peale seda head asja tuleb midagi halba?“ Ta vastas: 

„Jah.“ Ma küsisin: „Ja kas peale seda halba tuleb mi-
dagi head?“ Ta vastas: „Jah, aga see saab olema hal-
vast rikutud.“ Ma küsisin: „Kuidas saab see rikutud?“ 
Ta vastas: „Tulevad teatud inimesed, kes viivad 
teised minu juhatatud teest erinevale teele. Neis 
võib näha nii head kui halba. Ma küsisin: „Kas sel-
lele heale järneb midagi halba?“ Ta vastas: „Mõned 
inimesed seisavad ja kutsuvad Põrguväravates. 
igaüks, kes nende kutsele vastab, visatakse Tul-
le.“ Ma ütlesin: „Oo Jumala Sõnumitooja, kirjelda 
neid meile.“ Ta vastas: „Nad on meie endi inimeste 
hulgast ja räägivad meie keelt.“ Ma küsisin: „Mida 
soovitad mul teha, kui peaksin oma elu ajal seda nä-
gema?“ Ta vastas: „Hoia moslemite pealiini (islami 
õpetlaste konsensuse) ja nende juhi poole.“ Ma kü-
sisin: „Aga kui pealiini ega juhti pole?“ Ta vastas: 

„Lõika end kõigist sektidest ära, isegi kui pead 
puujuuri sööma, kuni surm su üle võimust 
võtab.“ 

Abdullah ibn Masud (رضي اهللا عنه) jutustas: „Prohvet 
 ütles: „islam algas kummalisena (صلى اهللا عليه وسلم)
ja muutub taas kord kummaliseks, nagu see al-
guses oli, seega andke kummalistele head uudi-
sed edasi.“ Keegi küsis: „Kes on need kummalised?“ 
Ta vastas: „Need, kes ütlevad islami nimel lahti oma 
hõimudest.““

Awf ibn Malik (رضي اهللا عنه) jutustas, et Prohvet 
-ütles: „Juudid jagunesid 71 sek (صلى اهللا عليه وسلم)
tiks: üks neist läheb Paradiisis, 70 aga Põrgusse. 

kristlased jagunevad 72 sektiks: 71 neist läheb 
põrgusse, üks aga Paradiisi. Tema nimel, kelle 
käes on minu hing, minu kogukond jaguneb 73 
sektiks: üks neist pääseb Paradiisi ja 72 lähevad 
Põrgusse.“ Keegi küsis: „Oo Jumala Sõnumitooja, 
kes need on (kes saavad Paradiisi)?“ Ta vastas: „Mos-
lemite peavool.“ 

Anas ibn Malik (رضي اهللا عنه) jutustas: „Ma räägin tei-
le jutustuse, mille kuulsin Jumala Sõnumitoojalt ja 
mida keegi teile peale minu ei räägi. Ma kuulsin, kui 
ta ütles: „Viimsetunni märkide hulgas on teadmiste 
kadumine ja ignorantsuse ilmumine. Hooramine 
(st abieluväline seks) on levinud ja veini (alkoholi) 

joomine tavaline. Meeste arv väheneb ja naiste 
arv suureneb, kuni ühe mehe kohta on 50 naist.“ 
(Bukhari, Muslim)

Abdullah (رضي اهللا عنه) jutustas: „Prohvet (صلى اهللا 
 ütles: „Just enne Tundi saabub aeg, mil (عليه وسلم
teadmised kaovad ja ignorantsus ilmub ja saab 
olema palju tapmist.““ (Ibn Majah, ka Bukhari ja 
Muslim)

Hudhayfa ibn Al-Yaman (رضي اهللا عنه) ütles: „Proh-
vet (صلى اهللا عليه وسلم) ütles: „Islam saab kulunuks na-
gu rõivad, kuni viimaks ei ole enam kedagi, kes 
teaks, mis on paastumine, palvetamine, almus ja 
rituaalid. koraan kaob ühe öö jooksul ja ühtki 
värssi sellest ei jää maa peale. Mõned grupid va-
nureid jääb maha ja nad ütlevad: „Me kuulsime, et 
meie isad ütlesid lää iläähä illa llaah, seega me kor-
dasime seda.““ Silah küsis Hudhayfalt (رضي اهللا عنه): 

„Mis on neil kasu lää iläähä illa llaah ütlemisest, kui 
nad ei tea mis palve, paast, rituaalid ja almus on?“ 
Hudhayfa (رضي اهللا عنه) ignoreeris teda, mispeale Si-
lah kordas oma küsimust kolm korda ja iga kord 
Hudhayfa ignoreeris teda. Viimaks ta vastas: „Oo Si-
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lah, see päästab nad Põrgust,“ ja ütles seda kolm kor-
da. (Ibn Majah)

Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) ütles: „Tund ei saabu 
ühegi ajal, kes ütleb „allaahu akbar“ vaid see saa-
bub vaid nende ajal, kes on pahelisimad inimekon-
nas,“ ehk siis selleks ajaks, kui maailma lõpp saabub, 
ei ole elus enam ühtki usklikku, kes ütleks lää iläähä 
illa llaah või allaahu akbar.

Abdullah ibn Umar (رضي اهللا عنهما) ütles: „Prohvet 
-tuli meie juurde ja ütles: „Oo Me (صلى اهللا عليه وسلم)
kast Mediinasse emigreerunud, viis asja võivad teid 
vaevama hakata. Jumal hoidku selle eest, et elaksite 
nii kaua, et neid näha. Kui hooramine saab laialt le-
vinuks, siis peate teadma, et seda pole kunagi juh-
tunud, ilma et inimesed nakatuksid uutesse haigus-
tesse, mille käes nende eellased pole kunagi vaevel-
nud. Kui inimesed hakkavad kauba kaalumises 
petma, siis peate teadma, et seda pole kunagi juhtu-
nud, ilma et põud ja nälg inimesi tabaks ja nende va-
litsejad neid rõhuma hakkaks. Kui inimesed zakaati 
maksmisest hoiduvad, siis peate teadma, et seda 
pole kunagi juhtunud, ilma et vihm poleks sadamist 
lõpetanud ja kui mitte loomade pärast, siis ei sajaks 
iial enam. Kui inimesed rikuvad oma lepingud Ju-
mala ja Tema Sõnumitoojaga, siis peate teadma, 
et seda pole kunagi juhtunud, ilma et Jumal poleks 
nende vastu vaenlast saatnud, et osa nende oman-
dist vägisi neilt ära võtta. Kui valitsejad ei valitse 
Jumala raamatu kohaselt, siis peate teadma, et se-
da pole kunagi juhtunud, ilma et Jumal neid poleks 
gruppidesse jaganud ja üksteisega võitlema pan-
nud.““ (Ibn Majah)

Ali ibn Abi Talib (رضي اهللا عنه) jutustas: „Prohvet 
 ütles: „Kui mu kogukonnal on 15 (صلى اهللا عليه وسلم)
tunnust, siis saavad talle osaks katsumused.“ Keegi 
küsis: „Mis need on, oo Jumala Sõnumitooja?“ Ta 
vastas: „kui võite jagatakse vaid rikaste vahel, il-
ma et vaesed sellest midagi kasu saaksid; kui 

usaldusest saab teenimisviis; kui zakaati maks-
misest saab koorem; kui mees kuuletub oma nai-
sele ja ei kuuletu oma emale ja kohtleb oma sõp-
ra hästi, jättes kõrvale oma isa; kui mošees hää-
led tõusevad; kui inimeste juht on kõige hullem 
nende hulgast; kui inimesed kohtlevad meest 
austusega, sest kardavad halba, mida ta korda 
saata võib; kui juuakse palju veini; kui mehed 
kannavad siidi; kui naislauljad ja muusikainstru-
mendid saavad populaarseks; kui viimased sel-
les kogukonnas neavad esimesi – siis oodaku 
nad punast tuult või et maa nad alla neelab või 
et nad muudetakse loomadeks.““ (At-Tirmidhi)

Ali ibn Abi Talib (رضي اهللا عنه) jutustas: „Prohvet 
 juhatas meid fažri palves. Kui ta oli (صلى اهللا عليه وسلم)
lõpetanud, hüüdis üks mees talle: „Millal tuleb Tund?“ 
Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) noomis teda öeldes: „Ole 
vagusi!“ Mõne aja pärast tõstis ta oma silmad taeva 
poole ja ütles: „Ülistatud olgu see, Kes on selle üles 
tõstnud ja Kes selle eest hoolt kannab!“ Seejärel lan-
getas ta oma pilgu maa suunas ja ütles: „Ülistatud ol-
gu see, Kes on selle maha laotanud ja loonud!“ See-
järel ütles Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم): „Kus on see, kes 
küsis minult Tunni kohta?“ Mees põlvitas maha ja üt-
les: „Mina küsisin sinult.“ Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) 
vastas: „Tund tuleb siis, kui juhid on ahistajad, kui 
inimesed usuvad tähtedesse ja hülgavad saatu-
se, kui usalduses saab teenimisviis, kui inimesed 
annavad vastumeelselt almust, kui hooramine 
saab levinuks – kui see juhtub, siis teie rahvas 
hävib.““

Imran ibn Husayn (رضي اهللا عنه) jutustas: „Prohvet 
-ütles: „Mõned selle kogukonna liik (صلى اهللا عليه وسلم)
med neelab maa alla, mõned muudetakse looma-
deks ja mõnesid pommitatakse kividega.“ Üks mos-
lem küsis: „Millal see jutub, oo Jumala Sõnumitooja?“ 
Ta vastas: „kui lauljad ja muusikainstrumendid 
saavad populaarseteks ja juuakse palju alkoho-
li.“ (At-Tirmidhi)
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MINEVIKUS:

1. Kuu lõhenemine.

2. Prohvet Muhammedi (صلى اهللا عليه وسلم) surm.

3. Üks surma vorme, mis tapab palju moslemeid. 
(Arvatakse olevat Amwasi katk Umar ibn Al-Khattabi 
(raa) kalifaadi ajal.)

4. Suur lahing Mediinas. (Arvatakse olevat Al-Har-
rah lahing Yazidi kalifaadi ajal 63 AH.)

5. Moslemid vallutavad Jeruusalemma.

6. Moslemid vallutavad Konstantinoopoli.

7. Kaks suurt gruppi moslemeid võitlevad üksteise 
vastu sõjas.

8. Sõda moslemite ja punaka nahaga inimeste va-
hel, kellel on väikesed silmad ja kes kannavad karva-
dest sandaale. (Arvatakse olevat Mongoli tatarlaste 
islamimaade vallutamine.)

9. Rahuleping moslemite ja kollasest rassist mitte-
moslemite vahel (hiinlased, mongolid jne).

10. Ilmub kolmkümmend teesklejat, kellest igaüks 
arvab, et ta on prohvet.

TÄNAPÄEVAL?

11. Alasti, vaesed ja paljasjalgsed karjused hakkavad 
üksteisega kõrgete hoonete ehitamises võistlema. 
(Arvatakse olevat Lähis-Ida naftariigid, kes olid enne 
vaesed beduiinid, kuid peale nafta leidmist võistle-
vad omavahel, kes suudab ehitada kõrgema, kallima, 
originaalsema jne hoone.)

12. Orjatar sünnitab oma isanda või emanda.

13. Teatud fitna (proovilepanek) siseneb igasse 
araabia kodusse.

14. Teadmised kaovad (kuna teadjad inimesed sure-
vad) ja teadmatus valitseb.

15. Veini (igasuguseid alkohoolseid jooke ja muud 
meelemürki) tarbitakse suurtes kogustes.

16. Illegaalne seksuaalvahekord saab laialt levinuks.

17. Maavärinate arv kasvab.

18. Aeg möödub kiiremini.

19. Fitna on valdav.

20. Verevalamine kasvab.

21. Mees möödub teise hauast ja soovib, et ta oleks 
seal tema asemel.

50 MAAILMA LÕPU MÄRKI
Autor: Dr. Suhaib Hasan
Allikas: http://www.islaam.com/Article.aspx?id=450
Tõlkinud: Aisha

Märgid on paigutatud enam-vähem kronoloogilisse järjekorda, mis ei pruugi olla väga täpne, eriti selles, 
mis puudutab tulevikku.

Antud artikli puhul on tegemist vaid maailma lõpu märkide lühikese kokkuvõttega. Teema kohta on ole-
mas palju raamatuid, artikleid, audiokassette jne, kui kedagi see sügavamalt huvitab. 

Aidaku Jumal meil need märgid ära tunda ja hoidku Ta meid katsumustes tugevad.

„kas nad siis ootavad, et Tund jõuaks neile kätte ootamatult? Juba on tulnud vihjed selle kohta ...“ 
(47:18)
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50 MAAILMA LÕPU MÄRKI
Autor: Dr. Suhaib Hasan
Allikas: http://www.islaam.com/Article.aspx?id=450
Tõlkinud: Aisha

22. Usaldus kaob, kui võim antakse neile, kes seda 
väärt ei ole.

23. Inimesed kogunevad palvuseks, kuid ei leia 
imaami, kes neid juhiks.

TULEVIKUS:

24. Meeste arv väheneb ja naiste arv suureneb, kuni 
iga mehe kohta on 50 naist.

25. Eufrat avaldab kulla-aarde ja paljud surevad sel-
le eest võideldes, iga üks lootuses, et just tema saab 
selle aarde omale.

26. Roomlased (eurooplased) tulevad kohta nime-
ga A’maq või Wabiq ja parimate inimeste armee Me-
diinast läheb neile vastu.

27. Moslemid vallutavad Rooma.

28. Mahdi („juhitu“) ilmub ja hakkab moslemite 
imaamiks.

29. Jeesus Kristus laskub Damaskuses Maa peale ja 
hävitab vale-kristluse.

30. Jeesus hävitab risti ja tapab sead.

31. Antikristus (Al-Masih Al-Dažžaal) ilmub kõigi 
oma pettemanöövritega ja see saab olema suureks 
katsumuseks. Talle järgneb 70 000 juuti Isfahanist.

32. Ilmuvad Ya’žuž ja Ma’žuž (Gog ja Magog) ja sel-
lega seotud katsumused.

33. Maast ilmub Koletis, kandes Moosese saua ja 
Saalomoni pitsatit. Ta räägib inimestega ja ütleb nei-
le, et nad ei uskunud kindlalt jumalikesse 
märkidesse.

34. Suur sõda Mahdi juhitud moslemite (+ need 
juudid ja kristlased, kes usuvad Jeesusesse peale te-
ma tagasitulekut) ja Antikristuse juhitud juutide ja 
mitte-moslemite vahel.

35. Jeesus tapab Luddi väravas (Lod on tänapäeva 
Iisraelis – lennujaam ja oluline militaarbaas) 
Antikristuse.

36.  Suure rahu ja harmoonia aeg Jeesuse ülejää-
nud eluajal.

37. Rikkust saab nii palju, et on väga raske leida ke-
dagi, kes almust vastu võtaks.

38. Araabiast saab aedade ja jõgede maa.

39. Seejärel ühiskond mandub.

40. Dawsi hõimu naiste tuharad kõiguvad jälle iidol 
Dhul-Khulsah ümber ringe tehes.

41. Suur tulekahju Hidžaazis, mida näevad Busra 
elanikud.

42. Kolm suurt armeed vajub maa sisse: üks idas, 
üks läänes ja üks Araabias.

43. Õhukese nahaga Abessiinia juht hävitab Kaaba.

44. Hiigelsuur suitsupilv.

45. Päike tõuseb läänest.

46. Õrn tuul viib usklike hinged.

47. Maale ei jää kedagi, kes ütleks „Allahu akbar“ või 
„Ei ole ühtki kummardamist väärivat jumalust peale 
Jumala“.

48. Viimne Kohtupäev saabub kõige hullematele 
inimestele, kes paarituvad avalikkuses nagu eeslid.

49. Ingel Israfiil puhub trompetit, mille peale kõik 
minestavad peale nende, keda Jumal ei taha, et nad 
minestaks.

50. Trompetit puhutakse teist korda, mille peale 
kõik surnud tõusevad üles.
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DALAI-LAAMA: ŰHTKI RELIGIOONI EI 
TOHI PIDADA PAHATAHTLIKUKS

Allikas: http://uudised.err.ee/?06232964

Augustis Eestis viibinud Tiibeti usujuhi dalai-laama 
sõnul kannavad kõik religioonid maailmas armastu-
se, halastuse ja sallivuse sõnumit ning ühtki religioo-
ni ei tohiks pidada pahatahtlikuks.

Dalai-laama ütles „Aktuaalsele kaamerale” antud 
intervjuus, et kõikidel religioonidel on ühine alus-
põhi, mistõttu peaks olema võimalik välja arendada 
ühist religioosset vennaskonda.

Kuigi mõnikord tekivad erinevate religioonide 
vahel konfliktid, tuleb dalai-laama sõnul teha vahet 
kogu religiooni ja vaid mõne pahatahtliku inimese 
vahel. „Käputäis pahandusetekitajaid kasutavad re-
ligiooni nime. Tegelikult on nende eesmärgiks raha 
või võim, mitte usuasjad. /.../ Mõne pahatahtlike 
tegude tõttu laiendatakse seda kurjuse imagot kogu 
religioonile ja see on täiesti vale,” rääkis usujuht.

Ta meenutas, et rõhutas pärast 11. septembri rün-
nakuid USAs, et tuleb vahet teha mõne pahatahtliku 
moslemi tegude ja kogu islami vahel. „Ei tohi teha 
üldistusi kogu religioonile nagu islam.

 Pahatahtlikke inimesi on ka kristlaste seas, juuti-
de, hinduistide ja budistide seas,” märkis ta.

Teine põhjus, mis religioonide vahel konflikte te-
kitab, on dalai-laama hinnangul see, et inimestel pole 
piisavalt teadmisi teiste religioonide kohta. „Probleem 
on arusaamas: üks tõde – üks usk. Üksikisiku jaoks 
on see põhimõte täiesti hea. Terve maailma puhul 
ei saa aga põhimõtet „üks tõde – üks usk” rakendada,” 
ütles ta.

Usujuht selgitas, et tuhandete aastate jooksul on 
erinevad religioonid välja kujunenud – Euroopas 
kristlus, Indias palju erinevaid hinduisme ja budism. 
„Tegelikkuses eksisteerib nii palju erinevaid religioo-
ne ja tõdesid, et inimkonna jaoks on põhimõte „pal-
ju tõdesid – palju religioone” juba reaalsus.”

Dalai-laama tõi näiteks India, kus on juurdunud 
mitmed religioossed traditsioonid, nagu islam, krist-
lus, judaism. „Nüüd moodustavad indialased ühe 
suure rahva, kus kõik maailma suuremad religioonid 
elavad kõrvuti. See on selge märk, et me võime koos 
elada ja üksteisest lugu pidada,” sõnas ta.

KIRIKUS KÄIVAD NOORED SUHTUVAD 
MOSLEMITESSE SALLIVAMALT

Allikas: http://www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=1994

Suurbritannias läbiviidud uuringu kohaselt suh-
tuvad kirikus käivad noored oma moslemitest ea-
kaaslastesse sallivamalt. Seda, et moslemitel lubataks 

koolis kanda peakatet, toetab 79% kirikus käivatest 
noortest, 59% usuleigetest ja 60% mitteusklikest. 
Vastavalt 63, 52 ja 51 protsenti salliksid ka burka 
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kandmist. Islamikoole toetaks vastavalt 29, 23 ja 18 
protsenti küsitletutest.

Warwicki ülikooli professor Robert Jacksoni hin-

nangul näitab uuring, et usulisi pingeid ei põhjusta 
uskudevaheline konflikt, vaid pigem usuvastane 
hoiak.

FLORIDA PASTOR PLAANIB ISLAMIVASTAST 
RAHVAKOGUNEMIST

Allikas: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/
florida-pastor-plaanib-islamivastast-rahvakogunemist.d?id=55666254

Ühendriikides tegutsev pastor Terry Jones, kes sai 
ülemaailmselt tuntuks koraanipõletamisega, teatas 
eile, et kavatseb enne 11. septembri terrorirünnaku-
te kümnendat aastapäeva korraldada islamivastase 
rahvakogunemise. 

Jones ütles kohalikule ajakirjandusele, et tema ja ta 
kaaspreester Wayne Sapp kavatsevad 10. septembril 
esineda kõnedega, kus selgitavad „mitmeid ohte, 
mis koraanis peituvad”, vahendab BNS AP uudist.

Jones ei täpsustanud koosoleku toimumise kohta. 

Vaimulik kinnitas, et kavatseb ühtlasi osaleda terrori-
rünnakute aastapäeva mälestusüritustel.

Jones, kelle koraanipõletamisaktsioonid vallanda-
sid Afganistanis vägivalla, milles tapeti mitmeid 
inimesi, pandi aprillis Michigani osariigi Dearborni 
linnas lühikeseks ajaks vangi ning kohus keelas ära 
tema kavandatud meeleavalduse mošee ees. Kohus 
leidis, et protestid Deardorni Ameerika Islamikesku-
se ees võivad tuua kaasa vägivalla ning pani Floridas 
pastori ja tema kaaslase Wayne Sappi vangi.

ITAALIA ON LÄHEDAL BURKAKEELU 
KEHTESTAMISELE 

Allikas: http://www.postimees.ee/518592/itaalia-on-lahedal-burkakeelu-kehtestamisele/

Itaaliast võib Prantsusmaa ja Belgia järel saada kol-
mas Euroopa riik, mis keelustab avalikes kohtades 
moslemite näokatete kandmise.

Itaalia parlamendikomisjon kiitis hiljuti heaks sea-
duseelnõu, mis jõuab enne rahvasaadikute suveva-
heaega ka parlamenti. Valitsuskoalitsiooni eelnõu 
näeb ette avalikes kohtades ja tänavatel näo katmise 
keelustamist burkade ja niqabidega. Seadusest üle-
astujaid tahetakse karistada rahatrahviga, kirjutas 
BBC.

Valitsuse hinnangul tuleks kogu keha katvat burkat 
või silmad nähtavaks jätvat niqabi kandvaid naisi 
trahvida 150-300 euroga. Leebem võimalus on saata 
naine ühiskondlikult kasulikule tööle, vahendas Itaa-
lia uudisteagentuur Ansa.

Meestele, kes sunnivad oma abikaasat, õde või tü-
tart vastavat riideeset kandma, määrataks 30 000 eu-
ro suurune trahv ja kuni aastane vanglakaristus.

Eelnõul on nii peaminister Silvio Berlusconi rahvus-
lik-konservatiivse erakonna Vabaduse Inimesed ja 
selle koalitsioonipartneri äärmusparempoolse Põhja 
Liiga toetus. Viimase üheks märksõnaks on vastan-
dumine immigrantidele.

„[Seaduseelnõu] lõplik heakskiitmine teeb lõpu pal-
jude naiste kannatustele, keda sunnitakse tihti kand-
ma burkat või niqabi, mis hävitab nende väärikuse ja 
takistab integratsiooni,“ leidis Vabaduse Inimesed 
erakonna ridadesse kuuluv rahvasaadik Barbara 
Saltamartini.
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Minu teekond islamisse algas kaheksa aastat tagasi 
reisidega Egiptusesse. Hakkasin ennast sellel maal 
koduselt ja hästi tundma. Mulle meeldisid väga seal-
sed inimesed – nii vahetud ja siirad. Samuti hakkasin 
huvi tundma nende usu vastu ja seal olles tundsin 
mingit seletamatut soovi mošeesse minna.

Enne neid reise ei teadnud ma islamist midagi, na-
gu enamus eestlasi. Lugesin ja uurisin siis islami koh-
ta, et mõista neid inimesi, kes on islami oma usuks 
tunnistanud. 

Muutus toimus minu elus kaks aastat tagasi, olles 
jälle Egiptuses ühel kõrbematkal. Tundsin seal, et 
keegi andis mulle märku, et leiaksin tee islamisse. Te-
an, et mind juhatati õigele teele. 

Soovisin Egiptuses mošees šahaada öelda, aga jul-
gusest jäi puudu. Samas see soov minus järjest süve-
nes ja lõpuks otsustasin seda teha meie mošees, Tal-
linnas. Ma olen väga tänulik, et Allah juhatas mind 
õigele teele ja ma mõistsin viimaks, mis on elu mõte. 
Nüüd on minu sooviks olla kannatlik ja teenida Alla-
hit kõige paremal võimalikul viisil. Allahu akbar!

Sayeda

Assalamu alikum, mu kallid õed ja vennad! 

Kuulsin lapsena oma emalt sõna „Jumal“, kuid see ei 
tähendanud ei talle ega mulle mitte midagi.

Minu ema oli lihtsalt teadlik, et on olemas keegi kes 
meid juhib ja me ei ole päris üksi. Mina ja mu vend 
saadeti kodukohas asuvasse laste pühapäevakooli. 
Seda tehes ei olnud emal meid plaanis mitte usuliselt 
harida, vaid sinna saadeti meid sellepärast, et meil 
peres valitses vaesus ja pühapäevakoolis jagati rii-
deid ja anti lastele süüa. Sellise arusaama ja maailma 
vaatega mind kasvatati ka üles. Ma ei teadnudki 
usust suurt midagi, ainult seda, et seal aidatakse 
vaeseid. 
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Juba 16-aastaselt sundis elu mind elama üksinda, 
kuna kodus olid minu kasuisa ja ema langenud alko-
holi lembusesse, mida mina välja ei kannatanud. 
Järgmine samm minu elus oli 18-aastaselt minna lu-
teri kirikusse, kus mind ristiti ja leeritati. Selles ma 
enam ei tundnud midagi võltsi ega ka omakasu-
püüdlikku, vaid see oli siiras soov õppida tundma Ju-
malat, sest lapsepõlves pühapäevakoolis käies oli ka 
midagi, mis mind aitas teha otsust luterlaseks 
astumiseks. 

Mõni aeg hiljem hakkasin ma aga mõistma, mis 
seal küla luteri kirikus tegelikult toimus. Noored käi-
sid luteri kirikus vaid selleks, et see on maal üleüldi-
ne traditsioon. Pühapäevasel teenistusel olid ainult 
6-12 vana prouat ja nad olid kõik kuidagi kohustuse 
korras seal. Minu arusaam oli selline, et nad olid va-
naks saanud ja neil on tekkinud hirm surma ees ja 
oma pattude pärast ja nii käidi seal jumalasõna kuu-
lamas ainult selleks, et ehk Jumal halastab neile nen-
de patud. Samas väljaspool kirikut neid üksikuid 
kooskäijaid nähes oli selge, et oma igapäevaelus 
kombivad nad ikka kusagil pimeduses edasi, elades 
täpselt sedasama vana patust elu edasi, nagu olid 
elanud kogu oma eluaja. 

Mul kadus igasugune huvi kirikus käia. Ma ei saa-
nud sealt sellist toitu oma hingele, mida ma vajasin 
ja otsinud olin. Peale pühapäevasel teenistusel käi-
mist ja sealt koju tagasi jõudmist tundsin ma, et mi-
nu sees oli ikka seesama tühjus, mis mind oli elu 
jooksul saatnud. Ainus asi, mis mulle rõõmu valmis-
tas, oli see, et ma sain kirikumaksu maksta teadmi-
ses, et selle rahaga aidatakse vaeseid ja näljaseid pü-
hapäevakooli lapsi. See oli kogu rõõm minu elu maal 
üleskasvamisest ja arengust. 

Jõudis kätte aeg, kus mul oli vaja maalt lahkuda. 
Võtsin koti selga ja läksin pealinna tööd otsima. Olin 

väga ebakindel ja ei olnud sugugi oma ettevõtmis-
tes püsiv. Vahetasin paari aasta jooksul päris palju 
töökohti, kuni leidsin töö, mis oli mu hingele vastu-
võetav ja mida tehes olin õnnelik. Ma sattusin tööle 
haiglasse, hoolitsesin haigete eest, sain endale kind-
la elamise. Minu ümber tekkisid uued inimesed, sain 
suhelda ja laiendada oma silmaringi.

Ühel hetkel tekkis minu ellu hea sõber.  Ta oli alati 
särav, ülimalt rõõmsameelne ja head sooviv. Kunagi 
ma ei kuulnud tema suust kellegi kohta mitte ühtegi 
halba sõna. Ta üritas olla mõistev inimestega, kes 
kompisid pimeduses ja olid patust vaevatud ning üt-
les lihtsalt, et nad on rumalad ja elu annab neile juht-
nööre kuidas edasi elada. Kui mina aga julgesin talle 
kurta oma muresid ja hädasid, oli ta alati valmis 
mind hea sõnaga toetama ja mõte, mis peamiselt te-
ma suust kõlas mulle oli see, et KÕIK HALB ON 
MÖÖDUV.

Tänaseks peaaegu 5 aastat tagasi kaotasin selle hea 
ja toreda sõbra kelle headust, avatust ja siirust ma ei 
osanud sellel ajal märgata ning ei suutnud mõista 
tema sõnumit mulle, mida ta oma käitumisega üritas 
ta näidata. Mu silmad hakkasid avanema alles siis, 
kui teda enam meie seas ei olnud. Käisin tema põr-
mu ära saatmas viimsele teekonnale. Seisin matuse-
teenistuse ajal seal kui vahakuju, ainult mu kõrvad 
võtsid vastu sõnumit, mida sellel ärasaatmise tsere-
moonial räägiti. Teda maeti moslemite kommete jär-
gi. Peale temaga hüvasti jätmist jooksin sealt saalist 
välja paar maja eemale, vajusin mingi hoone trepile 
istuli, panin oma pea käte vahele, toetasin lauba vas-
tu põlvi ning puhkesin valjuhäälselt nutma. Ma ei 
saanud aru millest see tuli, kas see oli lein sõbra kao-
tusest või oli see midagi, mis oli imaami jutluses 
mind väga liigutanud, kuid olin jõudnud 
murdepunkti. 
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Peale mõneminutilist nuttu püsti tõustes ja kodu 
suunas liikudes tundsin ühel hetkel erilist rahu oma 
südames, mida ma ei olnud oma 26 eluaasta jooksul 
kunagi tundnud.

Sellest ajast kuni tänase päevani olen mõtisklenud 
ja uurinud, et mis see siis oli, mis minuga toimus. Ma 
küsisin endalt palju küsimusi, millele ma ei saanud 
vastuseid, mis tegi mu rahutuks kuid samas ma tead-
sin, et igal asjal on oma aeg.

Nüüd siis, aastaid hiljem, sattusin oma kadunud 
sõbra hauale küünalt süütama, et meenutada ini-
mest, keda ma polnud kohanud enne teda ega ka 
peale tema lahkumist meie seast. Surnuaiast koju 
naasemisel ma äkki tajusin taas sama erilist ärasele-
tamatut rahu, mis tol matustepäeval. Siis alles avane-
sid mu silmad ja hing. Mõistsin, mida ma olin pime-
duses kompides otsinud ja tahtnud ning mida minu 
kadunud sõber minule oma eeskujuliku kasvatuse-
ga ja käitumisega öelda tahtis. 

Terve õhtu jooksul nautisin oma erilist RAHU tun-
net. Peale seda otsustasin minna raamatupoodi, et 
leida sealt vastavat kirjandust, mis seostusk islami 
usuga. Leidsin raamatu, mida ma sain vastavalt sel 
ajal olevatele võimalustele endale osta. See oli „Väi-
ke Religiooniraamat, Islam“ mille oli välja andnud 
Markus Hattstein. Seda raamatut lugedes ja uurides 
selgus, mida ma olen otsinud ja soovinud leida. Mul-
le meenus elu etapp, mil olin veetnud koos aega 
oma moslemist sõbraga. Mulle tuli meelde tema eri-
line isikupära, mida ma ei olnud leidnud ei enne ega 
ka peale tema lahkumist. Ma hakkasin aru saama, et 
temast kiirgas armastust, mida Jumal oli talle õpeta-
nud teiste inimeste vastu tundma. Ma hakkasin 
mõistma, miks oli ta teistsugune kui teised inimesed. 
Ma sain aru, miks ta kunagi ei rääkinud mulle isla-
mist. Ta aimas, et ma ei oleks mõistnud seda, kuna 
minu eelnevad kogemused pühapäevakooli ja luteri 
kirikuga ei olnud täitnud tühja kohta minu hinges. Ta 
näitas mulle, milline võib olla inimene, kes armastab 
Jumalat ja kes on õppinud tänu Jumalale lugu pida-
ma oma lähedastest inimestest ning sõpradest. Nii 
saingi aru, mis oli tema sõnum minule. 

Peale raamatu viimase lehekülje lugemist ja mee-
nutades suure südamega sõpra, ma ei kahelnud 
enam hetkekski, mida ma otsin ja tahan. Istusin ar-
vuti taha ja hakkasin otsima kontakti islamiga. Sain 

selle väga kiiresti, lähima 1,5 tunni jooksul ... ja 3 päe-
va hiljem ma juba külastasin mošeed. Teejuhiks mo-
šeesse oli üks ülitore vend, kes mind esimestel kirja-
vahetustel suutis veelgi rohkem veenda, et selliseid 
sõpru ja vendi nagu oli mu kadunud sõber, on just 
islamis. 

Mošeesse sisenedes mu hing värises sees ja mul 
tekkis Jumala ees  ja vendade seas hirm ja häbitunne. 
Ma tundsin end patusena ja häbenesin seda, kuigi 
minu teejuhist vend oli väga julgustav. Peale esimest 
ja teist korda mošeesse minemist sain ma suhelda 
paljude vendadega, kes süstisid minusse julgust, mis 
lubas mul astuda islami kogukonna ette ja öelda 
oma usutunnistuse. 

Tänaseks olen ma juba moslem. Olen küll veel vä-
heke toores ja roheline, kuid tänu oma vendadele 
saan ma õppida islamit ja õppida armastama Juma-
lat ning austama oma lähedasi. Elus esimest korda 
ma tunnen, et olen leidnud oma elus koha ja tee Ju-
mala armastuseni. Ma ei käi mingil oma vanemate 
käsul isikliku kasu saamise eesmärgil pühapäeva-
koolis. Käin kohas, kus inimesed ei istu omaette iga-
üks omas nurgas ja ei põrnitse teineteist altkulmu 
nagu luteri kirikus, vaid astuvad ligi ja suhtlevad, ja-
gavad tarkusi ning õpetavad sind. Olen õnnelik, et 
leidsin selle, mida ma olen otsinud.  

Nüüd aga tahan ka lõpetada jäädavalt teema oma 
kadunud suuremeelsest sõbrast. Ma tahan, et ta 
saaks rahus puhata. Tema on tänu Jumalale oma 
misjooni täitnud ja mind islamisse juhatanud. 
Alhamdulillah!

Lõpetuseks tahaksin ära mainida teile, kallid õed ja 
vennad, et kui te märkate mind kusagil norutamas, 
siis see ei tähenda seda, et ma olen moss ja ei taha 
kellegagi suhelda. Olen tagasihoidliku iseloomuga 
ja olen väga õnnelik, kui te ka ise minuga kontakti 
otsite ja suhtlete. See aitab mul kasvada usus ja õp-
pida ning kindlasti ka parandada oma meelt 
inšaAllah.

Teie vend Sufian-Siivo
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uSALdA JuMALAT!

„And Moses said: o my people! if ye have belie-
ved in Allah then put trust in Him, if ye have in-
deed surrendered (unto Him)! [10:84] 
Nii mõnelegi ehk on hakanud silma minu väide, et is-
lamit pole võimalik järgida, kui sa seda ei mõista. Se-
da võib seletada nõrga usuga. Ühest küljest ma just-
kui pidevalt püüaks leida tõestust, et sammun õigel 
teel. Usaldamata end täielikult religiooni rüppe. Just-
kui ma ei usuks, et Jumal on meile andnud vaid pari-
ma ning kui religioon midagi ette näeb, siis see on 
vaid meie endi kaitseks ja heaoluks.  
Teisalt aga võib seda vaadelda sedasi, et tegelikult 
ma ikkagi usaldan islamit. Ent kui sel on nõudmiseid, 
mille täitmine mulle esmapilgul raskusi valmistab, 
siis sisuliselt ma ju ei mõista selle nõude vajalikkust. 
Sellest tulenevalt ei saavuta ma mitte hingerahu, na-
gu seda islam ju tegelikult annab, vaid hoopis viin 
end pingesse ning lõpkokkuvõtteks kasu asemel 
külvan enesesse kahju.

 Abdur rahman bin Abi Bakra’s father (r.a.) nar-
rated that the Prophet (s.a.w.s.) said: “if Allah 
wants to do good to a person, He makes him 
comprehend the religion and of course knowle-
dge is attained by learning.” (Bukhari 1/67) 
Minu arusaamade kohaselt ma ju mitte ei lükka en-
dast religioonis mõistetamatute tahkude täitmist ot-

seselt eemale, vaid lükkan selle edasi seniks, kuni 
mõistan tagamaid. Ma ju siiski jätkan enesele arusaa-
matu nõude üle mõtisklemist ning palun Jumalalt 
juhatust.  
Seega ma ei välista seda, et minu usutugevus pole 
täiuslik. Ma imetlen moslemeid, kes suudavad usku 
järgida ka ilma seda otseselt mõistmata. Kellele ei 
valmista raskusi ükski punkt selles, ning ainus arves-
tatav põhjus on teadmine, et Jumal ei palu meil teha 
mitte midagi, mis ei tooks enesega kaasa meie hea-
olu. Teisalt aga olen mina oma teel islamis seadnund 
eesmärgiks võimalikult palju mõista. Kui sellega 
kaasneb ajutine viibimine religioonis, ent lõpptule-
musena hakkan ma nõuet täitma veelgi suurema en-
tusiasmi ning tänulikkusega, siis võiks öelda, et ees-
märk põhjendab abinõu. 

Kas ma olen ses suhtes vale islamis? Ehk küll. Ent mi-
nu jaoks on olulisem olla seal kus ma hetkel viibin, lii-
kudes rahus oma religioonis paremaks saamise poo-
le. Ja lõppkokkuvõttes on vaid üks kohtumõistja ja 
kui ma ei saa vastust oma küsimusele maises elus, 
siis Viimsel Päeval kindlasti. Allah olgu mulle 
armuline!

MidA VAATAd, SEdA NÄEd

„See, kes näeb midagi halba sündimas, peab 
selle vastu hakkama oma käega. kui ta seda teha 
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ei saa, siis oma keelega ja kui ta sedagi ei saa, siis 
selle hukka mõistma oma südames ja see on usu 
kõige nõrgem tasand.“ (Sahih Muslim) 
See lause illustreerib eesti moslemite kodulehekülje 
päist ning on läbi kajanud mitmeid kordi meie tead-
jamate kõnest/kirjast. Alati on see lause mind häiri-
nud. Ma kuidagi ei mõista seda. Saan aru küll mida 
on öelda tahetud, ent järgides, muutuks minu aru-
saamise kohaselt moslemite käitumine pealetükki-
vaks. Siiani olen tegelenud iseenda muutmisega to-
lerantsemaks kaasinimeste vastu, püüdes endas jät-
ta tahaplaanile see pealtükkivam pool. Minu mõtte-
maailma kohaselt käitume me alati kõige paremini. 
Mis iganes olukord on, mis iganes teguviis on, see on 
alati parim. Põhjus on väga lihtne. Igas olukorras ini-
mene vaistlikult (või siis teadlikult) valib enesele pa-
rima lahendi. Sinule võib see paista valena või väära-
na, ent sina pole tema ja sina pole tema olukorras. 
Kas usud et kui sina satuksid tema olukorda siis käi-
tuksid paremini? Mina küll usun. Aga sa käituksid pa-
remini iseenda jaoks, mitte paremini kellegi teise 
jaoks. See lihtne valem peaks külvama meisse hulga-
nisit tolerantsust kaasinimeste vastu.  
Nüüd minnes tagasi hadithi juurde: „See, kes näeb 
midagi halba sündimas, peab selle vastu hakkama 
oma käega. Kui ta seda teha ei saa, siis oma keelega 
ja kui ta sedagi ei saa, siis selle hukka mõistma oma 
südames ja see on usu kõige nõrgem tasand,“ on mi-
nu esimene reaktsioon negatiivset laadi. Pigem olen 
ma enesele seadnud teeviidkas, et kui prohvet Mu-
hammed oli alati eeskujuks oma tegudega, siis pa-
rim viis peegeldamaks oma religiooni ilu on eeskätt 
sellekohased teod. Mitte aga endi nina pidev toppi-
mine kuhugi, kus tegelikkuses me ei mõistagi asja-
osalisi. Kuna minu teooria kohaselt, mõistes hukka 
kellegi teguviisid, taandub kogu probleem sellele, et 
ei mõisteta teise isiku tagamaid.

 „See, kes näeb midagi halba sündimas, peab selle 
vastu hakkama oma käega...” No olgu...see on ju iga-
ti tore kui nähes näiteks prügi tänaval, me selle kor-
jame kokku ja viime selleks ettemääratud kohta. Või 
kui kellegile kusagil viga tehakse, siis rutatakse appi 
vms. Mul tuleb siinkohal meelde kord kui tulin abi-
kaasa ja lapsega ämma kodust ning tänaval oli 
meesterahvas, umbes 4-5ne laps käevangus, kes oli 
just lõpetanud oma krõpsupaki. Isa aga võttis tüh-
jaks saanud pakendi lapse käest ... ja pillas selle, na-
gu muuseas, sinna samasse lapse jalge ette. Et siis 
antud lauseosa kohaselt oleks pidanud mina mine-

ma ja selle tühja krõpsupaki maast korjama ning ase-
tama lähimasse prügikasti. Ma ei hakka siin seletama 
prügiprobleemist, et lähim prügikast on vaateulatu-
sest väljas ja prügi lademets tänaval, et imelik oleks 
minna seda ühte pakki sealt nüüd üles võtma ja jalu-
tama kaugustesse, et see asetada selleks ettenähtud 
kohta. Ühesõnaga selline teguviis oleks otstarbekas 
olukorras, kus tänav on puhas ja prügikast vaateula-
tuses. Päris omapärane mõju võiks sellel olla nii kõ-
neall olevale isale kui ka tema tütrele.  

„...Kui ta seda teha ei saa, siis oma keelega...” et kui 
füüsiliselt ei ole võimalik asja parandada, siis tuleb 
sõnad appi võtta. No on küll tore, et kaasmoslemid 
üksteist teavitavad erinevatest keeldudest, nähes 
kedagi vääralt käitumas. Või kui näiteks on prob-
leem kusagil füüsilisele tasandile jõudnud, et siis 
mitte ei minda ja ei klobita mõlemid läbi (mida võiks 
ilma antud hadithisse süüvimata järeldada), vaid 
minnakse ja lahendatakse olukord sõnadega.  
Minnes tagasi selle krõpsupaki juurde, siis oleks ol-
nud kena, kui mu abikaasa näiteks oleks noominud 
seda meesterahvast. Ent teha midagi sellist tema 
lapse juuresolekul ning sellega kaasnevalt õõnesta-
des isa autoriteeti, ei ole ka see lahend väga otstar-
bekas.  

“...ja kui ta sedagi ei saa, siis selle hukka mõistma oma 
südames ja see on usu kõige nõrgem tasand“ – ning 
see lauseosa on mulle enesele kõige meelpärasem. 
Minu meelest on see üks ääretult enesekontrolli 
nõudev soovitus. Kui lihtne on oma teravat keelt ku-
sagile vahele toppida, saades suure laengu oma 
enesehinnagu upitamsele. No küll on ju hea minna 
ütlema et kuule-kuule, sa käitud valesti me religioo-
nis ja üleüldse pole sul õigust antud teemas kaasa 
rääkida, kuna sa ise ju ei järgi pooli punkte islamist 
vms. Või hoopis anda mõista et nännänää ... mina te-
an aga sina ei tea ... hehehe ... 

Ja minnes jällegi mulle juba lemmikuks saanud õn-
netu krõpsupaki juurde, siis tolles olukorras vaatasin 
ma maha kukutatud prügi, seejärel sellele isale väga 
hukkamõistvalt otsa ning liikusin oma teed edasi. Ja-
aaa ... ma tean küll ... ei käitunud ma oma religiooni 
suhtes õigesti. Sellist teguviisi oleks tohtinud lubada 
ensele mu abikaasa, ent mitte mina. Kui nüüd minna 
tagasi jällegi kõneall oleva hadithi viimase osa juur-
de, siis oleks pidanud ma toimunu lihtsalt hukka 
mõistma oma südames. 

Et siis see krõpsupaki teekond minu selgitustega 
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peaks viima mind arusaamisele, et ükski olukord ei 
ole must-valge. Ja iga olukord, mis isegi paistab ee-
malt vaatajale sama, on erinev, kuna selles olevad isi-
kud on erinevad, või selles olevate isikute päev oli 
seekord teistsgune oma teistsguste mõtetega ja üle-
üldse ei saa eksisteerida kahte täpselt identset olu-
korda. Et pannes sama probleemi lahendi erineva-
tesse probleemidesse, võtab lahend ka erineva kuju. 
No vaadates veelkord krõpsupakki ja moslemite 
õpetlikku lauset. Ma saan astuda selle vastu käega, 
ent arvestades asjaolusid ei too see enesega kaasa 
mitte õpetlikku kasu, vaid hoopis jätaks kogu loost 
vale mulje. Minnes nüüd pidama loengut teemal: ei 
tohi maha panna prügi!, oleks tekitanud jällegi eri-
nevaid vastakaid emotsioone ning probleemi hoo-
pis mitte lahendanud, vaid selles vääralt käitunud 
isiku enesekaitsele seadnud. Ja kes kord juba võtab 
ensekaitse positsiooni, tema mõte pole enam lahti-
ne ning sealt midagi head tulemas pole, rääkimata 
sellest et ta minu loengu mõttest aru saaks. Ning 
seega valides nõrgima tasandi oma usus, olekski pa-
rim lahend, näiliselt muud moodi võimalikult lahen-
datavale olukorrale. 

Selle pika ja keerulise jutu tagamaa taandub mõtte-
le, et sa võid küll oma sisemuses olukordi ja inimesi 
hukka mõista, kuid tegelikkuses peaksid sa olema 
seejuures mõistev ning andestav, sel lihtsal põhjusel 
et hakates valju häälega või isegi füüsiliselt asja pa-
randama, võid sa sattuda olukorda, mille tuumikut 
sa isegi mitte ei mõista. Siinkohal ei taha ma kuidagi 
anda mõista et ei ole otstarbekas käituda selle hadit-
hi kohaselt; vaid hoopis seda, et läheneda tuleb iga-
le olukorrale ja igale inimesele erinevalt.  
Liikudes siit seda mõtet mööda edasi võiks tuua näi-
te. Kõnnib tänaval moslemineiu, kuid keha katvad 

riided on liibuvat laadi. Teisal kõnnib jällegi mitte-
moslem ning tema on suisa napis rõivastuses. Esma-
pilgul pöörad oma kortsus kulmu ju moslemi poole. 
Tema peab teadma mis on õige/vale ... seega tema 
on vääram, kui nüüd see rumaluke pool-paljas usk-
matu. Ent kui sa tead, et iga inimene on erinev ja iga-
üks käitub vastavalt oma parimale äranägemisele, 
siis peaksid sa ka mõistma, et järelikult ei mõtle see 
moslemineiu sedasi nagu sina. Vastasel juhul oleks 
ta keha kaetud niisamuti nagu sinugi oma. Mingil 
põhjusel pole ta veel mõistnud katmise tähendust ja 
olulisust. Siit minnes tagasi kahe noore naise võrdlu-
se juurde, siis sisuliselt ei mõista neist kumbki katmi-
se vajalikkust, ning seega, see liibukas ent ometi 
mingil määralgi naha katnud tütarlaps, on ka parem 
kui päris paljas nahk. Ma üldse ei taha siin öelda mi-
dagi selle kohta, nagu selles poleks midagi halba, kui 
osad moslemid ei kata end vms. Pigem lihtsalt pöö-
rata tähelepanu sellele, et nii kuidas vaatad, nii ka 
näed. Kui sina tahad näha seda moslemit, kes paraku 
väga hästi üht tahku oma religioonist ei mõista, hal-
vakspanuga, siis sa ka seda näed. Aga sa ei tea, et 
võibolla tema palvetab 5x päevas Jumala poole pa-
ludes, et temani jõuaks enese katmise vajalikkuse tä-
hendus ja ta südamest seda järgima saaks hakata. Sa 
ei tea ka seda et võibolla ta kattis end varem, kuid 
mingil põhjusel on ta hetkel oma usust taandunud, 
tema maailm on ehk pisut sassis ja mingil põhjusel 
on ta oma ilusad abaajad kapinurka visanud ning 
kitsaste teksadega ringi kolada tahab. Sa ei tea miks 
see neiukene seal tänaval nii käitub, ent ometi on te-
ma juuksed varjatud ja nahk päris välja ei paista ... 
see on ju natukenegi parem kui päris poolalasti linna 
peal kolav mitte-usklik.

Mida tahan kogu selle pika jutuga öelda on see, et 
olgem tolerantsemad üksteise vastu. Hukkamõist 
on meil kõigil kiire tulema; ent nähes inimeste väär-
tusi, nende omaduste kõrval, mida me esmapilgul 
ehk hukka mõistame; jätab positiivsema ellusuhtu-
mise nii meile, kui ka meid ümbritsevatele inimeste-
le. Maailm ei ole must-valge ja kõiki olukordi ei saa 
võtta üks-ühele. Targad õpetused on niikaua targad, 
kuni neid targalt kasutatakse.

Tasneem Kairost

http://tasneemmahmoud.livejournal.com/
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SAdAMAS

Suurte raskete raudväravatega sadam meenutab 
rohkem vanglat kui reisijatele mõeldud  tsooni. Jääb 
mulje, nagu siseneksime VIP tsooni, kus kõigil kohta 
pole. Neoonvestidega töötajad peatavad iga sõiduki 
nõudmaks laevapileti kinnitust. Samas kõrval on 
parv tüütuid  Jehoova tunnistajad, kes araabiakeel-
set Piiblit igale reisijale pähe määrida üritavad. 

Istun siin palavusest ülesköetud autos  juba tunde. 
Sõidukeid on meeletult, igaühel rehvid raske koor-
ma all peaaegu lõhkemas. Vanad roostes pannid käi-
vituvad turtsudes ja rögisedes, nagu mõni tuberko-
loosihaige vanamees ning seejärel paiskavad suure 
kärgatusega  sinist tossu välja, enne kui lõplikult hää-
le sisse saavad ja teosammul edasi venivad.  

Enamus autodel on katusele laotud suur hunnik 
kraami, mis hoolikalt sinise kilega kaetud,  meenuta-
des rohkem Eiffeli torni kui sõidukit. Autod on ka 
seest laeni kraami täis , kusagilt pisikesest aknaavau-
sest, vahib vastu pisikese jütsi kriimus näoke. „Täiesti 

vastutustundetu!” mõtlen endamisi, „Laps peaks ju 
ometi oma turvatoolis olema, selle asemel turnib ku-
sagil  pagasi vahel.” Lapse ema paistab aga hoopis 
enesega väga rahul olevat – istub sealsamas lahtise 
auto kõrval kuumal asfaltil ja päevitab oma täidlast, 
veidi vinnilist nägu. 

Äkki läheb eemal lahti suur kisa – kellegi Eiffeli torn 
oli halvasti kinnitatud ja vedeleb nüüd sadama oote-
sabas teiste kaasreisijate silme all lõõskaval asfaltil. 
Kogukas pisikest kasvu mammike hädaldab suure 
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häälega  ja kätega vehkides kiitsaka vanamehe kõr-
val. Viimane, kes on niigi kuumusest vaevatud, kor-
jab loiude liigutustega asju kokku. Selle asemel, et 
abikaasat aidata, kärgib ja tänitab naine araabia kee-
les edasi, nagu viimase vindi peal visisev kiirkeetja.  
Kisa peale on kokku kiirustanud ka teisi uudishimi-
lukke, kes igavuse peletamiseks näitemängu pealt 
vaatavad. Mõni turtsub vaikselt pihku naerda, mõni 
teine kartsib nõutuses kukalt, heites vahetevahel pil-
ku oma pilvedeni laetud koormale. 

„Ole hea, kalla mulle veel kohvi,” lausub Kader lahti-
sele aknale toetudes ning ulatab mulle pisikese ple-
kist kruusi.  „Aga see on nüüd küll viimane. Termos 
sai tühjaks.” Niristan veel viimased tilgad pigimusta 
siirupikohvi  pisikesse jooginõusse.  Sama vaikselt 
kui ta oli autoaknale ilmunud, kaob ta ka taas kuu-
mavate autoridade vahele. 

Vahemere harjumatu kuumus ja magamata öö aja-
vad vägisi unele. Kastan nägu veega, et veidigi ärk-
vel olla. Sadama valveta parkimisplatsil sibab ringi 
pisikesekasvulisi, päikesest mustaks põlenud nägu-
dega pikanäpumehi. Iga auto juures peatudes, nagu 
otsiksid kedagi, uurivad nad oma kullisilmadega sel-
le sisemuse väärtust. Nagu muuseas libistavad käe 
pagaasnikule, vajutavad kergelt näpuga, kontrolli-

des selle lukustust. Aimates, et see on ehk lahti, teeb 
pisike pikanäpumees näo, nagu oleks kogemata ek-
sinud, ent vaatab kiiruga numbrimärki ja loivab sa-
ma kahtlaselt edasi, kui oli välja ilmunud.  Nähes ini-
mesi liikumas või autodes askeldamas, naeratavad 
nad viisakalt, vehivad siis paari prügikastist otsitud 
paberiga, näitlemaks „kaaskannatajat“  ootesabas. 
Neid võiks pidada ka turuvarblasteks, kes saiapuru 
otsides ühest kohast teise keksivad ... autojuhtide 
hirm ja needus. See on ka põhjus, miks enamik reisi-
jaid oma kallist kraamist lahkuda ei julge. 

Lõpmatu ootamine näib läbi saavat, kui siiani loiult 
ringilonkinud meesteparv äkitselt jooksma hakkab, 
nagu oleks neil parv vapsikuid kannul. Juba kaugelt 
abikaasale korraldusi andes, tormavad nad higist til-
kuvat laupa pühkides sõiduki poole, rebivad ukse 
lahti ning prantsatavad rooli taha. Naised haaravad 
äkilise liigutusega oma siiani lõbusalt lällanud mai-
mukesed sõna lausumata kaenlasse ning lükkavad 
nood auto tagaistmele. 

Nii mõnigi sõiduk ei taha kohe käivituda vaid turt-
sub kangekaelselt, nagu jonnakas teismeline. Pikad 
autoderead veinivad teosammul edasi ähvardavalt 
haigutavasse laevakurku.
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rahvaarv: 11,214,992  (2008.a.)
Pindala: 131990 km2
Pealinn: Ateena
riigikord: vabariik
riigikeel: kreeka keel
Etnilised grupid: kreeklased (93.76%), albaanlased 
(4,32%); bulgaarlased, rumeenlased, ukrainlased, 
pakistanlased, venelased – kõik alla 1 %
rahaühik: euro
usundid: kristlased (98%), moslemid(1,3%), teisi alla 
1%
Tähestiku kolm esimest tähte:  Α α - Β β  - Γ γ

reis ümber islamimaailma

Kreeka paikneb Balkani poolsaare lõunaosas, Eu-
roopa ja Aasia ristteedel. Talle kuulub üle 2000 Ege-
use ja Joonia mere saare, milledest vaid ligikaudu 
165 on asustatud. Kreeka rannajoon on väga liigesta-
tud, saarte ja poolsaarterohke. Selle pikkus on 14 
880 km. Riigi kõrgeim punkt on Olümpose mägi. 

Kreeka jagab piire Albaania, Makedoonia, Bulgaaria 
ja Türgiga. Alates 1952. aastast on Kreeka NATO ja 
1981. aastast Euroopa Liidu liikmesriik.

Kreeka on Euroopa tsivilisatsiooni häll, kus antiikaja 
õpetlased arendasid oluliselt nii filosoofiat, meditsii-
ni, matemaatikat kui ka astronoomiat. Sealsed linn-
riigid juurutasid esimestena demokraatliku valitsus-
viisi. Kreeka ajaloo- ja kultuuripärand kajastub jätku-
valt tänapäeva maailmas – kirjanduses, kunstis, filo-
soofias ja poliitikas.

Tänapäeva Kreeka on 1975. aasta põhiseaduse ko-
haselt vabariik. 300-liikmeline ühekojaline parla-
ment valitakse neljaks aastaks. Riik on jagatud 13 
administratiivringkonnaks.

Üle 50 % Kreeka tööstusest paikneb Suur-Ateena 
piirkonnas. Peamised majandusharud on põlluma-
jandus, turism, ehitus ja laevandus.

Kreeka köök põhineb kitse- ja lambalihal. Populaar-
sed on samuti kalatoidud. Oliiviõli toodetakse suu-
res koguses ja see annab kreeka toitudele iseloomu-
liku maitse.

Autor: Sarah Egiptist   
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rELiGiooN krEEkAS

Peamine usk Kreekas on Kreeka õigeusk, mis hõl-
mab 98% kogu rahvastikust ja mis on ka konstitut-
sioonis kirjas, kui ametlik riigiusk. Kreeka on üks vä-
heseid Euroopa riike, kus on veel nn. ametlik riigiusk. 
Teised usundid on katoliiklus, islam ja protestantism.

2005. a läbi viidud küsitluses selgus, et 81 % Kreeka 
kodanikest usuvad Jumala olemasolu, samas kui 
16% usuvad, et on olemas mingi spirituaalne olevus 
ja 3% uskusid, et pole olemas mingit Jumalat ega 
kõrgemat olevust, ei mingis vormis.

Kõige viimase küsitluse kohaselt, mis toimus 2011 
aprillis, küsiti, kas Jumal on olemas, vastati 56,3% 

„jah“, 20% „tõenäoliselt“, 7.5% „tõenäoliselt mitte“ ja 
13% vastasid „ei“. (Kapa Research)

iSLAM krEEkAS

Kreeka põlismoslemid on enamasti Türgi päritolu. 
Suur osa moslemitest, umbes 700 000, elavad Kree-
ka pealinnas Ateenas.  Erinevad allikad pakuvad 
moslemite arvuks erinevaid numbreid, kuid

Kreeka Moslemite Assosatsiooni andmetel on Kree-
kas umbes 830 000 – 1 000 000 moslemit.

Moslemikogukond Kreekas koosneb erinevatest et-
nilise taustaga ja riiklikul päritoluga inimestest.  Traa-
kias, Kirde-Kreekas on moslemikogukond on umbes 
120 000 moslemit. Täpsemalt 50% Traakia moslemi-
test on türklased, 35% on slaavi päritolu moslemid ja 
15% on mustlased. Igaühel on oma keel ja traditsioo-
nid. Neil on oma imaamid, mošeed, surnuaiad, koo-
lid jne, kuid nad on kõik ühendatud, kui Kreeka 
moslemivähemus.
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Enamik moslemeid Kreekas on sisserändajad, kes 
on asunud Kreekasse elama viimase 40 aasta jooksul, 
peamiselt araabiariikidest ja osaliselt muudest mos-
lemimaadest nagu Pakistan. Paljud moslemitest im-
migrandid on madalapalagalised, nagu enamus 
Kreeka immigrantidest, kuid mõnedel sisserändaja-
tel on paremad võimalused ja nad töötavad kõrge-
matel positsioonidel, nagu arstid, teadlased, õppe-
jõud, ettevõtjad, ärimehed ja importijad.

On ka kreeklasi, kes on islami omaks võtnud peale 
õppimist või abiellumist, mis andis neile võimaluse 
moslemitega kohtumiseks ja suhtlemiseks. 

Islam on üks kiiremini kasvavaid religioone maail-
mas. Kreeka ajalugu tundes on raske uskuda, et riigis 
pole ühtki ametlikku mošeed. Kõik, mis on ehitatud, 
on erasektori töö. On palju garaaže, maa-aluseid kor-
tereid ja tühje poeruume, mis on ümber ehitatud 
palvekodadeks. Praeguseks on Kreekas üle 100 mit-
teametliku mošee, mis kutsuvad inimesi viis korda 
päevas palvetama ja palju rohkem veel reedesteks 
ühispalveteks. 

Juba 70 aastat on moslemid üritanud Ateenasse 
ametlikku mošeed ehitada.  Tänu 2004. a olümpia-
mängudele oli Kreeka valitsus sunnitud selle idee 
jälle päevakorda võtma, kuna sportlastel oli vaja pal-
veruume. 2006. aastal kirjutas parlament alla seadu-
sele, mis lubab Ateenasse mošee ehitada ja Euroopa 
Liit eraldas selle projekti jaoks 15 miljonit. Lisaks sel-
lele oli plaanis rajada ka moslemite surnuaed. Täna-
seni ei ole kumbki neist veel teostatud, kuna valitsus 
vahetus ning bürokraatia ja inimeste vastuseis on 
selle läbiviimist takistanud.

Üldiselt elavad Kreeka moslemid ja muu-usulised 
koos rahulikult, kuna neil on pikk ühine ajalugu, kuid 
viimasel ajal on immigrantide arv kasvanud ja kaasa 
toonud moslemikogukonna suurenemise hirmu. Kü-
sitluse kohaselt on enamus kreeklastest immigranti-
de suhtes negatiivselt häälestatud. See protsent on 
kõrgeim kogu Euroopas. Immigrantidevastane viha 
ja vägivald on viimasel ajal kõvasti kasvanud.

Hidžaab pole kreeklastele eriti uudne nähe, kuna 
ka vanemad kreeklannad ja lesed kannavad, eriti just 
maapiirkondades, rätikut. Küsitluse tulemusena sel-
gus, et immigrantidest moslemid võivad vabalt oma 
religiooni ja kombeid praktiseerida ja elavad rahuli-

kult kõrvuti Kreeka õigeusklike kristlastega, kuid 
suurem vastuseis on põliste kreeklaste islami vastu-
võtmisele. Tihti on konvertidel suured tülid perega 
ja hidžaabi kandmine on nende jaoks raskendatud.

Allikas: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page, http://
www.greeksrethink.com/, http://equalsociety.com/en/, 
http://islaminthebalkans.blogspot.com/2011/04/islam-in-
greece.html, http://www.reconcart.eu/themedia/File/Re-
search/Research%20and%20documentation%20Greece.
pdf, http://europa.eu/index_et.htm
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YuSuF iSLAM  (ENdiNE CAT STEVENS)

Steven Georgiou sündis Marylebones, Londonis, 
Inglismaal. Ta oli kolmas laps Küprose kreeklasest isa  
Stavros Georgiou ja rootslannast ema Ingrid Wick-
mani peres. Tal on vanem õde Anita ja vend  David.  
Nende pere elas lühikese jalutuskäigu kaugusel  
Piccadilly Circusest Soho teatri rajoonis Londonis,  
Shaftesbury Avenue põhjaosas, kus nad elasid 
restorani Moulin Rouge, mida ta vanemad pidasid, 
ülalkorrusel. Kõik pereliikmed osalesid selle restora-
ni töös.

Tema vanemad lahutasid, kui ta oli umbes 8 aastat 
vana, kuid jätkasid koos restoranipidamist ja koos 
selle ülalkorrusel elamist.

Kuigi tema isa oli kreeka õigeusklik ja ema rootsi 
baptist, saadeti Georgiou õppima St Josephi Rooma 
katoliku algkooli Macklini tänaval,  mis oli tema isa 
äri Drury Lane lähedal. Georgioul tekkis juba  üsna 
noorelt suur huvi klaveri vastu ja ta kasutas pere las-
te tiibklaverit, et töötada välja akorde, sest keegi 
muu peres ei osanud klaverit piisavalt hästi mängida, 
et teda õpetada. Olles 15-aastaselt saanud palju ins-
piratsiooni suure populaarsuse saavutanud ansamb-
lilt The Beatles, tekkis tal suur huvi kitarri vastu. Ja nii 
ta veenis oma isa ostma 8 £  maksva kitarri, mis sai 
tema esimeseks muusikainstrumendiks. Ta hakkas 
mängima ja laule kirjutama. Ta põgenes tihtipeale 
oma perekondlike kohustuste eest üles oma kodu 
katusele, et kuulata lugusid muusikalidest, mis tulid 
otse nurga tagant Denmarki tänavalt, mis oli Briti 
muusikatööstuse keskpunktiks. Hiljem on Stevens 
märkinud, et muusikal West Side Story mõjutas teda 

tugevalt, andes talle „erineva nägemus elust».

Ta tegutses nii kunsti kui ka muusikaga ja nii ta 
kolis koos emaga Gävlesse, Rootsi. Gävles 
asus ta ka arendama oma joonistamisoskust, 
saades palju mõju oma onult Hugo Wickma-
nilt, kes oli maalikunstnik.

Ta käis ka teistes kohalikes West End kooli-
des, kus ta ütleb, et tal oli pidevalt raskusi ja 
tal ebaõnnestus kõik peale kunsti. Teda kut-
suti „kunstnikupoisiks».

 Ta läks üheks aastaks õppima Hammers-
mithi Kunstikooli, kus ta tegi karjääri karika-
turistina. Kuigi ta nautis kunsti, tahtis ta teha 
muusikalist karjääri ja hakkaski sellega Steve 
Adamsi nime all tegelema 1965. aastal, veel 
samal ajal kui ta õppis Hammersmithis. Sel 
ajal oli tema eesmärgiks saada laulude 
loojaks.  Muusikud, kes teda mõjuta-
sid, olid Bob Dylan, Nina Simone, 
bluesi meistrid  Lead Belly ja Muddy 
Waters, John Lennon,  Biff Rose (kes 
mängis tema esimesel albumil), Leo 
Kottke ja Paul Simon. Ta tahtis jäljen-
dada heliloojaid, kes kirjutasid muu-
sikale, nagu Ira Gershwin ning Leo-
nard Bernstein. Aastal 1965 sõlmis 
ta lepingu Ardmore & Beechwoo-
diga ja lõikas mitmeid demosid, 
sealhulgas ka  „First Cut is the 
Deepest.»

Yusuf abiellus Fauzia Mubarak 

Autor: Amina Bahrainist
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Aliga 7. septembril 1979 Regent Park mošees  Londo-
nis. Neil on viis last ja ta elab praegu Londonis, vee-
tes osa aega igal aastal Dubais.

Jutustab Yusuf islam:

MiNu TEE iSLAMiSSE

Kõik mida mul öelda on, on see, mida te juba teate, 
et kinnitada seda, mida te teate,  et  Prohveti (SAWS) 
sõnum, mis on edastatud Jumala poolt – on Tõe 
religioon. 

Inimene on loodud selleks, et olla Jumala asetäit-
jaks maa peal ja see on oluline mõista, et meie ko-
hustus on vabastada endid kõikidest illusioonidest 
ja teha meie elus ettevalmistusi järgmiseks eluks. 
Igaüks, kes laseb mööda selle võimaluse, peab 
teadma, et ei ole tõenäoline, et uut võimalust ei tule! 
Nagu ütleb Püha Koraan, et kui on Viimne Kohtu-
päev, siis ta ütleb: „Isand, saada meid tagasi ja anna 
meile teine   võimalus.” Ja Jumal ütleb: „Kui ma saa-
daksingi teid tagasi, siis teeksite te sedasama.» 

MiNu VArAJANE uSuLiNE kASVATuS

Ma olen üles kasvanud tänapäeva maailma kõiges 
luksuses ja showbusinessi keskuses.  Ma sündisin 
kristlikku perekonda.

Me teame, et iga laps sünnib oma esialgse iseloo-
muga, ja tema vanemad valivad talle religiooni. Mul-
le anti religiooniks kristlus. Mulle õpetati, et Jumal 
on olemas, kuid puudus otsene kontakt Jumalaga, 
nii et me pidime võtma ühendust Temaga läbi Jees-
use ja Jeesus oli tegelikult ukseks Jumala juurde. See 
oli enam-vähem aktsepteeritav minu poolt, kuid ma 
ei suutnud siiski kõike seda vastu võtta!

Vaatasin Jeesuse kujusid ja nad olid minu jaoks liht-
salt kivid, milledel ei ole elu. Kui nad ütlesid, et Jumal 
koosneb kolmest, olin ma veelgi enam hämmingus, 
kuid ei suutnud vaielda. Uskusin seda lihtsalt selle-
pärast, et ma pidin austama oma vanemaid.

PoPSTAAr

Järk-järgult võõrandusin ma  sellest religioossest 
kasvatusest  ja hakkasin tegema muusikat. Tahtsin 
saada suureks  staariks. Kõik see, mida ma filmides ja 
meedias nägin, haaras mind ja võib-olla ma arvasin, 
et see on minu Jumal: eesmärk teha raha! Mul oli 
onu, kellel oli ilus auto ja ma arvasin: Noh, ta on selle 
kõik saavutanud.  Tal oli palju raha. Inimesed minu 
ümber mõjutasid mind arvama, et kõik see maailm 
on nende Jumalaks.

Nii ma otsustasin sel ajal, et minu elu eesmärgiks 
on teha palju raha, et elada  „väga head elu». Minu 
eeskujudeks olid pop-staarid ja nii hakkasin tegema 
laule. Kuid sügaval sisimas oli mul mõte, et kui ma 
saan rikkaks, siis ma aitan vaeseid. (Nagu ütleb Ko-
raan, et  me teeme lubaduse, aga kui me saavutame 
midagi, siis hoiame sellest kinni ja oleme ahned.)

Nii juhtuski, et sain väga kuulsaks juba teismelisena 
ja mu nimi ja fotod olid igapool üle kogu meedia. 
Nad tegid mu suuremaks kui elu, ja nii ma tahtsingi 
elada suuremat kui elu ja ainus viis seda teha oli olla 
pidevalt joobeuimas.

 

HAiGLAS

Pärast aastast rahalist edu ja kõrgelennulist elu jäin 
ma  väga haigeks. Olin  tuberkuloosi nakatunud 
ning tuli minna haiglasse. Just sellel hetkel hakkasin 
ma mõtlema: mis oli minuga juhtunud?  Kas ma olin 
vaid keha ja minu eesmärgiks elus oli vaid rahuldada 
seda keha? Ma hakkasin mõistma, et see õnnetus oli 
Jumala antud õnnistus mulle, võimalus avada oma 
silmad. Küsisin endalt: „Miks olen ma siin ja  miks 
olen ma voodis?» ja nii ma hakkasin otsima 
vastuseid.

Tol ajal oli üldiselt suur huvi idamaade  müstika 
vastu. Hakkasin lugema ja esimene asi, millest ma 
hakkasin aru saama, oli surm ning et hing liigub eda-
si ja ei peatu. Ma tundsin, et olin astunud teele täis 
õndsust ja suurt saavutust. Hakkasin mediteerima ja 
sain isegi taimetoitlaseks. Ma uskusid  nüüd „rahu ja 
lille jõudu» ja see oli selle aja üldine trend. Aga mida 
ma enam ei uskunud oli see, et ma ei olnud enam 
vaid üks keha – see  teadlikkust tuli mulle haiglas.

Ühel päeval, kui ma väljas jalutasin, sattusin vih-
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ma kätte ja hakkasin varju alla jooksma. Ja siis ma 
mõtlesin äkki: „Oota üks hetk, mu keha muutub mär-
jaks, mu keha räägib mulle, et ma saan märjaks.” 
See pani mind rohkem mõtlema selle üle, et keha 
on nagu eesel  ja ta peab olema koolitatud, kuhu ta 
peab minema, muidu eesel viib sind, kuhu ta ise soo-
vib minna.

Siis ma mõistsin, et mul oli tahe – Jumala kingitus – 
järgida Jumala tahet. Olin lummatud idamaa reli-
gioonidest õpitud uuest terminoloogiast. Olin 
kristlusest tüdinenud. Alustasin uuesti muusika te-
gemist ja seekord hakkasin peegeldama oma enda 
mõtteid. Mäletan ühe oma laulu sõnu: „Ma soovin, 
ma soovin, et ma oleks teadnud, mis on Paradiis ja mis 
on Põrgu, kas ma saan tutvuda sinuga omas voodis või 
mõnes tolmuses vanglakongis samas, kui teised jõua-
vad suurde Hotelli,» ja ma teadsin, et olin teel.

 Ma kirjutasin ka teise laulu – „Võimalus leida Ju-
malat.” Sain muusikamaailmas isegi rohkem kuul-
saks. Mul oli tõeliselt raske aeg, sest olin saamas rik-
kaks ja kuulsaks ja samal ajal olin ma siiralt otsimas 
tõde. Siis jõudsin ma otsusele, et budism on ok ja 
üllas, aga ma ei olnud valmis sellest maailmast eral-
duma, sest olin selles liiga kinni ega  olnud valmis 
saama mungaks ja eraldama ennast ühiskonnast.

Üritasin Zen ja Chingi, numeroloogiat, tarot-kaar-
te ja astroloogiat. Üritasin ka uuesti Piiblit lugeda, 
aga ei leidnud midagi. Sel ajal ei teadnud ma islamist 
midagi. Aga just siis juhtus midagi, mida pidasin 
imeks. 

Mu vend oli käinud Jeruusalemma mošees ja see 
üllatas teda sügavalt, et ühelt poolt oli see täis elu 
(erinev võrreldes kirikute ja sünagoogidega,  mis olid 
tühjad)  ja teiselt poolt see rahu ja vaikuse atmosfäär, 
mis seal valitses. 

Olles puhkusel  Marrakechis, Marokos varsti peale 
Ibiza külastatust, olin lummatud adhaani kõlast, mi-
da mulle selgitati kui „muusikat Jumalale”. Muusika 
Jumalale? Ma polnud kunagi varem seda kuulnud, 
sest ma teadsin, et oli muusika on raha tegemiseks, 
et saavutada kuulsus, et saada rohkem jõudu, kuid 
muusika Jumalale?

Aastal 1976 pidin Malibu California rannikuvetes 
äärepealt uppuma ja hüüdsin: „Oo Jumal, kui Sa 
päästad mind, hakkan ma Sinu heaks töötama! « 

Peatselt peale seda tuli järel-laine, mis tõi mu tagasi 
kaldale. 

korAAN

Mu vend David Gordon oli toonud mulle reisilt Je-
ruusalemma sünnipäevakingitusena kaasa toonud 
Koraan koopia. Võtsin selle kohe kätte ja hakkasin lu-
gema. Sellest saigi minu islamisse astumise algus.

Saades selle Koraani ja hakates seda lugema sain 
ma aru, et  see oli see ÕIGE RELIGIOON. Mitte selles 
mõistes nagu Lääs seda mõistab, et kui keegi tahab 
astuda mingisse usku, tehes sellest kogu oma elu, 
siis kutsutakse seda fanaatikuks.  Ma ei olnud fanaa-
tik.. Ma olin algul veidi segaduses keha ja hinge va-
hel ja siis ma mõistsin, et keha ja hing ei ole eraldi ja 
ei ole vaja minna kuskile mäenõlvale, et olla usklik.  
Me peame täitma Jumala tahet  ja nii võime jõuda 
kõrgemale kui inglid ... Ja mu ainsaks sooviks sai as-
tuda islamisse.

Ajal, mil õppisin Koraani, tundsin suurt sarnasust 
enda ja prohvet Joosepi vahel – mees, keda turul os-

tetakse ja müüakse ... see on nii sarnane 
muusikaäriga. 

Ma mõistsin, et kõik kuulub Jumalale, sest Tema on 
ka kõik loonud. Sel hetkel hakkasin kaotama  enese-
uhkust, sest siiani ma olin arvamusel, et olen siin 
vaid enda jaoks.  Aga ma sain aru, et ma ei ole loo-
nud ennast ja kogu minu eksisteerimise eesmärk siin 
oli alluda õpetustele, mis teeb religiooni nimega is-
lam täiuslikuks.

Sellest hetkest hakkasin ma tõeliselt oma usku 
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avastama. Ma tundsin, et ma olen moslem. Lugedes 
Koraani mõistsin, et kõik prohvetid on Jumala saa-
detud ja nad kõik tõid sama sõnumi. Miks siis olid 
juudid ja kristlased erinevad? Ma tean nüüd, kuidas 
juudid ei nõustu sellega, et Jeesus on messias ja et 
nad muutsid tema sõnu. Isegi kristlased tõlgendasid 
Jumala Sõna valesti ja kutsusid  Jeesust Jumala po-
jaks. Kõik hakkas saama nii loogiliseks! See on Koraa-
ni ilu, sest Koraan palub sul kajastada ja  põhjendada 
ja mitte jumaldada  päikest või kuud vaid seda, Kes 
on loonud kõik!  Koraan palub inimest mõtiskleda 
päikese ja kuu ja kogu Jumala loomingu üle üldiselt. 
Kas sa mõistad, kui erinev on päike kuust? Nad on 
erineval kaugusel maast, kuid tunduvad ühesuuru-
sena meile aegadel, mil üks tundub katvat teise.

Kui paljud astronaudid on kosmoses, näevad nad 
tähtsusetu suurusega Maad ja kosmose kasutamata 
avarat ruumi ja nad muutuvad väga religioosseteks, 
sest nad on näinud Jumala märke.

Kui ma lugesin Koraan edasi, rääkis see palvest, 
headusest ja armastusest. Ma ei olnud veel moslem 
aga ma tundsin, et ainus vastus minu jaoks oli Ko-
raan ja Jumal saatis selle mulle ja ma hoidsin seda 
saladuses. 

Aga Koraan räägib eri tasanditel. Hakkasin mõistma 
ka teist tasandit nagu Koraan ütleb: „Need, kes usu-
vad, ei võta uskmatuid sõpradeks ja usklikud on ven-
nad.» Seega sel hetkel soovisin ma kohata oma mos-
lemitest vendi.

 MuuTuMiNE

Otsustasin võtta ette teekonna Jeruusalemma, na-
gu mu vend oli seda teinud. Jeruusalemmas läksin 
ma mošeesse ja istusin maha. Üks mees küsis minult, 
mida ma tahan. Ma ütlesin talle, et olen moslem. Ta 
küsis, mis oli minu nimi, ma ütlesin talle „Stevens” ja 
ta oli segaduses. Siis ühinesin ma palvega kuigi mit-
te eriti edukalt. Tagasi Londonis olles, kohtasin ma 
õde nimega Nafisa. Ma ütlesin talle, et tahan võtta 
omaks islami usu ja ta juhatas mind New Regent 
mošeesse.  

See oli aastal 1977, umbes poolteist aastat peale 
selle, kui olin saanud Koraani. Nüüd ma mõistsin, et 

pean lahti saama oma uhkusest, vabanema saata-
nast ja seisma näoga ühes suunas. Niisiis reedel, pä-
rast žumua palvust, läksin ma imaami juurde  ja tun-
nistasin, et mu usk (Kalima) on Tema kätes.  

Nüüd ma mõistan, et ma saan otseselt ise kontakti 
Jumalaga, erinevalt kristlusest või mõnest muust re-
ligioonist. Nagu üks hindu daam mulle ütles: „Sa ei 
mõista hindusid. Me usume ühte Jumalat, me kasu-
tame neid objekte (ebajumalaid), et lihtsalt kesken-
duda.» Mida ta pidas silmas, oli see, et jõuda Jumala 
juurde, oli vaja luua kontakt, millegi kaudu ... nagu 
ebajumalad. 

Aga islam eemaldab kõik need takistused ja ainus 
asi, mis eraldab usklikud uskmatutest on palve. See 
on puhastumise protsess. 

Astusin ametlikult islamiusku 23. detsembril 1977 ja 
aastal 1978 võtsin nimeks Yusuf islam. Yusuf on 
Josephi ja Joosepi araabiapärane versioon. Olin alati 
armastanud nime Joseph ja eriti sügava mulje jättis 
mulle prohvet Joosepi lugu Koraanis. Kuigi olin kat-
kestanud oma popkarjääri, olin sunnitud tegema vii-
mase etteaste, mis oleks saanud minu kahekümne 
viie aasta muusikalise karjääri aastapäevaks enne  
katkestust. Esinedes värskelt pügatud juuste ja lõika-
mata habemega, olin peaesinejaks heategevuskont-
serdil 22. novembril 1979 Wembley staadionil UNICE-
Fi Rahvusvahelise Laste Aasta heategevuskontserdil. 

Lõpuks tahan ma öelda, et kõik mida teen, teen ma 
vaid et tuua rõõmu oma Jumalale ja ma palvetan, et 
te saaksite minu kogemusest mingi inspiratsiooni. 

Lisaks tahaksin rõhutada, et ma ei puutunud kokku 
ühegi moslemiga enne, kui võtsin omaks islamiusu. 
Ma lugesin esmalt Koraani  ja mõistsin, et ükski usk 
ei ole täiuslik peale islami ja kui me järgime Prohveti 
(SAWS) käitumist, siis me õnnestume.

Juhatagu Allah meid Muhamedi (SAWS) õpetatud 
teel. AMIIN! 

Yusuf Islam (endine Cat Stevens)

Naised islamis
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Naised islamis

rÄPAsED NAisED

Judaismi menstrueerivaid naisi käsitlevad seadused 
ja regulatsioonid on väga piiravad. Vana Testamendi 
kohaselt on iga menstrueeriv naine must ja räpane. 
Veelgi enam – ta räpasus võib ka teisi „nakatada“, 
sest igaüks või iga asi, mida ta puudutab, muutub 
päevaks räpaseks: „Ja kui naisel on voolus, ta ihust 
voolab verd, siis ta ei ole puhas seitse päeva ja igaüks, 
kes teda puudutab, on õhtuni roojane. Ja kõik, mille 
peal ta magab oma ebapuhtuse ajal, on roojane, sa-
muti on roojane kõik, mille peal ta istub. Ja igaüks, kes 
puudutab tema aset, peab pesema oma riided ja lopu-
tama ennast veega ning olema õhtuni roojane. Ja iga-
üks, kes puudutab mõnd eset, millel naine on istunud, 
peab pesema oma riided ja loputama ennast veega 
ning olema õhtuni roojane. Ja kui midagi on aseme 
peal või eseme peal, millel ta on istunud, ja keegi puu-
dutab seda, siis ta on õhtuni roojane.“ (3Mo.15:19-23)

„Nakkusohtlikkuse“ tõttu „pagendati“ menstrueeriv 
naine mõnikord, et võimalikku kontakti temaga väl-
tida. Ta saadeti kogu menstruatsiooni ajaks eraldi 
majja, mida nimetati „räpasuse majaks“.1 Talmudi ko-
haselt peeti menstrueerivat naist „saatuslikuks“ ja 
seda isegi ilma füüsilise kontaktita: „Meie rabid on 
õpetanud: ... kui menstrueeriv naine läheb kahe (mehe) 
vahelt läbi, siis kui see toimub ta menstruatsiooni algu-
ses, siis tapab ta ühe neist ja kui see toimub ta menst-
ruatsiooni lõpus, siis põhjustab ta nende vahel tüli.“ 
(bPes. 111a.)
1  Swidler, op cit, lk 137.

Lisaks kõigele oli menstrueeriva naise abikaasal 
keelatud sünagoogi astuda, kui ta naine oli ta räpa-
seks muutnud kasvõi läbi tolmu ta jalge all. Preester, 
kelle naisel, tütrel või emal oli mens, ei tohtinud sü-
nagoogis preestri õnnistusi lugeda.2 Pole siis ime, et 
paljud juuditarid peavad menstruatsiooni siiani 

„needuseks“.3 

Islami seaduse kohaselt ei ole menstrueeriv naine 
kuidagi „nakkavalt räpane“. Ta ei ole ei „puutumatu“ 
ega ka „neetud“. Ta elab oma tavalist igapäevaelu, 
vaid ühe erandiga: abielupaar ei tohi naise menst-
ruatsiooni ajal vahekorras olla. Igasugune muu füüsi-
line kontakt kaasade vahel on aga lubatud. Menst-
rueeriv naine on vabastatud mõnest religioossest ri-
tuaalist, nagu näiteks igapäevased palved ja 
paastumine.

2  Ibid, lk 138.
3  Priesand, Sally, “Judaism and the New Woman”, New 
York: Behrman House, Inc, 1975, lk 24.
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TEATriMÄNG ÕPETAB JA ArENdAB Nii Suuri 
kui VÄikSEid

Teater on oma olemuselt mäng. Lapsed mängivad 
ja etendavad nähtusi, mida nad päevast päeva ene-
se ümber näevad ja kogevad. Tee väikese lapse män-
gudest teadliku teatrimänguni on pikk, kuid jälgides 
mängivat last võib täheldada juba olulisi teatriele-
mente. Väikemees põristab autoga mööda vaipa, 
tüdrukutirts kiigutab oma nukku magama – need 
on mängud, mis jäljendavad päris elu. Teatrimängu 
käigus laps omandab uut teavet, uusi oskusi, peegel-
dab tundeid, õpib suhtlema, omandab kogemusi ja 
käitumisreegleid.

Teatri abil saab lapsi kaudselt õpetada ning kinnis-
tada teadmisi. Lavastusmängud mõjutavad lapse 
keelelist arengut, aitavad omandada kirjanduspala-
de sisu, väljendada oma tundeid liikumise, sõna, mii-
mika ja intonatsiooniga. Liikumine, laul, pilliheli, rüt-
mid lisavad etendusele värvi ja annavad lapsele või-
maluse kaasa lüüa.

Loo valikul tuleb kindlasti arvestada laste arenguta-
set, võimeid, kuulamisoskust ja huvi. Kuna väikese 
lapse tähelepanu ja keskendumisvõime on lühiajali-
ne, tuleb neile esitada muinasjuttude lühikesi ja liht-
sustatud variante ning anda vahepeal võimalus lii-
gutada, kaasa rääkida, imiteerida. 

Lavastuse valimisel tuleb eelkõige lähtuda laste va-
nusest ja teadmistest. Näidendite ideed ja teemade-
ring peaksid käsitlema lapsi huvitavaid elunähtusi. 
Näidendi tekst peaks olema suupärane, loogiline ja 
vanusele vastav. Kaasa elama panna aitavad ka põ-
nev miljöö, valgus- ja heliefektid ja põnevad näitva-
hendid. Lapsega tuleb sageli vestelda, talle laulda, 
lugeda lühikesi luuletusi ja rütmisalme, mängida hü-
pitus- ja sõrmemänge.

Mänguvahenditeks sobivad käpik- ja näpunukud, 
kinda- ja sokinukud, paber- ja pulganukud, mängu-
loomadest nukud, peakatted ja maskid, laua- ja 
tahvliteatri vahendid.

Tahvelteater on üks esimesi lastele jõukohaseid 
teatrivorme. Tahvliteatri siluetid peaksid olema piisa-
valt suured ja ilmekad. Samas võib ka joonistada pil-
did ja kogu tegevuse otse tahvlile või paberile. Vaja-
dusel saab tegelastele lisada sobivaid detaile. Laua-
teatri vahendid ja tegelased võivad seista ja liikuda 
soonikalusel või vineerist, plastmassist, plastiliinist 
taldadel. Pehmeid mänguasju ning nukke kasutades 
saab juttu lavastada laual või ka põrandal.

Lihtsalt valmistatavad on pulganukud – paberist ja 
papist väljalõigatud tegelased pulga otsas. Kuna 
need tegelased tulevad kord ühelt, kord teiselt poolt, 
peaksid nad olema kahepoolsed.
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Käpiknukud võimaldavad mängida mistahes mui-
nasjutte aga on ka igapäevategevuste käigus vajali-
kud abimehed laste tähelepanu köitmisel. Nuku suu 
läbi kuuldud õpetused või selgitused jäävad lastele 
paremini meelde  ja võetakse lihtsamini omaks (näi-
teks käpiknukk õpetab lapsi käsi pesema, tervislikult 
toituma, viisakalt käituma, ise riietuma, näitab ette 
võimlemisharjutusi või lohutab õnnetut sõpra). 

 Teatri tegemiseks võib nukke teha mistahes mater-
jalist, õuest leitud puuoksast, paberikotist või kiletü-

kist. Kõik sõltub sellest, kuidas osatakse need ese-
med elustada, panna liikuma ja  kõnelema. 

Teatrimängud pakkuvad lastele palju rõõmu ning 
naudingut nii teatritegijatele kui ka pealtvaatajatele.

Allikas: http://www.opleht.ee/?archive_
mode=article&articleid=5753
http://www.lasteaed.net/2011/06/12/teatrimang-
opetab-ja-arendab-nii-suuri-kui-vaikeseid/
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rubriigi autor: khadija

oLiiViÕLi

Oliiviõli – vahemeremaade toidulaua tähtsaim 
koostisosa – mitte ainult ei maitse hästi vaid on ka 
väga tervislik. Üha rohkem trükitakse teaduslike uu-
ringute tulemusi, milles kinnitatakse oliiviõli tohutut 
raviomadust. Ollakse arvamusel, et igapäevane olii-
viõli tarbimine teiste rasvainete asemel aitaks tervist 
parandada. 

Oliivipuud tuntakse juba pea seitse tuhat aastat. 
Seega kuulub see vaidlematult vanimate ja ka huvi-
tavaimate  kuultuurtaimede hulka. Ta on tihedas 
seoses inimkonna arenguga. Teda peetakse puuks, 
mis Jumala lähedust ning tarkust endaga toob, mis-
tõttu lõunas  oliivipuid tihti kirikute kõrval kasvamas 
leiab. Ka tänapäeval austatakse seda elu puud ning 
berberid, kreeklased ja roomlased istutavad oliivi-
puid surnute austamiseks. Oliivipuu (Olea europea) 
võib elada kuni kahe tuhande aasta vanuseks. See 
puu on täis elujõudu, mida ei hävita ei vesi, tuli ega 
päike – tõeline elukunstnik. 

oLiiViÕLi ANTiikSETES rAViMiTES

 
Oliiviõli on vahemeremaades juba vähemalt neli tu-
hat aastat terviseeliksiirina hinnatud. Ramses Teine, 
Egiptuse valitseja (1290-1224 enne Kristust) olevat 
kõikide hädade korral oliiviõli kasutanud. Ka Plinius 
soovitas inimestele kahte vedeliku – sisemiseks veini, 
välimiseks oliiviõli. Demokrit ja Abdera vastasid küsi-
musele, kuidas  terveks jääda ning vanaks saada, 
ühe dieedireegiliga: „Sisemiselt mett ja väliselt oliivi-
õli“. Öli kasutati keha-ja haige hoolduseks. See oli 
salvide, palsamite, pastade ja salviõlide alusmaterja-
lideks. Sellega peatati verejooksud, leevendati sü-

gelust, seda kasutati põletushaavade, naharebendi-
te ja ka peavalu vastu. 

oLiiViÕLi ModErNSES uuriNGuS

  
Oliiviviljad koosnevad koorest, vilhalihast ja seem-
nest. Viljaliha sisaldab 96-98 % õli ja ülejäänud 2-4 % 
on seemnes. Küpsed oliivid sisaldavad, olenevalt 
piirkonnast, 15-25 % õli, 19 % süsivesikuid ja umbes 
1,6 % proteiine ja 6 % kiudaineid. Eriti huvitav on olii-
viõli rasvhappe koostis. Tänaseks on teada oliiviõlis 
pea tuhat aktiivset bioloogilist koostisosa. Sealhul-
gas on koostisosad, mis verd vedeldavad ja niimoodi 
südameinfarkti eest kaitsevad. Samuti aitavd oliiviõli 
keemilised substantsid rasva- ja kolesteroolirikkaid 
toite leevendada. 

ÕLiHAPE – TÄHTSAiM rASVHAPE oLiiViÕLiS

 
Oliiviõli koosneb kuni 76 % lihtsast küllastumata õli-
happest.  Selles on väga vähe – 8 % - küllastunud 
rasvhappeid. See on ka põhjus, miks oliiviõli on aas-
taid toitumisspetsialistide poolt hüljatud olnud. 
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Kaua aega peeti eelkõige mitmekordselt küllatuma-
ta rasvhappeid palju olulisemaks, seega olid taime-
õlid, nagu päevalille- ja takjaõli, hoopis suurema 
tähtsusega. Tänaseks on aga juba teada, et lihtsad 
küllastumata happed on just need, mis annavad ve-
rele erilise kaitse. Selle omalaadse koostise poolest 
peaks oliiviõli ka imikute ja väikelaste toitude valmis-
tamisel eelistatuim olema. Uuringud on näitanud, et  
õlihape mängib olulist rolli  väikelaste  rakuehituses 
ja avaldab mõju ka õpivõimekusele. Kuna ka emapii-

mas on kõrge õlihappe sisaldus, peaksid rasedad 
rasvaallikana tarbima oliiviõli. 

oLiiViÕLi JA koLESTErooL

Ka siis, kui veel tänaseni ikka ja jälle uued vastuolu-
lised teadvustused kolesterooliuuringute alal ilmsiks 
tulevad,  on vahepeal kindlaks tehtud, et  kõrgenda-
tud kolesteroolinäitajate puhul  just oliiviõli kasuta-
ma peaks. Uuringud on tõestanud, et Vahemere rah-
vaste hulgas on hoolimata nende kalori- ja rasvarik-
kast (peamiselt oliiviõli) toitumisest hoolimata ma-
dal südameinfarktide näitaja ning keskmisest mada-
lam kolesteroolitase, kui seda Põhja-Euroopa rahvas-

te hulgas.  Uuringutest järeldati, et just Vahemere-
piirkonna elanike oliiviõlirikas toit aitab kolesterooli-
taset madalal hoida. 

oLiiViÕLi oN kErGESTi SEEdiTAV

Kõrgekvaliteediline oliiviõli on oma koostisosade 
poolest eriti kergesti emulgeeriv ja seetõttu inimese 
seedimises kergesti lõhustuv.  Oliiviõli on samuti 

suurepäraseks vahendiks sapi ergutamiseks. Kõigil, 
kel on probleeme maoga, on seega väga soovituslik 
oliiviõli manustada.       

oLiiViÕLi HoiAB ÄrA VÄHkkASVAJA NiNG 
VANANEMiSE

Kui inimrakule oliiviõli lisada, teeb see rakumemb-
raani tugevamaks ja stabiilsemaks ning vastupidava-
maks „vabade radikaalide“ suhtes.  Oliiviõli mõjub 
kui loomulik antioksüdant. Et oliiviõli ka positiivselt 
vähkkasvaja vastu mõjub, näitavad Põhja– ja Lääne-
Euroopa uurimustulemused. Põhjapool on vähkkas-
vaja näitajad palju kõrgemad, kui seda Vahemere 
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piirkonnas. Erinevad  epidemioloogilised uuringud 
on näidanud, et regulaarne oliiviõli manustamine 
erinevatele vähihaigustele soodustab nende taand-
arengut.         

oLiiViÕLi kVALiTEET 

Mida lähemalt õli oma päritoluviljast tuleb, seda 
kõrgem on ka südant kaitsvate keemiliste ainete 
konsentratsioon. Kõige rohkem on neid extra vierge 
ehk siis külmpressitud ja raffineerimata oliiviõlis.    

oLiiViÕLi kASuTAMiNE rAViÕLiNA

Ka looduslikus ravis on oliiviõli oma koha leidnud, 
kas massaažiks või seespidiseks raviks. Oliiviõli ja sid-
runimahla segu kaitseb efektiivselt päikesepõletuse 
eest.         

oLiiViÕLiGA MÄÄriMiNE

Itaalias kasutatakse veel tänagi puhast oliiviõli liha-
sevalu, krampide ja kõiksugude valude puhul, kuid 
ka lihtsalt lõdvestuseks.  Eriti soovituslik on see reu-
ma põdejatele, kuna õli soojendab ning parandab 
tuima lihasmassi. Maksale mõjuvad positiivselt oliivi-
õli kompressid, mida tehakse kõhule 2-3 nädala 
jooksul. See tugevdab ja puhastab maksa ning ergu-
tab sapi tegevust. Muskulatuuri ja  liigeste tugevda-

miseks on soovituslik iga päev selgroog oliiviõliga 
sisse määrida.       

oLiiViÕLi kui kEHAHooLduSVAHENd 

Alati pole vaja kehahoolduseks kõige kallimat kos-
meetikat, et naha ja juuste vajadusi rahuldada.  Kõr-
gekvaliteediline,  puhas oliiviõli on selleks parim! 
Oliiviõlis on rikkalikult e-vitamiini,mis nahale elastsu-
se ning vastupidavuse kindlustab. Kellele oliiviõli 
lõhn ei meeldi, võib sellele lõhnaessentse lisada. Kui 
õli vees kergelt soojendada, kasvab selle tervendav 
mõju veelgi.        

oLiiViÕLi SuuLoPuTuSVAHENdiNA

Seda Venemaalt pärit õlikuuri saab ka oliiviõliga 
sooritada. Hommikul, veel enne hammastepesu, 
võetakse 1 supilusikas oliiviõli suhu, et 10-20 minutit 
suud loputada. Peale seda peab õli välja sülitama. 
See protseduur võib kogu keha puhastusele ning 
mürgitustamisele kaasa aidata. 

retsepte looduslikuks raviks   
Oliivilehe tee (stressivastane ja menopausi leeven-
dav) (1 nädala pikkune intensiivkuur): 
20 g oliivilehti puistada 1 liitrisse vette, kogu mass  
250 ml-ni  keeta  ja päeva peale jagatult juua, seda 
terve nädala.
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Järgmisel korral, إن شاء هللا  õunad! Just need 
ubinad, millepärast Aadam ja Eeva Paradiisist väl-
ja aeti. Räägime selle omadustest, veidi ajaloost, 
allergiast, kasutusest kosmeetikas. Lisame ka ko-
dus ise valmistatavaid retsepte nii välispidiseks 
kui ka seespidiseks raviks.

külm jook oliivipuu lehtedest    
20-40 g oliivilehti üle öö külmas vees tõmmata lasta. 
Korraks soojendada ning nõrutada. Päeva peale jao-
tatult juua. Kuuri kestvus: 3 nädalat. 1 nädal pausi pi-
dada ja uuesti 3 nädalane teekuur.

oLLiViÕLi rAVioMAduSEd 

•	 Mõjub positiivsena kolsteroolitaseme 
alandamisele

•	 Hea südamele

•	 Alandab vererõhku

•	 Vedeldab verd

•	 Ergutab sapitegevust

•	 Soodustab seedimist

•	 Oliiviõlis olevad keemilised elemendid aitavad 
vähkhaiguste ning vananemise vastu

•	 Lehed (tee) mõjuvad palavikku alandavalt

Kreeta fenomeen     
Kreeta elanikud söövad rohkem rasva, kui ühegi tei-
se maailma piirkonna inimesed – ligi 45 % päevas-
test kaloritest tuleneb rasvast. Sellest 33 % on oliivi-
õlist. Tänapäevaste uuringute kohaselt peaksid seal-

sed elanikud kõrge kolesteroolitaseme ning süda-
mehaisguste all vaevlema. Ent tegelikkus on hoopis 
vastupidine! Sealsetel elanikel on südame- ja vähk-
haiguste tase maailma madalaim.   

       
oLiiVid korAANiS     
Koraan 6:99, 141, 16:11, 24:35, 95:1, 80:29

Lisaks lugemist:

Erica Bänziger, Die Olivenküche, Midena Verlag 
Roberto Bosi, L’Olio OlivenöI, Edition Spangenberg bei 
Droemer und Knauer  
Rene A. Strassmann, Baumheilkunde, AT Verlag  
Wilhelm Pelikan, Heilpflanzenkunde, Band 2: Philosop-
hisch-anthroposophischer Verlag Goetheanum, 
Dornach  
Gerhard Schmidt, Dynamische Ernährugslehre, Band 2, 
Proteus Verlag, St.Gallen  
Udo Renzenbrink, Ernährungskunde aus anthroposop-
hischer Erkenntnis, Rudolf Geering Verlag, Dornach  
Horst Schäfer Schuchardt, Die Olive, DA Verlag Das 
Andere  
Kathrin Wolfram, Die Ölziehkur, Goldmann Verlag
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Elu eesmärk - Paradiis

BidA’A – 3.oSA

BidA’A rikuB SuNNAT

Sunna viiakse kõlvatule teele ning see hukatus 
saab inimeste seas täitsa tavaliseks harjumuseks. 
Sunna järgijad jäävad teistele tundmatuteks ja kes 
kutsuvad sunnat puhtana hoidma, on laimatud ja ka 
salvatud.

Prohvet Muhammad (صلى اهللا عليه وسلم) ütles: „Is-
lam algas võõrana ja see astub tagasi sellele samale 
astmele kust see peale hakkas. Seega jaga võõraste-
le häid uudiseid.“ Küsiti, kes on aga need võõrad? Ta 
 vastas: „Need, kes puhastavad ja (صلى اهللا عليه وسلم)
korrigeerivad sunnast seda, mida teised on sellest 
ära rikkunud.“ [Al-Kabiir (6/202) Tabaraanii]

Ja mis on rikutus? See korruptsioon ei ole enamat 
kui innovatsioon – esitleda võltsimatusse Allahi reli-
giooni uusi ülistamisviise, millele Ta pole juhatust 
andnud; sünnitada Ta usule kahju oma isemeelsete 
tujude ja ihaldustega. Midagi, mis Allah on isegi huk-
ka mõistnud (42:21).

Allahi Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم) kaaslane Ab-

dullah ibn Mas›ud (رضي اهللا عنه) kurtis: „Kuidas see 
saab olema, kui rasked katsumused saavad sinust ja-
gu, milles noored kasvavad vanaks ja vanad saavad 
nõtrateks. Kui inimesed võtavad uuendusi sunnana 
ja kui see muutub, nad lausuvad, et sunna on koguni 
ümber kujunenud. Millal saab see teoks, oo Abu Ab-
dur Rahmaan?“ Siis kui teie kõnelejaid on arvukalt ja 
õpetlasi nagu tilk meres; kui jõukaid on ohtralt ja 
usaldusväärseid vaid näputais.“ [ad-Daarimii]

Piiludes nüüd tänapäeva, kas pole mitte sellel tõe-
põhi all, et praegu on juba usus olevad innovatsioo-
nid kasvanud niivõrd laialdaseks, et inimesed on 
neid võtnud sunnana. Ja kui tõeline  õpetlane räägib 
nende vastu, tembeldatakse ta otsekohe 

„wahhabiks“1. Miks? Sest neile näib, et ta muudab 
meie Prohveti (صلى اهللا عليه وسلم) sunnat. 

Kõik need religioonis pesitsevad uuendused pole 
muud kui eelnevate (vt eelmisi osasid) kirjapandud 
Koraanivärsside ja hadithide sulaselged mahasalga-

1  Sõna „wahhabism“ pole tegelikult muud kui üks 
tähenduseta nimetus. Terminit „wahhabism“ on sageli 
kasutatud kirjeldamaks neid, kes hoiavad Koraani värssidest 
ja Prohvet Muhammadi (صلى اهللا عليه وسلم) jutustustest kõvasti 
kinni. Niisiis, selle asemel, et islamit nendes asjades otse 
rünnata, mis ei köida inimeste ihasid, nad kutsuvad igaühte 

„wahhabiks“, kes neid tekste tõsiselt järgib. Ehk lühidalt 
„wahhabism“ = „midagi, mis mulle islamis ei meeldi.“
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mised. Mitte ühtki neist uuendustest ei ole Prohveti 
 poolt isegi (رضي اهللا عنهم) kaaslaste (صلى اهللا عليه وسلم)
korda saadetud.

Tõestused räägivad enda eest ja iga õiglase meele-
ga moslem tabab lennult, et iga uuendus on laidu-
väärt. Õigupoolest see on suurimatest pattudest, 
millele ei leidu kakspidi mõtteid.

Kuid paraku esineb tänapäeval selliseid moslemeid, 
kellele pole enam Allahi Sõnad ega Prohvet Muham-
madi (صلى اهللا عليه وسلم) sunna piisavalt veenmaks, ja 
teatud grupid on ilmavalgele tulnud teatud uskumi-

sega, nagu näiteks „bid’a hasana“ - „hea bid’a“. See 
tähendab, et õpetlane võib religiooni sisse juhatada 
uue ülistamisteo, ja seda võib heaks pidada seni-
kaua kuni see ei räägi vastu mitte ainsagi islami 
printsiibiga.

Sellisel uskumisel on aga augud sees. Sellel lihtsalt 
puudub igasugunegi põhi, ja seda nii Koraanis kui ka 
Prohvet Muhammadi (صلى اهللا عليه وسلم) sunnas.

Järgneb ...
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11. ArSTiABi

On mitmeid erinevaid Prohveti (صلى اهللا عليه وسلم) 
jutustusi, mis innustavad moslemeid end ravima:

Osman ibn Shuraik (رضي اهللا عنه) jutustas: „Ma astu-
sin Prohveti (صلى اهللا عليه وسلم) juurde, kui ta oli oma 
kaaslaste keskel. Nad olid rahulikud ja vaiksed, nagu 
oleks linnud nende peadel istunud. Ma tervitasin 
neid ja istusin maha. Beduiinid tulid siit ja sealt ja kü-
sisid: „Oo Jumala Sõnumitooja, kas peaksime oma 
haiguste puhul artiabi otsima?“ Ta (صلى اهللا عليه وسلم) 
vastas: „Jah, te peaks seda tegema, kuna Kõigeväge-
vam Jumal on loonud ravi iga haiguse vastu, välja ar-
vatud ühe – seniilsuse.“

Jabir (رضي اهللا عنه) jutustas, et Jumala Sõnumitooja 
 ütles: „Igale haigusele on ravi. Kui (صلى اهللا عليه وسلم)
korralik ravi on määratud, saab patsient terveks, kui 
Jumal seda tahab.“

12. kEELATud ASJAdEGA rAViMiNE

Enamik õpetlasi on ühele meelel, et moslemid ei 
tohiks end keelatud asjadega ravida. Abu Dawud on 
läbi Abu Darda (رضي اهللا عنه) edastanud, et Prohvet 
 ütles: „Jumal on määranud igale (صلى اهللا عليه وسلم)
haigusele ravi. Ärge ravige end asjadega, mis Jumal 
on ära keelanud.“

Moslem võib pöörduda mitte-moslemist arsti poo-

le, kui too on usaldusväärne juut või kristlane. Ibn 
Muflihi raamatus „Lubatud eetika“ on kirjas, et šeikh 
Takkeyidin ütles: „Usaldusväärne juut või kristlane 
võib moslemist patsienti ravida. Sellisele inimesele 
võib usaldada ka raha ja majanduslikke tehinguid, 
kuna Kõigeväeline Jumal on Koraanis öelnud: „Ja 
raamatu rahvaste hulgas on selline, et kui sa tal-
le usaldada suure hulga (raha), tagastab ta selle 
sulle. Ja nende hulgas on selline, et kui sa talle 
usaldad (vaid ühe) hõbemündi, ei tagasta ta se-
da sulle, kui sa just pidevalt seda tagasi ei küsi ...“ 
(3:75).“ 

13. VASTASSooST ArSTi JuurES

Meestel on lubatud naisi ravida ja vastupidi, kui see 
osutub vajalikuks. Alkadi ütles: „Meesarstil on luba-
tud vaadata naise intiimpiirkonda, kui selleks on va-
jadus. Sama kehtib ka vastupidises olukorras.“

14. rAViMiNE rETSiTATiooNi JA duAAGA

Retsitatsiooni ja palumist võib ravimiseks kasutada 
tingimusel, et seda tehakse Jumalat meenutades ja 
vaid Jumala nimel ja see on lihtsas ning arusaadavas 
keeles. Vastasel juhul võivad taolised retsiteerimised 
ja palumised viia polüteismini. Awf ibn Malik Al-
Ashga’i ütles: „Meil oli kombeks islamieelsel ajal ret-
siteerimist ja palumist kasutada. Seega ütlesime: 

„Kuulakem teie retsitatsiooni. Retsitatsiooni ja palu-
mise kasutamises pole midagi halba, tingimusel et 
need ei sisalda polüteistlikke ideid.“ Al-Rabi’i ütles: 

Allikas: “The Jurisprudence of Funerals in Islam”
Tõlkinud: Aisha
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„Ma küsisin Al-Shaf’ilt retsitatsiooni kohta. Ta vastas: 
„Püha Koraani retsiteerimises või muude Jumala 
meenutamist kasutavate sõnade tarvitamises ei ole 
midagi halba.“

15. ProHVETi kASuTATud duAAd

Aisha (رضي اهللا عنها) jutustas, et Prohvetil (صلى اهللا 
 oli kombeks Jumalalt kaitset paluda osade (عليه وسلم
oma pereliikmete jaoks. Tal oli kombeks neid oma 
parema käega puudutada, öeldes: „Oo Jumal, inim-
konna Alalhoidja, ravi see haigus välja. Pole ühtki ra-
vi, välja arvatud Sinu oma. Anna meile ravi, mis ei jä-
ta haigust järele.“ (Bukhari, Muslim)

Othman ibn Abul’as (رضي اهللا عنه) kaebas Jumala 
Sõnumitoojale (صلى اهللا عليه وسلم) valu kohta oma ke-
has, sellest ajast, kui temast oli saanud moslem. 
Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) soovitas tal panna käe va-
lutava organi kohale ja öelda: „Jumala nimel,“ kolm 
korda ja „Ma otsin kaitset Jumalalt ja Tema Väelt kur-
ja vastu, mis ma leian ja mida ma kardan,“ seitse kor-
da. „Ma tegingi seda mitu korda, kuni Jumal mu ter-
veks tegi. Soovitasin seda oma pereliikmetele ja teis-
tele.“ (Muslim)

Ibn Abbas (رضي اهللا عنهما) jutustas, et Prohvet (صلى 
 ütles: „Igaüks, kes külastab haiget, kes (اهللا عليه وسلم
pole veel surnud, ja ütleb: „Ma palun Suurt Jumalat 
ja majesteetliku trooni Isandat sind terveks teha,“ 
seitse korda, selle külastatava teeb Jumal terveks. 
(Abu Dawud, Tirmidhi)

Ibn Abbas (رضي اهللا عنهما) jutustas, et Prohvetil (صلى 
 oli kombeks anda Al-Hasan ja Al-Hussain (اهللا عليه وسلم
Jumala kaitse alla, öeldes: „Ma annan teid Jumala 
kaitse alla läbi Tema täiusliku sõna iga saatana, mür-
gise olendi ja kurja silma eest. Teie (esi)isal (Aabraha-
mil) oli kombeks samade sõnadega Ismaeli ja Iisaku 
jaoks kaitset paluda.“ (Bukhari)

Muhammed ibn Salem edastas: „Thabet Albanani 
ütles mulle: „Oo Muhammed, kui oled haige, pane 
oma käsi valutavale kohale ja ütle: „Jumala nimel, 
ma otsin kaitset Jumalalt ja Tema Väelt kurja vastu, 
mis ma leian ja valu kurja vastu. Korda seda. Anas 
ibn Malik (رضي اهللا عنه) ütles mulle, et Jumala Sõnu-
mitooja (صلى اهللا عليه وسلم) oli talle seda öelnud.“ 
(Tirmidhi)

Saad ibn Aby Waqqas (رضي اهللا عنه) jutustas, et Ju-
mala Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم) külastas teda, 
kui ta haige oli, ja ütles: „Oo Jumal, tee Saad terveks!“ 
kolm korda. (Muslim)

Abu Said Al-Khudri (رضي اهللا عنه) jutustas, et peain-
gel Gabriel külastas Prohvetit (صلى اهللا عليه وسلم) ja 
küsis temalt: „Oo Muhammed, kas sa kannatad?“ 
Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) vastas: „Jah.“ Gabriel ütles: 

„Jumala nimel, ma retsiteerin sinu peale kõige vastu, 
mis sulle haiget teeb, kõige vastu, mis on halb ja iga 
kadeda silma vastu – Jumal teeb sind terveks. Juma-
la nimel, ma retsiteerin sinu peale.“

16. AMuLETTidE kASuTAMiSE kEELd

Jumala Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم) keelas mos-
lemite hulgas amulettide kasutamise. Uqba ibn 
Amer (رضي اهللا عنه) jutustas, et Jumala Sõnumitooja 
 ,ütles: „Igaüks, kes kannab amuletti (صلى اهللا عليه وسلم)
selle soovi ärgu Jumal täitku. Igaüks, kes kannab me-
rekarpi kaelas, selle jätku Jumal rahust ilma.“ 

Amulett on asi, mida kantakse, kuna usutakse, et 
see kaitseb kandjat kurja, haiguse, halva õnne jne 
eest. Islam keelab amulettide kandmise. 

17. HAiGETE ELAMiNE TErVETE kESkEL

Igaüht, kellel on nakkushaigus, on lubatud terve-
test eraldada. Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) ütles: „Hai-
ged ei tohi tervete hulgas olla.“ Ta keelustas ka haige 
karja omanikul oma karja terve karja juurde 
laskmast. 
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TEiNE oSA

Ahmad lamas oma voodis sügavas unes. Aeg lähe-
nes dohri palvele. Äkitselt ärkas Ahmad teki liikumi-
se peale.

„Ahmad! Ärka üles! “ hüüdis isa.

„Jumal hoidku! Miks? Kell on ju ainult 1.00 pärast-
lõunat!” hüüatas Ahmad ja ringutas, et näha 
äratuskella.

„Ainult 1.00 pärastlõunal ?! Oled sa aru kaotanud? 
Peaaegu kogu rahvas on üles  ärganud ja sina näit-
led nagu oleks kell 6.00 varahommikul!” vastas isa 
šokeeritud toonil.

„Miks sa mind üles ajad?” virises Ahmad

„Sest sa tuled minuga mošeesse palvetama. Ma ta-
han, et sa harjutaksid ainult ühe palve oma elus!” 
hüüdis isa karmilt.

Ahmad oigas,sest ta takerdus istudes.

„Nüüd tõusen ma püsti ja  kahe minuti jooksul kal-
lan ma sind külma veega üle, kui sa üles ei tõuse,” üt-
les  isa ja lahkus ruumist.

Ahmad tormas vannituppa, et end ette valmistada.

20 minutit hiljem jalutasid Ahmad ja ta isa mošee 
poole.

„Ahmad, ma ei suuda uskuda, et sa oled vihane 
mõttest seista Allahi ees! “ütles isa, kui nad koos  
jalutasid.

„Ma oleksin võinud olla kodus, mängida arvutis, sel-
le asemel, et end seistes väsitada 10-tunnise igava 
palvega,“ kurtis Ahmad.

„Oled sa aru kaotanud? Ükski palve ei kesta nii kaua, 
isegi mitte pool seda aega! Nüüd võta end kokku, 
sest selle järgi, kuidas sa tormad mööda teed, tun-
dub mulle, nagu sa kannataksid kõhukinnisuse all!”

„Isa! Need inimesed  kindlasti kuulsid  seda! Järje-
kordselt sa häbistad mind!“  karjus Ahmad.

Poiss, kes püüdis põgeneda surma eest
Tõlkinud: Amira          

Allikas: http://www.haqislam.org/the-boy-who-tried-to-escape-death-ch1/ 
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„Häbistan sind? See kuidas sa tänaval käitud on 
alandav mulle, sinu isale ... Nii siin me olemegei 
,nüüd käitu korralikult vähemalt seekord!”

Ahmad ja ta isa sisenesid mošeesse. Ta isa jälgis 
hoolikalt, kuidas ta tegi wudu, kuni ta üritas teda 
õpetada tegema õigeid samme selle tegemisel.

Ahmad lõpetas wudu ilmel, nagu ta oleks lõpeta-
nud rakse tööpäeva.

Mõlemad sisenesid palvesaali ja leidsid koha esime-
ses reas. Muessin hüüdis iqaamat ja kõik tõusid, et 
oma Isanda ees seista. Nad  kõik alustasid palvet 
koos imaamiga ja Ahmad seisis oma Isanda ees ... 
esimest korda oma elus.

Palvetades kuulis isa vasakult poolt nuukseid. See 
oli tema poeg. Naeratus ilmus ta näkku ja puhas õn-
netunne läbis ta keha, et isa ja poeg seisavad  ükstei-
se kõrval alandlikult oma Isanda ees.

Peale palvet vaatas isa Ahmadi poole  ja naeratas.

„MašaAllah, mu armastatud poeg! No näed nüüd! 
Kas on veel midagi ilusamat kui palve? Sa isegi nut-
sid Allahi poole!”

„Ei, ei, ei! Ma nutsin sest taipasin, et unustasin mobii-
li koju ja ma lubasin Mo’le helistada.”

„MIDA!!! Sa väike võhik ...” hoidis  isa  end  tagasi.

„Sa ütled mulle, et nutsid, sest vedasid sõpra alt, sa-
mal ajal MITTE MIDAGI  tundes, kui vead alt oma 
Isandat? Luba ma ütlen sulle midagi! Allahil ei ole va-
ja ei sind ega ka kedagi meist, nii et näita parem välja, 
et vajad Teda, sest ühel päeval hakkad sa tõesti Teda 
vajama!” lausus isa. Ta tõusis üles ja tormas välja, jää-
des seisma alles suure ilusa rohelise puu all. Ta  vahtis 
ainiti maha ja nuttis. Pisarad voolasid hirmust ja ar-
mastusest oma poja vastu mööda ta põski alla.

Sel päeval ei rääkinud nad enam teineteisega.

Jälle üks päev oli möödas, päev lähemale Ahmadi 
surmale. Üheksa päeva oli veel jäänud ...



Jeesuse tõeline sõnum

dr. A.B. Philips            

              

              
Tõlkinud: Aisha
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„TÕENDID“ JEESUSE 
JUMALIKKUSEST – 
2. osa

5. „TA NÕuSTuS kuMMArdAMiSEGA“

Väidetakse, et kuna Jeesus nõustus oma teatud jär-
gijatepoolse kummardamisega, siis on ta järelikult 
Jumal. Kuid lähem tekstide uurimine viitab hoopis 
nii kaheldava väärtusega tõlgetele kui ka valeinter-
pretatsioonile. Sõna „kummardama“1 on kasutuses 
nii King Jamesi versioonis kui ka Revised Standard 
versioonis, kui juttu on kolmest idast saabunud tar-
gast. Mt.2:2 on kirjas, et nad olevat öelnud: „Kus on 
see sündinud juutide kuningas? Sest me oleme näinud 
tema tähte hommikumaal ning oleme tulnud teda 
kummardama.“2 

Samas aga New American Piiblist (Catholic Press, 
1970) võime lugeda: „Kus on see sündinud juutide ku-
ningas? Sest me oleme näinud tema tähte hommiku-
maal ning oleme tulnud talle austust avaldama3.“

1  ing k „worship“
2  Vaat. ka Mt.2:8
3  ing k „pay him homage“

Revised Standard versioonis Jh.9:37-38 seisab: 
„Jeesus ütles temale: „Sa oled ju teda näinud ja see on 
tema, kes sinuga räägib!“ Aga tema ütles: „Issand, ma 
usun!“ Ja ta kummardas teda.“4

Samas aga American Piibli õpetlastest tõlkijad on 
9:38 juurde alamärkusena lisanud: „Seda värssi olu-
listes käsikirjades ei eksisteeri. Võimalik, et tegemist 
on lisaga ristimisliturgiaks.“

See värss puudub olulistest vanadest käsikirjadest, 
milles antud evangeelium sees on. Kõigi eelduste 
kohaselt on tegemist hilisema kiriku ristimisega seo-
tud kirjutajate lisaga. 

Veelgi enam, tuntud ja tunnustatud Piibli ja selle 
originaalkeelte asjatundja George M. Lamsa on sele-
tanud: „Arameakeelne sõna sagad – kummardama, 
jumalikustama, tähendab ka füüsiliselt kummardu-
ma või põlvitama. Idamaalastel on tuntud komme 
üksteisele tervitades kummardada.5 ... „Ta kummar-
das teda“ ei tähenda, et ta kummardas Jeesust kui 
Jumalat vaid pigem „ta kummardas talle“ või „ta 
kummardas tema ees“, kuna vastasel juhul oleks juu-
did pidanud seda pühadust teotavaks ja esimese kä-

4  Vaat. ka Mt.28:9: „Ja vaata, Jeesus tuli neile vastu ja 
ütles: “Tere!” Ja nad tulid ta juure ja hakkasid tema jalgade 
ümbert kinni ja kummardasid teda.”
5  Vaat. näit. ISa.25:23: “Ja kui Abigail nägi Taavetit, 
siis ta laskus kähku eesli seljast ja heitis Taaveti ette silmili 
ning kummardas maani.”



 iQrA | 41

 Jeesuse tõeline sõnum 

su vastu käivaks ja oleksid selle mehe kividega sur-
nuks visanud. Kuid ta kummardus ta ees vaid austu-
sest ja tänust.“6

Jumala viimane pühakiri – Koraan – toob küsimusse, 
kas Jeesust peaks kummardama või mitte, selguse, 
tsiteerides jutuajamist, mis saab Viimsel Kohtupäe-
val toimuma Jeesuse ja Jumala vahel. Jumal on öel-
nud: „Ja kui Jumal ütleb: „oo Jeesus Maarja poeg, 
kas ütlesid inimestele: „Võtke mind ja mu ema 
jumalusteks Jumala kõrval?“ ... Ma ütlesin neile 
vaid seda, mida Sa käskisid: kummardada Juma-
lat, minu ja teie isandat ...“ (5:116-117)

6. „ALGuSES oLi SÕNA“

Võimalik, et kõige tihedamini tsiteeritud „tõend“ 
Jeesuse jumalikkusest on Jh.1:1&14: „Alguses oli Sõna, 
ja Sõna oli Jumala juures, ja Sõna oli Jumal ... Ja Sõna 
sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema au kui 
Isast ainusündinud Poja au, täis armu ja tõde.“

Kuid tihti unustatakse, et Jeesus ei ole kunagi mida-
gi taolist väitnud ja Johannese evangeeliumi autor 
ei väida ka kusagil, nagu oleks Jeesus midagi taolist 
väitnud. Sellest tulenevalt ei saa neid värsse kuidagi 
Jeesuse jumalikkuse tõendina kasutada, eriti arves-
tades sellega, kui suured kahtlused kristlikke õpetla-
si neljanda evangeeliumiga seoses vaevavad. „The 
Five Gospels“ raamatu kirjutanud piibliõpetlased üt-
levad: „Kaks erinevat pilti – Johannese evangeeliumi 
ja ja teiste kolme evangeeliumi omad – ei saa kuida-
gi mõlemad ajalooliselt täpsed olla7 ... Enamik Jeesu-
sele omistatud sõnu neljandas evangeeliumis on 
evangeeliumi autori väljamõeldis ja peegeldab vaid 
6  „Gospel Light“ (1936 ed), lk 353.
7  Johannese evangeelium erineb teistest kolmest 
evangeeliumist niivõrd, et see paneb selle autentsuse kahtluse 
alla. Näiteks:

Matteuse, Markuse, Luuka 
evangeeliumid Johannese evangeelium

Jeesuse avalik misjon kestab 
üks aasta.

Jeesuse avalik misjon kestab 
kolm aastat.

Jeesus räägib lühidalt ja 
tähendamissõnadega.

Jeesus räägib pikkade 
filosoofiliste jutlustega.

Jeesusel pole enda kohta 
eriti midagi öelda.

Jeesus räägib palju oma 
misjonist ja isikust.

autori ümber olnud kristliku kogukonna keelt.“8

Kreekakeelne sõna, mida neljanda evangeeliumi 
anonüümne autor „sõna“ tähenduses kasutab on 

„logos“.9 Seda tehes samastab autor Jeesuse Kreeka 
filosoofia paganliku logosega, kes oli kosmoses pei-
dus olev jumalik mõistus, käskides seda ja andes sel-
lele vormi ja tähenduse.“10

Kreeka filosoofia logose idee pärineb vähemalt 6. 
sajandist e.Kr, mil filosoof Herakleitos pakkus välja, et 
ka kosmilises protsessis on olemas inimese mõistu-
sele sarnane jõud. Hiljem defineerisid stoikid11 logo-
se kui aktiivse, ratsionaalse ja spirituaalse printsiibi, 
millest kogu reaalsus alguse sai. Kreeka keelt kõne-
lev juudist filosoof Aleksandria Philo (15 e.Kr-45 p.Kr) 
õpetas, et logos on Jumala ja kosmose vaheline 
ühenduslüli, mille abil inimmõistus saab ka Jumalat 
hoomata.12 Kirik säilitas Philo kirjutisi ja pidas neid 
hindamatuteks. Need said inspiratsiooniks keeruli-
sele kristlikkule filosoofiateoloogiale. Kirik läks aga 
teatud hetkel plaatonlikust mõttest lahku ning hak-
kas logost (Sõna) nimetama „Jumala esmasündinud 
pojaks“.13

Jeesuse logosega identifitseerimist arendati varak-
ristlikus kirikus edasi, kuna varajased kristluse teo-
loogid ja kaitsekõnelejad püüdsid kõigest hingest 
kristlikku usku selliste sõnadega lahti seletada, mis 

Rahavahetajate templist 
välja viskamine on ta 
viimane maapealne misjon.

Rahavahetajate templist 
välja viskamine on ta 
esimene maapealne misjon.

Jeesus kaitseb vaeseid ja 
rõhutuid.

Jeesusel pole vaeste ja 
rõhutute kohta midagi öelda.

Jeesus ajab kurje vaime 
välja.

Jeesus ei aja ühtki kurja 
vaimu välja.

Jeesus lüüakse risti 15. 
nisanil.

Jeesus lüüakse risti 14. 
nisanil, juutide paasapühade 
ohvripäeval.

8  „The Five Gospels“, lk 10.
9  Sõna mitmus on “logoi”; see tähendab ka “mõistus“, 

„ootus“, „arvamus“ või “plaan”. 
10  Termini „logos” taga peituva idee võib leida ka India, 
Egiptuse ja Pärsia filosoofilisest ja teoloogilisest süsteemist. 
(“The New Encyclopaedia Britannica”, köide 7, lk 440)
11  Zenoni koolkonna filosoofid (4.-3. saj. e.Kr.)
12  Philo ja kesk-platonistide meelest oli logos nii 
püsivalt maailmas kui ka samal ajal üleloomulik jumalik 
mõistus. (“The New Encyclopaedia Britannica”, köide 7, lk 
440)
13  “The New Encyclopaedia Britannica”, köide 9, lk 386. 
94 Ibid, köide 7, lk 440; “Christ in Islam”, lk 40-41.
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hellenistlikule maailmale arusaadavad oleks. Veelgi 
enam – nad tahtsid kuulajaile muljet avaldada selle-
ga, et kristlus on paganlikelt filosoofiatelt pärinud 
kogu nende paremuse. Seega väitsid varakristlikud 
kirikuisad oma kaitsekõnedes ja poleemilistes töö-
des rahuliku südamega, et Kristus ongi see juba va-
rem tuntud logos.14

Kreekakeelne sõna Jumala tähistamiseks fraasis „ja 
Sõna oli Jumala juures“ on määratud vorm hotheos 
ehk „Jumal“15. Samas järgmises fraasis „ja Sõna oli Ju-
mal“ on kasutatud määramata vormi tontheos, mis 
tähendab „jumal“ (või eesti keeles korrektsemalt – 

„jumalus“)16.17 Sellest tulenevalt oleks Jh.1:1 korrekt-
14  “The New Encyclopaedia Britannica”, köide 7, lk 440.
15  ing k – „the God“
16  ing k – „a god“
17  „Christ in Islam”, lk 40-41.

sem tõlge: „Alguses oli Sõna, ja Sõna oli Jumala juures, 
ja Sõna oli jumal(us).“ Seega, kui Sõna oli „jumal(us)“ 
selle sõna otseses tähenduses, siis tähendaks see, et 
neid oli kaks ja mitte üks. Piibli keeles kasutatakse 
sõna „jumal(us)“ metofoorilises tähenduses, kui rää-
gitakse võimust. Näiteks viitab Paulus 2Ko.4:4 saata-
nale kui „jumalale“: „... kellede uskmatud meeled selle-
sinase maailma jumal on teinud sõgedaks, et neile ei 
paistaks Kristuse au evangeeliumi valgus, kes on Juma-
la kuju.“

Ka Moosesest räägitakse kui „jumalast“: „Ja Jehoo-
va ütles Moosesele: „Vaata, ma panen sind vaaraole ju-
malaks ja su vend Aaron olgu sulle prohvetiks!“ 
(2Mo.7:1)
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kas kardad maailma lõppu? Milliseid maailma lõpu märke tunned?

Ma ei tea just palju märke. Tean et on sellised n.ö. 
eelnevad märgid, millest paistab et enamus on juba 
suht-koht täide läinud, ning siis peamised märgid, 
mis on vahetult enne maailmalõppu.  
Aga mina küll ei karda. Mis seal karta? Elan oma elu 
nii hästi kui suudan ja eks igaüks meist eksib. Minu 
jaoks on oluline elada õigel suunal. Pidevas liikumi-
ses paremuse poole. Ja kui see päev ükskord käes, 
eks siis paista mis saab. :)

T.

Ma ei karda maaila lõppu kuna tean, et see ei ole 
lähedal ja seega mitte minu eluaja jooksul. Kui aga 
silmas pidada Viimast Kohtumõistmist, siis küll olen 
natuke mures selle üle, KUHU ma peale surma 
lähen: Taevasse või Põrgusse. Niikaua aga püüan 
ennast õigel teel hoida ja olla hea muslim ja pürgi-
da Paradiisi poole. 
Tunnused: 
1)Loodusõnnetused sagenevad. 
2)Homoseksuaalsus saab moeks. 
3)Naisi saab olema 50 korda rohkem kui mehi 
(Põhjus, miks ma väidan, et maailma lõpp ei ole 
ligidal). 
4)Abielurikkumine, hooramine, korruptsioon, vägi-
vald, kuriteod saavad harjumuspärasteks. 
5)Islami jaguneb 73 sektiks ja enamik inimesi 
unustab ÕIGE Islami. 
6)Naised on riides ja samas alasti. Võimalik viide 
stringidele, minipüksikutele ja võrktoppidele mida 
naised ka praegu tänaval käies kasutavad. 
7)Prohvet rääkis, kuidas tulevikus hakatakse UUESTI 
hobuseid transpordiks kasutama. Seega mingil 
põhjusel lõpetavad inimesed mootorsõidukite 
kasutamise. 
8)Päike tõuseb läänest. 
9)Saabub Monstrum (elajas), kes räägib. 

10)Imaam Mahti tuleb araablasi juhtima. 
11)Ühest silmast pime antikristus tuleb rahva sekka. 
Temaga kaasneb muusika, ‘’paradiis’’ ja ‘’põrgu’’ 
(mida ta inimestele näitab). Lisaks ta teeb imetegu-
sid, nii et kristlased usuvad, et tema on Maa peale 
tagasi pöördunud Jeesus. Antikristuse karvkate on 
tihe, ta on väikest kasvu ja liigub väga kiiresti. Ta on 
noor. 
12)Antikristus juhib kristlased, juudid, gog ja mgog 
rahvad muslimite vastu sõtta ja algul paljud musli-
mid surevad selle tagajärjel. 
13)Antikristus Dajjal korraldab palju pidustusi. 
14)Jeesus tuleb Maa peale tagasi, ühendab kristla-
sed ja muslimid, tapab Dajjali ja loob oma valitsemi-
se (Sharia põhjal). 
15)Maailma lõpp saabub reedel.

 
A.

1. ei usu. Minu meelest sellist järsku lõppu ei tule ( 
nagu veeuputus), tuleb aeglane kängumine. Ühed 
liigid (eluvormid) on end ammendunud, ei suuda 
enam keskkonnaga kohandada ja kaovad, uued 
tulevad peale.  
2. märke on igasuguseid: tempo, saastatus, loodus 
ressursside ammendumine. Küsimus on selles, 
kuidas neid tõlgendada.

V.

Olen kindel,et kõik pühad materjalid käsitavad 
maailmalõpu mõiste all hoopis inimteadvuse 
arengut- et selline maailm kus me praegu elame- 
teeb läbi muutuse. Ja see muutus toimub inimese 
teadvuses. Inimene on loodud ju jumala näo järgi. 
Inimene on võimas looja siin maailmas ja kui inime-
se teadlikkus kasvab- siis on ta võimeline looma 
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harmoonilise armastava puhta ühtse maailma, kus 
puudub vägivald. Maailma, kus kõik on toetatud ja 
armastatud. Ja selles maailmas tunneb iga inimene 
sidet Suure Loojaga ja armastab ning hoiab tema 
loodut. Inimesed võtavad vastutuse oma 
mõtte,sõna ja teo eest.... 
Soovin teile imelist püha Ramadaniaega. Soovin, et 
teie südamed oleksid sellel ajal pidevalt avatud. Et 
kõik ümbritsev saaks kogeda teie armastust. Te 
saate maailma muuta oma toetuse ja armastusega.

K.

Maailma lõppu ma ei karda, sest iga lõpp on 
millegi uue algus! Meie lõpust on palju märke, et 
neid et saa kirja kohe pannagi. Kuid kui filosofeerida 
meie lõpu märkidest, siis on täiesti võimalik, et 
tuleb välja palju muidki märke! :)

S.

Maailma lõpu märke ma ei tunne , ei ole sellest 
teemast üldse teadlik ning ootan huviga uut Iqrat, 
et saaks sellest sealt lugeda. Maailma lõppu ma ei 
karda, sest Allah on minuga.

A.

Ikka kardan. Kas saan Paradiisi või hoopiski on 
minu saatus Põrgutules? Hingele on ka raske see 
tunne, et Viimsel Päeval igaüks hoolib ainult iseene-
sest, naine hülgab oma lapsed, mees ja naine 
üskteist ja nõnda edasi … aga arvan, et me ei saa 
seda tõeliselt mõista praegu. See on raske päev.

Aga kardan Dažžali ehk Anti-Kristust mida rohkem 
ma tema kohta uurin. Hoidku meid Allah ainult 
tugevad, et oleksime Allahile truud, et Saatan meid 
ei kimbutaks, et oleksime õigemeelsed ja tõesti 
korralikud usklikud, kes armastavad Teispoolsuse 
elu Paradiisis ja ei klammeruks  siinse ajutise elu 
külge.

Maailma lõpu märke on meil tänapäeval hulgali-
selt – tapmised, palju raha, valejumalate ülistamine, 
illegaalsed intiimvahekorrad, katastroofid, loomade 
suremine, kõrgete hoonete püstitamine, usu hülga-
mine, teadmiste vähenemine, homoseksuaalsus, 
intresside võtmine, haigused, maavärinad, vaesus, 
sõjad, sündsusetu riietumine, õigluse kadumine, 
valelikkus jne.

A.



1 kg lambaliha lõike

3 spl oliivõli

2 hakitud sibulat

3 hakitud küüslaugu küünt, 

2 tl jahvatatud ingverit

¼ tl safranit

2 spl hakitud koriandrit

40 g võid

150 g kooritud mandleid

3-4 keedetud muna

       

      

 

Sulata potis või kiirkeedunõus või ja lisa oliivõli. Prae 

sibulaid ja liha mõni minut, kuniks liha muudab oma 

värvust ja sibul on pehme. Lisa küüsauk ja ingver ning 

prae veel mõned sekundid. Vala peale 1 ½  klaasi vett, 

sega korralikult läbi. Lisa safran, maitsesta soola ja 

pipraga. Kaaneta ja lase haududa madalal kuumusel 

1 ¼ tundi. Sega sisse korander ning hauta veel järg-

mised 15 minutit või kuniks lambaliha on pehme.  

Rösti mandlid ja keeda munad. Koori munad ja lõika 

pooleks.

Aseta lambaliha serveerimisnõusse, vala üle kastme-

ga, raputa peale mandlid, aseta munad tažiinile ning 

raputa peale näpuotsatäis koriandrit. Serveeri saia, 

riisi, kuskussi või muu meelepärasega

Pudrupotike keeda...
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MAROKO KÖÖK         
Kokk: Sarah Iirimaalt



ÕUNAKUKLID

4-5 suuremat õuna

3 muna

110 g suhkurt

200 ml õli

1tl vaniljet

1 pakk kuivpärmi

2 tl küpsetuspulbrit

10 väikest kl jahu

sool

50 g rosinaid (valikuline)

250 ml toasooja piima

1 muna määrimiseks

3 tl suhkurt peale raputamiseks

       

      

 

       

       

Koori ja puhasta õunad ning riivi. Ühes kausis sega 

kokku kuivpärm, küpsetuspulber, munad, suhkur, va-

nilje, piim ja õli. Sega korralikult, et pärm lahustuks. 

Teises kausis sega kokku riivitud õunad, sool, jahu 

ning soovi korral rosinad. Sega kaks segu omavahel 

kokku ja sõtku taigen korralikult pehmeks. Lase taig-

nal 10 minutit seista.

Tee käed õliseks, vormi taignast pallikesed ning va-

juta need natuke lamedaks. Aseta vähese jahuga üle 

puistatud küpsetuspaberile. Lase kerkida. Enne ahju 

panemist määri saiad lahtiklopitud munaga ja puis-

ta üle suhkruga. Küpseta ahjus 200 C juures, kuniks 

kuldpruunid (u 15-20 min.)
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78. SUURA – ÄN-NÄBÄ’ – UUDIS (40 äjät)
30/30

Jumala, kõige Armulisema, 
Halastavama nimel.

bismilläähi r-raḥmääni 
r-raḥiim. ِحيِم ْحمِن الرَّ ِبْسِم هللاِ الرَّ

1 Mida küsivad nad üksteiselt ‛ämmä jätäsää-äluun. َعمَّ َيَتَساءلُوَن

2 vägeva uudise kohta1, ‛ani n-näbää’i l-‛ẓaiim. َعِن النََّبإِ اْلَعِظيِم

3 mille suhtes neil on 
erimeelsusi? älläḏii huwä fiihi muḫtälifuun. الَِّذي ُهْم ِفيِه ُمْخَتلُِفوَن

4 Aga ei, nad saavad teada. källää säjä‛lämuun. َكالَّ َسَيْعلَُموَن

5 Ja veel kord ei, nad saavad 
teada. ṯummä källää säjä‛lämuun. ثُمَّ َكالَّ َسَيْعلَُموَن

6 Kas Me pole loonud maad 
asemeks

ä läm näž‛äli l-arḍa 
mihäädää. أَلَْم َنْجَعِل اأَلْرَض ِمَهاًدا

7 ja mägesid vaiadeks2? wa l-žibäälä äwtäädää. َواْلِجَباَل أَْوَتاًدا

8 Ja Me lõime teid paaris3 4 wa ḫalaqnääkum äzwääžää. َوَخلَْقَناُكْم أَْزَواًجا

9 ja tegime teile une puhkuseks wa žä‛älnää näwmäkum 
subäätää. َوَجَعْلَنا َنْوَمُكْم ُسَباًتا

10 ja öö katteks5 wa žä‛älnää l-läilä libääsää. َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِباًسا
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11 ning päeva elamiseks. wa žä‛älnää n-nähäärä 
ma‛ääšää. َوَجَعْلَنا النََّهاَر َمَعاًشا

12 Ja rajasime teie kohale seitse 
tugevat (taevast)

wa bänäjnää fawqakum 
säb‛än šidäädää. َوَبَنْيَنا َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشَداًدا

13 ja tegime (sinna) heleda 
valguse.

wa žä‛älnää siraažän 
wähhääžää. اًجا َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوهَّ

14 Ja pilvedest saatsime teile 
ohtralt6 7 8 vett9,

wa änzälnää minä 
l-mu‛ṣiraati mää’än 
ṯäžžääžää.

َوأَنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماء 
اًجا َثجَّ

15 et saaksime selle abil kasvama 
panna seemned ja taimed

li-nuḫrižä bihi ḥäbbän wa 
näbäätää. لِنُْخِرَج ِبِه َحبًّا َوَنَباًتا

16 ja lopsakad aiad. wa žännätin älfääfää. َوَجنَّاٍت أَْلَفاًفا

17 Tõesti, (Viimne) Kohtupäev on 
määratud10:

innä jäwmä l-faṣli käänä 
miqaatää. إِنَّ َيْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاًتا

18 sel päeval puhutakse sarve11 ja 
te tulete hulgaliselt12 13

jäwmä junfäḫu fii ṣ-ṣuuri fä-
tä’tuunä äfwääžää.

وِر َفَتْأتُوَن  َيْوَم يُنَفُخ ِفي الصُّ
أَْفَواًجا

19 ja taevas avatakse ning sellest 
saavad väravad

wa futiḥäti s-sämää’u fä-
käänät äbwääbää. َماء َفَكاَنْت أَْبَواًبا َوُفِتَحِت السَّ

20 ja mäed liigutatakse paigast 
ning neist saab miraaž14.

wa sujjirati l-žibäälu fä-
käänät saraabää. َوُسيَِّرِت اْلِجَباُل َفَكاَنْت َسَراًبا

21 Tõesti, põrgu on olnud ootel, innä žähännämä käänät 
mirṣaadää. إِنَّ َجَهنََّم َكاَنْت ِمْرَصاًدا

22 seaduserikkujaile (viimseks 
elu)paigaks, li-ṭ-ṭaaġiinä mä’ääbää. اِغيَن َمآًبا لِْلطَّ

23 nad jäävad sinna pikaks ajaks15 
16. lääbiṯiinä fiihää äḥqaabää. اَلِبِثيَن ِفيَها أَْحَقاًبا

24 Nad ei saa seal maitsma 
(midagi) külma ega juua,

lää jäḏuuquunä fiihää bardän 
wa lää šaraabää.

الَّ َيُذوُقوَن ِفيَها َبْرًدا َواَل 
َشَراًبا

25 vaid keeva vett ja mäda. illä ḥämiimän wa ġassääqaa. اًقا إاِلَّ َحِميًما َوَغسَّ

26 (See on neile) kohane tasu17, žäzää’än wifääqaa. َجَزاء ِوَفاًقا

27 sest tõesti, nad ei oodanud 
arveldamist

innähum käänuu lää 
jaržuunä ḥisääbää. إِنَُّهْم َكانُوا اَل َيْرُجوَن ِحَساًبا

28 ja salgasid Meie märke18 
lõpuni.

wa käḏḏäbuu bi äjäätinää 
kiḏḏääbää. اًبا بُوا ِبآَياِتَنا ِكذَّ َوَكذَّ

29 Me oleme kõik üles 
tähendanud Raamatusse.

wa kullä šäi’in äḥṣainäähu 
kitääbää. َوُكلَّ َشْيٍء أَْحَصْيَناُه ِكَتاًبا

30 Maitske siis (tasu), Me ei lisa 
teile muud kui karistust.

fäḏuuquu fä-län-näziidäkum 
illää ‛äḏääbää. َفُذوُقوا َفلَن نَِّزيَدُكْم إاِلَّ َعَذاًبا

31 Tõesti, vagade19 jaoks on 
kordaminek:

innä li-l-muttaqiinä 
mäfääzää. إِنَّ لِْلُمتَِّقيَن َمَفاًزا
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32 aiad ja viinamäed ḥädää’iqä wa ä‛nääbää. َحَداِئَق َوأَْعَناًبا

33 ja samaealised ümararinnalised 
kaasad Wa käwää‛ibä ätraabää. َوَكَواِعَب أَْتَراًبا

34 ja täis karikad. Wa kä’sän dihääqaa. َوَكْأًسا ِدَهاًقا

35 Nad ei kuule seal ei halba sõna 
ega valet20,

lää jäsmä‛uunä fiihää läġwän 
wa lää kiḍḍääbää.

الَّ َيْسَمُعوَن ِفيَها لَْغًوا َواَل 
اًبا ِكذَّ

36 tasuna sinu Isandalt, 
kingituseks tehtu eest21 

žäzää’äm-mir-rabbikä 
‛aṭaa’än ḥisääbää. بَِّك َعَطاء ِحَساًبا ن رَّ َجَزاء مِّ

37

taeva ja maa ja kõige nende 
vahel asuva Isandalt, 
Halastavaimalt, kelle poole 
(kõnes) keegi ei saa 
pöörduda22:

rabbi s-sämääwääti wa l-arḍi 
wa mää bäinähumää 
r-raḥmään. lää jämlikuunä 
minhu ḫiṭaabää.

َماَواِت َواأَلْرِض َوَما  َربِّ السَّ
َبْيَنُهَما الرْحَمِنۖ  اَل َيْملُِكوَن 

ِمْنُه ِخَطاًبا

38

sel päeval, kui Vaim23 ja inglid 
seisavad reas, ei räägi keegi, 
välja arvatud see, keda 
Halastavaim lubab ja ta räägib 
õigust. 

jäwmä jaquumu r-ruuḥu wa 
l-mälää’ikätu ṣaffäl-lää 
jätäkällämuun. illä män 
äḏinä lähu r-raḥmäänu wa 
qaalä ṣawääbää.

وُح َواْلَماَلِئَكُة  َيْوَم َيُقوُم الرُّ
َصّفًۖا  الَّ َيَتَكلَُّموَن إاِلَّ َمْن أَِذَن 

لَُه الرْحَمُن َوَقاَل َصَواًبا

39 See on tõe päev. Ja kes tahab, 
leiab tee oma Isanda juurde24.

ḏäälikä l-jäwmu l-ḥaqq. 
fämän šää’ä ttaḫaḏä ilää 
rabbihi mä’ääbää.

ۖ   َفَمن َشاء  َذلَِك اْلَيْوُم اْلَحقُّ
اتََّخَذ إِلَى َربِِّه َمآًبا

40

Tõesti, Me oleme teid 
hoiatanud peatse karistuse eest 
päeval, mil mees näeb, mida ta 
enda käed on määranud25 ja 
uskmatu ütleb: „Oleks ma 
ometi põrm!“

innää änḏarnääkum 
‛äḏääbän qariibä. jäwmä 
jänẓuru l-mar’u mää 
qaddämät jädääh. wa jaquulu 
l-kääfiru jääläitänii kuntu 
turaabää.

إِنَّا أَنَذْرَناُكْم َعَذاًبا َقِريًبا َيْوَم 
َمْت َيَداُه  َينُظُر اْلَمْرُء َما َقدَّ

َوَيُقوُل اْلَكاِفُر َيا لَْيَتِني ُكنُت 
تَُراباَۢ

 

Märkmed
1  St ülestõusmise kohta. (Koraani tähenduse tõlge, Saheeh International)
2  Selleks, et maad paigal hoida ja stabiliseerida. Tänapäeva teadus on tõestanud, et mägedel 
on maa all sügavad juured ning juure sügavus võib isegi mitmeid kordi ületada mäe kõrguse. Seega 
oleks kõige õigem sõna mägede kirjeldamiseks just nimelt „vai”, kuna ka vai seisab püsti selle osa 
najal, mis asub maa all. Teaduse ajalugu kinnitab meile, et teooria, mille kohaselt mägedel on juured, 
saab alguse Sir George Airyga alles aastal 1865. aastast. (Press&Siever. Earth. Lk 435; 
Tarbuck&Lutgens. Earth science. Lk 157.)
3  Mees-naine, suur-väike, hele-tume jne. (Tõlkija märkus)
4  Vaata ka 30:21.
5  Vaata ka 91:4.
6  Mujahid, Qatadah (هنع هللاا يضر) ja Ar-Rabi ibn Anas ütlesid: „ṯäžžääž tähendab kallama.“ 
(At-Tabari 24:155)
7  Ath-Thawri ütles: „Pidevalt.“ (At-Tabari 24:155)
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8  Ibn Zayd (امهنع هللاا يضر) ütles: „Ohtralt.“ (At-Tabari 24:155)
9  Vaata ka 30:48.
10  Vaata ka 11:104.
11  Abu Huraira ütles: Jumala Sõnumitooja (ملسو هيلع هللا ىلص) ütles: „Kahe (sarve)puhumise 
vahel on nelikümmend.“ Keegi küsis Abu Hurairalt: „Nelikümmend päeva?“, kuid ta keeldus 
vastamast. Siis küsis ta: „Nelikümmend kuud?“. Ta keeldus vastamast. Siis küsis ta: 
„Nelikümmend aastat?“ Taas keeldus ta vastamast. Abu Huraira lisas: “Siis saadab Jumal taevast 
alla vett ja surnud kasvavad nagu taimed. Inimese kehast ei ole alles jäänud muud, kui üksainus 
kont. See on sabakont ja sellest kondist loob Jumal Ülestõusmispäeval oma loodu (inimese) 
uuesti.“ (Sahih Al-Bukhari 6/4935)
12  Mujahid ütles: „Grupp grupi järel.“ (At-Tabari 24:158)
13  Vaata ka 17:71.
14  Vaata ka 27:88, 101:5, 20:105-107 ja 18:47.
15  Al-Hasan (امهنع هللاا يضر) ütles: „Sellel ei ole kindlat aega, välja arvatud üldiselt igavik 
Põrgutules. Kuid on öeldud, et see on 70 aastat (tõlkija märkus: igaviku sümbol islamis), ja iga 
päev sellest on nagu meie aja järgi 1000 aastat.“ (At-Tabari 24:162)
16  Qatadah (هنع هللاا يضر) ütles: „See on see, millel pole lõppu. Kui üks periood läbi saab, 
hakkab kohe teine. Meile on mainitud, et see on 80 aastat.“ (At-Tabari 24:162)
17  Vastavalt nende tegudele.
18  Ka tunnustähti, värsse.
19  muttaquun = vagad usklikud, kes usuvad Jumala Ainsusesse ning hoiavad end 
jumalakartlikult kõigist Jumala poolt keelatud pattudest ja halbadest tegudest eemal, on lahked 
ning teevad häid tegusid, nagu Jumal on käskinud.
20  Vaata ka 52:23.
21  Abu Sa’id Al-Khudri (يضر هنع هللا) jutustas: Jumala Sõnumitooja (ملسو هيلع هللا ىلص) ütles: 
„Kui keegi pöördub siiralt islamisse, annab Jumal kõik möödaniku patud andeks ning seejärel 
algab arvete klaarimine: iga hea teo tasu on 10-kuni 700-kordne ja halb tegu läheb kirja nagu see 
on (st 1x), välja arvatud, kui Jumal selle andestab.” (Sahih Al-Bukhari 1/41)
22  Keegi Jumala loomingust ei saa Viimsel Kohtupäeval ilma Tema nõusolekuta Tema poole 
pöörduda. (Koraani tähenduse tõlge, Saheeh International) Vaata ka 2:255 ja 11:105.
23  Muqatil ibn Hayyan ütles: „ar-ruuḥ on auväärseim inglite seas, Jumalale kõige lähedasem 
ja see, kes toob kohale ilmutuse.“ (Ad-Durr Al-Manthur 8:400) St ingel Gabriel. (Koraani 
tähenduse tõlge, Saheeh International)
24  Läbi usu ja heade tegude.
25  St mis ta siin ilmas on korda saatnud.
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55. Kitaabu l-wasaaja 
(TESTAMENTidE rAAMAT) – 

VALiTud hadithE

2738. Abdullah ibn Umar (رضي اهللا عنهما) jutustas: 
„Jumala Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم) ütles: „Ei ole 
lubatud, et moslem, kellel on midagi pärandada, 
jääks kaheks ööks ilma oma testamenti kirjutamata 
ja valmina hoidmata.“

2739. Jumala Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم) naise 
Juwairiya bint Al-Harithi vend Amr ibn Al-Harith 
 صلى) jutustas: „Kui Jumala Sõnumitooja (رضي اهللا عنه)
-suri, ei jätnud ta dirhamit ega dinaari, or (اهللا عليه وسلم
ja ega orjatari ega midagi muud peale oma valge 
muula, relvade ja maatüki, mille ta oli almuseks 
andnud.“

2741. Al-Aswad jutustas: „Aisha juuresolekul mai-
nisid mõned inimesed, et Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) 
oli määranud Ali testamendis oma järglaseks. Aisha 

ütles: „Millal ta tema testamendi järgi määras? Tõesti, 
kui ta suri, siis puhkas ta mu rinnal (või süles) ja ta kü-
sis pesukaussi ning seejärel kukkus selles olukorras 
kokku, nii et ma isegi ei märkanud, et ta oli surnud, 
seega millal ta tema testamendi järgi määras?““

2742. Saad ibn Abi Waqqas (رضي اهللا عنه) jutustas: 
„Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) tuli mulle külla, kui olin 
Mekas (haige) (alljutustaja Amir mainis, et ta ei taht-
nud seal surra, kuna oli juba immigreerunud). Ta 
 ütles: „Jumal õnnistagu Ibn Afrad (صلى اهللا عليه وسلم)
(Saad ibn Khaulat).“ Ma küsisin: „Jumala Sõnumitoo-
ja, kas võin kogu oma vara testamendiga (almuseks) 
määrata?“ Ta vastas: „Ei.“ Ma küsisin: „Siis kas tohin 
määrata poole sellest?“ Ta vastas: „Ei.“ „Ühe kolman-
diku?“ Ta vastas: „Jah, ühe kolmandiku, kuigi isegi 
kolmandik on liiga palju. Sulle on parem, kui jätad 
oma pärijad rikastena maha, kui et nad peavad teis-
telt kerjama. Aga kõik, mida sa Jumala nimel kulutad, 
läheb arvesse kui almus, isegi peotäis süüa, mis sa 
oma naise suhu paned. Jumal võib su päevi pikenda-
da, et mõned sinust kasu saaksid ja mõned kahju.“ 
Sel ajal oli Saadil ainult üks tütar.

2743. Ibn Abbas (رضي اهللا عنهما) jutustas: „Ma soo-
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vitasin, et inimesed vähendaksid oma testamendis 
määratavat vara ühe neljandikuni, sest Jumala Sõnu-
mitooja (صلى اهللا عليه وسلم) ütles: „Üks kolmandik, 
kuid isegi kolmandik on liiga palju.““

2747. Ibn Abbas (رضي اهللا عنهما) jutustas: „Vanasti 
oli komme, et kadunukese vara pärisid tema järeltu-
lijad, samal ajal kui vanemad said pärida läbi kadu-
nukese testamendi järgi. Seejärel tühistas Jumal sel-
lest kombest selle, mida tahtis ja määras meessoost 
pärija osa naissoost pärija omaga võrreldes kahe-
kordseks ja kumbki vanem pidi saama kuuendiku ja 
naine kaheksandiku (kui kadunukesel oli lapsi) või 
neljandiku (kui lapsi polnud) ja mees poole või 
neljandiku.“

2748. Abu Huraira (رضي اهللا عنه) jutustas: „Üks 
mees küsis Prohvetilt (صلى اهللا عليه وسلم): „Oo Jumala 
Sõnumitooja, milline almus on parim?“ Ta (صلى اهللا 
 vastas: „Anda almust siis, kui oled terve ja (عليه وسلم
ahne, lootes saada rikkaks ja kartes jääda vaeseks. 
Ära lükka almuse andmist ajani, mil oled oma suri-
voodis ja ütled: „Andke sellele nii palju ja tollele nii 
palju“, sest sel ajal pole vara enam mitte sinu vaid 
selle ja tolle (st pärijate) oma.““

9. peatüki sissejuhatus: Prohveti (صلى اهللا عليه 
 kohta on edastatud, et ta andis käsu, et võlad (وسلم
tuleb enne testamendi täitmist tasuda. Jumal ütleb: 

„Tõesti, Jumal käsib teil vara tagastada neile, kellele 
see kuulub; ...“ (4:58) Seega vara tagastamine on olu-
lisem kui testamendi täitmine. Prohvet (صلى اهللا عليه 

 ütles: „Almusand ei ole soovitatav, välja arvatud (وسلم
juhul, kui inimene on jõukas.“ Ibn Abbas ütles: „Ori ei 
saa ilma omaniku nõusolekuta testamenti koostada.“ 
Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) ütles: „Ori on oma isanda 
vara hoidja.“

2753. Abu Huraira (رضي اهللا عنه) jutustas: „Kui Ju-
mal ilmutas värsi: „Ja hoiata (oo Muhammed) oma 
hõimlasi ...“, tõusis Jumala Sõnumitooja (صلى اهللا عليه 
-püsti ja ütles: „Oo Quraiši rahvas (või midagi sar (وسلم
nast), ostke end (põrgutulest) välja, sest mina ei saa 
teid Jumala karistusest päästa. Oo Banu Abd Manaf, 
ma ei saa teid Jumala karistusest päästa. Oo Abbas 
ibn Abdul Muttalib, ma ei saa sind Jumala karistusest 
päästa. Oo Safiyya, Jumala Sõnumitooja tädi, ma ei 
saa sind Jumala karistusest päästa. Oo Fatima bint 
Muhammed, küsi mult ükskõik mida mu varast, aga 
ma ei saa sind Jumala karistusest päästa.““

2756. Ibn Abbas (رضي اهللا عنهما) jutustas: „Saad ibn 
Ubada ema suri, kui Saadi kohal polnud. Ta küsis: 

„Oo Jumala Sõnumitooja, mu ema suri, kui mind ko-
hal polnud, kas on see talle mingil moel kasuks, kui 
ma tema nimel almust annan?“ Prohvet (صلى اهللا عليه 
-ütles: „Jah.“ Saad ütles: „Ma palun sind tunnista (وسلم
jaks, et annan oma Al-Mikhrafi aia tema nimel 
almuseks.““

2757. Kaab ibn Malik (رضي اهللا عنه) jutustas: „Ma üt-
lesin: „Oo Jumala Sõnumitooja, oma patukahetsuse 
märgiks sooviksin ma kogu oma vara Jumala nimel 
läbi Tema Sõnumitooja almuseks anda.“ Ta (صلى اهللا 
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 vastas: „Sulle on parem, kui jätad osa oma (عليه وسلم
varast endale.“ Ma vastasin: „Siis jätan endale osa, 
mis asub Khaibaris.“

2763. Az-Zuhri jutustas: „Urwa ibn Az-Zubair üt-
les, et ta küsis Aishalt (رضي اهللا عنها) Koraanivärsi „Ja 
andke orbudele nende vara ja ärge asendage puu-
dulikku (oma vara hulgast) heaga (orvu vara hul-
gast). Ja ärge kasutage nende vara kui enda oma. 
Tõesti, see on suur patt. Ja kui te kardate, et ei suu-
da orbudega õiglaselt käituda, siis abielluge naiste-
ga, kes teile meeldivad“ (4:2-3) kohta. Aisha (رضي 
 vastas: „See räägib naissoost orvust, kelle (اهللا عنها
ametlik hooldaja sooviks temaga ta ilu ja vara tõttu 
abielluda, kuid samas seda mahriga, mis on väik-
sem, kui tema staatuses naistel tavaliselt. Seega 
keelati neil (st hooldajatel) orvudega abielluda, väl-
ja arvatud juhul, kui nad maksavad neile korraliku 
mahri. (Vastasel juhul) abiellugu nad orbude ase-
mel teiste naistega. Hiljem inimesed küsisid selle 
kohta Jumala Sõnumitoojalt, seega ilmutas Jumal 
järmise värsi: „Ja nad küsivad su käest seadust nais-
te kohta. Ütle: „Jumal on teid nende kohta juhen-
danud ...““ (4:127). Selles värsis Jumal näitas, et kui 
orvutüdruk on ilus ja rikas, tahab ta hooldaja tema-
ga abielluda ilma korralikku tema staatuses naise 
väärset mahri maksmata. Aga kui tüdruk on inetu 
ja varatu, ei abiellu ta temaga, vaid soovib abiellu-
da kellegi teisega. Seega, kuna ta ei abiellu tüdru-
kuga, kui tal selleks motiiv puudub, siis ei tohi ta te-
maga abielluda ka siis, kui huvi on olemas, välja ar-
vatud juhul, kui ta teda õiglaselt kohtleb, andes tal-
le korraliku mahri ja tagades kõik ta õigused.““

2765. Aisha (رضي اهللا عنها) jutustas: „Järgnev 
värss: „...Ja kes (orbude hooldajatest) on rikas, hoi-
dugu (orbude vara kasutamisest) ja kes vaene, võt-
ku mõistlikult ...“ (4:6) ilmus seoses ühe orvu hool-
dajaga ja tähendab, et kui ta on vaene, võib ta orvu 
varast tarvitada, mis on õiglane ja mõistlik (vasta-
valt sellele, mis ta orvu kasvatamisse panustab).“

2766. Abu Huraira (رضي اهللا عنه) jutustas: „Proh-
vet (صلى اهللا عليه وسلم) ütles: „Vältige seitset suurt hä-

vitavat pattu.“ Inimesed küsisid: „Oo Jumala Sõnu-
mitooja, mis need on?“ Ta vastas: „(1) Teiste Jumala 
kõrval kummardamine; (2) nõidumine; (3) elu võt-
mine, mis Jumal on keelanud, välja arvatud õiglasel 
põhjusel; (4) intressi söömine; (5) orvu vara söömi-
ne; (6) vaenlasele selja näitamine ja võitluse ajal la-
hinguväljalt põgenemine; (7) vooruslike naiste süü-
distamine, kes iialgi isegi ei mõtle millelegi, mis 
võiks vooruslikkust puudutada ja on head 
usklikud.““

2768. Anas (رضي اهللا عنه) jutustas: „Kui Jumala Sõ-
numitooja (صلى اهللا عليه وسلم) tuli Mediinasse, ei ol-
nud tal ühtki teenijat. Abu Talha (Anasi kasuisa) viis 
mind Jumala Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم) juur-
de ja ütles: „Anas on tark poiss, las ta teenib sind.“ 
Seega teenisin ma teda kodus ja reisidel. Kui ma mi-
dagi tegin, ei küsinud ta kunagi minult, miks ma se-
da tegin ja kui ma midagi tegemata jätsin, ei küsi-
nud ta iial, miks ma selle tegemata jätsin.“

2771. Anas (رضي اهللا عنه) jutustas: „Kui Prohvet 
 :käskis mošee ehitada, ütles ta (صلى اهللا عليه وسلم)

„Oo Banu An-Najjar, öelge mulle selle aia kohta oma 
hinnapakkumine.“ Nad vastasid: „Jumala nimel, me 
küsime selle hinda vaid Jumalalt.““

2775. Ibn Umar (رضي اهللا عنهما) jutustas: „Kord an-
dis Umar ühe hobuse almuseks, et seda Jumala 
teel kasutataks. Jumala Sõnumitooja (صلى اهللا عليه 
 ,oli selle talle andnud. Umar andis selle mehele (وسلم
et too seda Jumala teel kasutaks. Seejärel anti aga 
Umarile teada, et mees on hobuse müüki pannud, 
seega küsis ta Jumala Sõnumitoojalt (صلى اهللا عليه 
 kas ta tohib selle osta. Jumala Sõnumitooja ,(وسلم
-vastas: „Sa ei tohi ei osta ega ta (صلى اهللا عليه وسلم)
gasi võtta seda, mis oled almuseks andnud.““

2776. Abu Huraira (رضي اهللا عنه) jutustas: „Jumala 
Sõnumitooja (صلى اهللا عليه وسلم) ütles: „Mu pärijad ei 
päri dinaari ega dirhamit (raha), sest see, mis ma 
maha jätan, välja arvatud korralik toetus mu naiste-
le ja palgad mu töölistele, tuleb anda almuseks.““
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MAHdi iLMuMiNE

küsimus: Mida arvate Mahdi ilmumisest tulevikus? Kas 
selle kohta on ka tõendeid Prohvet Muhammedilt (صلى 
?(اهللا عليه وسلم

Vastus: Juhtivad hadithieksperdid on edastanud mit-
meid Prohveti (صلى اهللا عليه وسلم) jutustusi, mis kinnitavad 
nii Mahdi, Antikristuse kui ka Kristuse (السالم -ilmu (عليه 
mist. Mahdi ilmumisele eelnevad teatud märgid, millest 
olulisim on, et tema ülesandeks on maailmasse tagasi 
tuua õiglus, peale seda, kui ebaõiglus ja türannia on 
maad võtnud. Seega mitte kedagi ei tohi Mahdiks pida-
da enne, kui need teatud märgid on ilmunud.

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

MiLLAL iLMuB dAŽŽAL?

küsimus: Millal ilmub maailma Dažžal ehk Antikristus?

Vastus: Dažžali ilmumine on üks Viimse Kohtupäeva lä-
henemise märke, kuid sellele ei ole antud kindlat aega, 
kuna keegi peale Jumala enda ei tea, millal Viimne Tund 
kätte jõuab. Samuti ei tea me, mis järjekorras tulevad 
märgid, enne kui need juba tulnud pole. Seega pole Da-
žžali ilmumise aeg meile teada, kuid samas me teame, et 
tema ilmumine on üks maailma lõpu märkidest.

Šeikh ibn Uthaymeen

„Majmoo’ Fataawa wa Rasa’il“ – köide 2, nr 142.

MidA dAŽŽAL ÕPETAB?

küsimus: Mida Dažžal õpetab? Millele ta inimesi kut-
sub? 
Vastus: On edastatud, et kõigepealt, kui ta ilmub, kutsub 
ta inimesi islamisse ja ütleb, et ta on moslem. Ta kaitseb 
islamit. Peale seda väidab ta, et on prohvet ja seejärel, et 
ta on jumalus. Nii alustas ja lõpetas ka Vaarao.

Šeikh ibn Uthaymeen

„Majmoo’ Fataawa wa Rasa’il“ – köide 2, nr 143.

kAS dAŽŽAL oN AAdAMA LASTE HuLGAST?

küsimus: Kas Dažžal on inimene, on ta Aadama laste 
hulgast? 
Vastus: Jah, Dažžal on Aadama laste hulgast, st inimene. 
Mõned õpetlased ütlevad, et ta on šaitaan ja mõned üt-
levad, et ta isa on inimene, aga ema džinn, kuid see ei 
vasta tõele. Dažžal on inimene, kuna ta vajab sööki ja 
jooki ja muud taolist. Kui Jeesus (عليه السالم) ta võidab, ta-
pab ta tema tavalisel moel, nagu inimesi ikka tapetakse.

Šeikh ibn Uthaymeen

„Majmoo’ Fataawa wa Rasa’il“ – köide 2, nr 146.

MAHdi JA JEESuSE TuLEk

küsimus: Mida võite öelda Mahdi tuleku ja Jeesuse 
?taevast alla tuleku kohta (عليه السالم)

FATwANUrK
maailma lõpu märgid

Tõlkinud: Aisha
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Vastus: Hadithides on kirjas, et Mahdi tuleb, et meie ko-
gukonda juhtida (Abu Dawud, Ibn Majah jt). Samas ei ole 
autentsetes hadithides kirjas, millal täpselt Mahdi tuleb. 

Samuti kinnitavad autentsed hadithid, nagu Koraangi 
(4:158), et Jeesus (عليه السالم) mitte ei surnud, vaid Jumal 
tõstis ta Enda juurde taevasse. Ibn Kathir näiteks kirjel-
dab 4:158 järgnevalt, et Jeesus (عليه السالم) tuleb maailma 
lõpus maa peale tagasi, kuid kindlat aega selleks kirjelda-
tud ei ole, välja arvatud see, et Jeesuse (عليه السالم) tulek 
on seotud Dažžali tulekuga. 

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

„Fataawa al-Lajnah ad-Daa’imah lil-Buhooth al-’Ilmiyyah 
wal-Iftaa’“ – köide 3, lk 140, fatwa nr 1615 küsimus nr 11.

JEESuS (عليه السالم) TuLEB ALLA MAA PEALE

küsimus: Ma lugesin ühest raamatust, et Maarja poeg 
Jeesus (عليه السالم) tuleb enne Ülestõusmispäeva taevast 
alla maa peale ja valitseb maa peal 40 aastat. Kas see on 

õige? Ja mis tõendeid selleks Koraanis on?

Vastus: Mis puutub Maarja poeg Jeesusesse (عليه السالم), 
siis see on õige, et ta tuleb enne Ülestõusmispäeva alla 
maa peale, kuna Jumal on öelnud: „Pole kedagi Raamatu 
rahvaste hulgast, kes ei usuks temasse enne ta surma. Ja 
Ülestõusmispäeval saab temast nende vastu tunnistaja.“ 
(4:159)

Prohvet (صلى اهللا عليه وسلم) on kinnitanud, et Maarja 
poeg Jeesus (عليه السالم) tuleb alla maa peale, et meie ko-
gukonna üle õiglaselt valitseda. Seega ta valitseb kogu-
konda ja ei võta vastu ühtki teist usku peale islami. Paljud 
teadjamehed on nimetanud seda üheks maailma lõpu 
märgiks. 

Mis puutub aga sellesse, et Jeesus (السالم  valitseb (عليه 
40 aastat, siis selle väite õiguse või vale kohta mul and-
med puuduvad.

Šeikh ibn Uthaymeen

„Fataawa Manaar al-Islaam“ – küsimus 6, lk 22.

Allikad: www.fatwaislam.com, www.fatwa-online.com
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„MOSLEMI KINdLUS - 
duaasid Koraanist ja sunnast“        
         Said ibn Wahf Al-Qahtani Said ibn Wahf Al-Qahtani

Tõlkinud ja koostanud: Aisha
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27. MEENuTuSi HoMMikukS JA ÕHTukS (2. 
oSA)

84. allaahumma innii äs’älukä l-‘äfwä wal-‘ääfiä 
fii d-dunia wa l-aakhira, allahumma inni äs’älukä 
l’äfwä wa l-’ääfiiä fii diini wa dunjäii wa ählii, wa 
määlii, allaahumma stur ’äurätii, allaahumma 
hfaznii min bäini jädäjjä, wamin khälfii, wa ’än 
jämiini, wa ’än šimäälii, wa min fauqii, wa a’uudu 
bi-’äzämätikä än ughtäälä min tähtii. – Oo Jumal, 
ma otsin Su andestust ja Su kaitset siinses ilmas ja 
järgmises. Oo Jumal, ma otsin Su andestust ja Su 
kaitset oma usus, oma maistest asjades, oma pere-
konnas ja oma tervises. Oo Jumal, hoia mu saladusi 
ja kaitse mind ahastuse eest. Oo Jumal, hoia mind 
selle eest, mis on mu ees ja taga ja minust vasemal ja 
minust paremal ja minu kohal. Ma otsin kaitset Sinu 
Võimsuses, et mind keegi alt pikali ei lööks.1

85. allaahumma ’äälimä l-ghäibi wa š-šähäädäti 
faatirä s-sämääwääti wa l-ardi, rabba kulli šäi’in 
wa mäliikähu, äšhädu äl-lää iläähä illaa äntä, 
1  „Sahih Ibn Majah“ 2/332, Abu Dawud.

ä’uudu bikä min šarri näfsii, wa min šarri 
š-šaitaani wa širkihi, wa än aqtarifä ’älää näfsii 
suu’än, äu äžurrähu ilää muslim. – Oo Jumal, nä-
gematu ja selge Teadja, taevaste ja maa Tegija, kõige 
Isand ja Omanik, ma tunnistan, et ei ole kedagi, kes 
vääriks kummardamist peale Sinu. Ma otsin kaitset 
Sinus oma hinge kurja eest ja Saatana ning tema abi-
liste kurja eest. (Ma otsin Sinult kaitset) kurja minu 
hinge toomise ja ühelegi moslemile liiga tegemise 
eest.2

86. bism illäähi ällädhi lää jadurru mä’ä smihi 
šäi’u fii l-ardi wa lää fii s-sämää’i wa huwa 
s-samii’u l-’äliim. – Jumala nimel, Kelle nimega mis-
ki ei saa kurja teha ei maa peale ega taevastes ja Ta 
on Kõikekuulja, Kõiketeadja. (3x)3

2  „Sahih At-Tirmidhi“ 3/142, Abu Dawud.
3  “Igaüks, kes ütleb seda hommikul kolm korda, sellega 
ei saa mingi õnnetus enne õhtut juhtuda ja igaüks, kes ütleb 
seda kolm korda õhtul, sellega ei saa mingi õnnetus enne 
hommikut juhtuda.” Abu Dawud 4/323, At-Tirmidhi 5/465, Ibn 
Majah 2/332, Ahmad. Ibn Majah edastajatekett on hasan – Ibn 
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87. radiitu billäähi rabbän, wa bil-isläämi diinän, 
wa bi-muhammedin (salla llaahu aleihi wa 
sälläm) näbijjän. – Ma olen rahul Jumalaga oma 
Isandana, islamiga oma usuna ja Muhammediga (Ju-
mala õnnistus ja rahu olgu temaga) oma prohvetina. 
(3x)4

88. jä häjju jä qäjjuumu bi-rahmätikä astaghiithu 
aslih lii šä’nii kullähu wa lää täkilnii ilää näfsii 
tarfätä ’äin. – Oo Igielav, oo Igavene, Sinu armust 
kutsun ma Sind mu asju õigeks seadma. Ära pane 
mind vastutavaks mu hinge eest isegi silmapilguks.5

89. asbahnää wa asbaha l-mulku lilläähi rabbi 
l-’äälämiinä allaahumma innii äs’älukä khäirä 
häädhä l-jäumi fätähähu, wa nasrahu wa 
nuurahu wa barakatahu wa hudäähu, wa 
ä’uudhu bikä min šarri mää fiihi wa šarri mää 
bä’däh. – Me oleme astunud uude päeva ja koos 
sellega kogu Jumala, kõige olemasoleva Isanda, va-
Baz, lk 39.
4  „Jumal on lubanud, et igaüks, kes seda igal hommikul 
või õhtul kolm korda ütleb, saab Viimsel Kohtupäeval rahul 
olema.” Ahmad 4/337, An-Nasai, “Amalul-Yawm wal-Laylah” 
lk 4, Ibn As-Sunni (nr 68), At-Tirmidhi 5/465. Selle 
edastajatekett on hasan – Ibn Baz, lk 39.
5  Selle edastajatekett on sahih; Al-Hakim 1/545, vaat. 
ka Albani „Sahihut-Targhib wat-Tarhib” 1/273.

litsusala. Oo Jumal, ma palun Sinult selle päeva 
head6, selle võitu, selle abi, selle valgust, selle õnnis-
tusi ja selle juhtimist. Ma otsin Sinult kaitset kurja 
eest, mis sellest on ja kurja eest, mis sellele 
järgneb.7

90. asbahnää ’älää fitrati l-isläämi wa ’älää 
kälimäti l-ikhlaasi, wa ’älää diini nabijjinää 
muhämmäd (salla allaahu aleihi wa sälläm), wa 
’älää milläti äbiinää ibraahiimä, häniifän muslimän 
wa mää käänä minä l-mušrikiin. – Me oleme astu-
nud uude päeva8 loomulikus islami usus, siiras Juma-
la teenimise usus, meie prohveti Muhammedi (Ju-
mala õnnistus ja rahu olgu temaga) usus ja meie isa 
Aabrahami usus. Ta oli (Jumala teenimises) puhas ja 
moslem. Ta ei olnud nende hulgast, kes kummarda-
vad Jumala kõrval teisi.9

6  Õhtul tuleks öelda: “allaahumma innii äs’älukä 
khäirä häädhihi läiläti” “ Oo Jumal, ma palun Sinult selle öö 
head.”
7  Abu Dawud 4/322. Selle edastajatekett on hasan. 
Vaat. ka Ibn Al-Qayyim „Zadul-Ma’ad“ 2/273.
8  Õhtul tuleks öelda: „amsäinää ‘älää ...””Me 
lõpetame selle päeva ...”
9  Ahmad 3/406-407, 5/123, An-Nasai „Amalul-Yawm 
wal-Laylah“ nr 34, At-Tirmidhi 4/209.
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22. PErEkoNd

isa äbb أب
ema umm أم
poeg ibn إبن
tütar ibnä / bint  إبنة / بنت
vend äkh أخ
õde ukht أخت

vanaisa žädd جد
vanaema žäddä جدة

lell (isapoolne onu) ’ämm عم
onu (emapoolne) khääl خال

sõtse (isapoolne tädi) ’ämmä عمة
tädi (emapoolne) khäälä خالة

onu/tädipoeg ibnu l-’ämm(ä) / l-khääl(ä) ابن عم(ة) / خال(ة)
onu/täditütar ibnätu /bintu l-’ämm(ä) / l-khääl(ä) ابنة / بنت عم(ة) / خال(ة)
vennapoeg ibnu l-äkh ابن األخ

õepoeg ibnu l-ukht ابن األخت
vennatütar ibnätu l-äkh ابنة األخ

õetütar ibnätu l-ukht ابنة األخت
lapselaps (m) häfiid حفيد
lapselaps (n) häfiidä حفيدة

äi hämuu حمو
ämm hämäät حماة

abikaasa (mees) zäuž زوج

Õpime araabia keelt!
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abikaasa (naine) zäužä زوجة
mees ražul رجل
naine imra’a إمرأة
poiss wäläd ولد

tüdruk bint بنت
beebi radii’ä رضيع

kihlatu (m) khatiib خطيب
kihlatu (n) khatiiba خطيبة

pruut ’äruus عروس
peigmees ’äriis عريس

abielu zäwääž زواج
lahutus talaaq طالق

hülgamine häžir هجر
täiskasvanu bääligh / raašid بالغ / راشد
poissmees ä’äzäb أعزب

suhe ’älääqa عالقة
sugulane qariib قريب

orb jätiim(ä) يتيم
lapse sünd miläädu tifl ميالد طفل

surm mäut موت
matused žänääzä جنازة

sünnipäev ’iidu milääd عيد ميالد
kasupoeg (abikaasa poeg) ibnu z-zäuž(ä) ابن زوج(ة)
kasutütar (abikaasa tütar) ibnätu z-zäuž(ä) ابنة زوج(ة)

kasuisa (ema abikaasa) zäužu l-umm زوج األم
kasuema (isa abikaasa) zäužätu l-äbb زوجة األب

neitsi ’ädhrää’ä عذراء
lesknaine armälä أرملة
kaksikud täu’äm توأم

härra säjjid سيّد
proua säjjidä سيّدة
preili äänisä آنسة

koduperenaine rabbat mänzil ربة منزل
kodutu mutašarrid متشّرد

perekond ’ää’ilä عائلة
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ORVUKESE EID
Oli pidupäev. Õhus oli tunda Mediina tänavatelt 

õhkuvad erilist peotunnet, just sel erilisel eidi 
päeval. 

Et oli varajane eidi palve aeg, suundusid kõik eeslin-
nas asuva platsi poole. Prohvet Muhammed (saws) 
jõudis kohale ja juhatas palvet. Kui palve oli lõppe-
nud, õnnitlesid kõik moslemid üksteist  ja suundusid 
tagasi oma kodudesse. Lapsed jooksid ja mängisid, 
naeratasid ja naersid, ümbritsevale maailmale tähe-
lepanu osutamata. Kui Prohvet (saws) tagasi kodu 
poole kõndis, märkas ta äkki väikest poissi nimega 
Zuhair Ibn Saghir üksi tänaval istumas. Pisike poiss 
nuttis ja oli väga kurva olekuga. Prohvet (saws) küki-
tas poisi ette, võttis õrnalt tal õlgadest kinni ja küsis 

„Miks sa nutad?” „Palun jäta mind rahule,” mühatas 
poiss. Ta ei teadnud, kellega räägib. Prohvet (saws) li-
bistas oma käed läbi poisikese juuste ja küsis väga 
õrnalt ja sõbralikult uuesti, miks viimane nutab. Sel 
korral vastas poisike: „Mu isa langes märtrina lahin-
gus ja nüüd, kui mu ema uuesti abiellus, mu kasuisa 
ei taha, et  ma enam kodus elaksin. Tänan on eid ja 
kõik on õnnelikud. Kõikidel lastel on uued riided ja 
maitsvad asjad söömiseks, aga minul pole uusi rõi-
vaid ega ka maitsvaid asju süüa. Mul on vaid need rii-
ded, mida kannan. Mul pole süüa ja mul pole ka ko-
du, kus elada.”

Prohvet (saws) vastas: „Ma tean, mida sa tunned – 
ma kaotasin oma isa kui ma polnud veel sündinudki 

ja ema, kui olin pisike poiss.“ Orvuke oli seda kuuldes 
üllatunud. Ta tõstis pea, et vaadata, kes temaga rää-
gib. Ja kui ta nägi, et see on Prohvet (saws) ise, kargas 
ta kiirelt püsti, et austust ja armastust üles näidata.

Prohvet (saws) aga ütles talle: „Kui ma oleksin su 
uus isa, Aisha sinu uus ema ja Fatima sinu uus õde, 
kas sa oleksid siis õnnelikum?” „Oo jaa, see oleks pa-
rim asi maailmas!” vastas poisike rõõmsalt ja naera-
tas laia naeratust. Prohvet (saws) viis poisi koju ja an-
dis talle selle ilusa eidi päeva puhul uued rõivad ja 
hea toidu. Ja tõesti, selle poisi eid möödus 
suurepäraselt.

Me peaksime sel kaunil eidi päeval mõtlema neile, 
kes on meist vaesemad. Mitte igaühel pole sellist 
kaunist päeva. Eid on suur pidupäev, ent siiski võta 
hetkeks aeg maha ja mõtle neile, kes on vaesemad 
kui me ise.



Lambi tegemiseks on vaja erinevaid markereid, pliiatseid, rasvakriite, kääre ja liimi.
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ise kaunistan!

Isetehtud kaunistused on alati kõige südamelähedasemad. Seda eriti Eid’i pidustuseks!

VÄRVI, LÕIKA, VOLDI JA KLEEBI
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Aita Bilalil Eid’i palvele jõuda!
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Järgmises “Iqra” 
numbris 

“Toit islamis”



iqraاقرأ

KOOSTajad

TOIMETajad: Aisha (Kätlin Hommik-Mrabte) ja Khadeja (Airi Hunt)

KUjUNdUS: Khadeja

RUBRIIgId: Aisha, Khadeja, Amina Iirimaalt, Sarah Iirimaalt, Amina 
Bahrainist, Eliza, Sirli, Annely, Nele ja Rauno

PILdId: erakogu, internet

KONTaKT: iqra@islam.pri.ee

SAdAQA - ANNETuSEd:

www.islam.pri.ee toetamine                                                           
(tasuta materjalide saatmine, raamatute tõlkimine,                
toimetamine ning trükkimine, loengud jne):

Kätlin Hommik

Märkusega “SADAQA” 

Ühispanga konto nr. 10010608670016

IBAN: EE231010010608670016

BIC: EEUHEE2X

ÜHE VANA oN TEiSE uuS ... 

Võimalus saata inimestele riideid, mänguasju jne, mida ise enam ei vaja, kuid ära ka visata ei tahaks. Järgnevalt pakume välja 
aadressid, kuhu võiksid oma paki saata. Tegemist on erinevate organisatsioonide ja eraisikutega, kes tegelevad humanitaar-
abi ning vaeste igakülgse abistamise ning toetamisega ja jagavad sinu saadetise nendele, kes seda kõige enam vajavad. 
Kui äkki tead veel mõnda aadressi, mis sinu meelest peaks siin nimekirjas olema, siis anna meile sellest teada meiliaadressil 
info@islam.pri.ee.

AFGHANISTAN: MAROKO:
Mohammad Qasim Popal Najat Mrabte

UNAMA Kabul, Compound B Rue 8, No 10

OSRSG/FSCU, Building  7, Room 101 54400 Moulay Bouazza

Peace Avenue, Zanbaq Square P.Khenifra

Wazir Akbar Khan (beside French Em-
bassy)

MOROCCO

Kabul

AFGHANISTAN

telefon: +93 700217289 / 0790005381

MOšEE ja EESTI ISLaMI KOgUdUS

Keevise tn 9

11415

Tallinn

EESTI/ESTONIA

telefon +372 55 94 76 89  

Eesti moslemite kuukiri “IQRA”  on eesti moslemite tasuta elektrooniline kuukiri. Ilmub inshallah, igal kuul uue 
sisuga. Kuukirja sisu koostamisel on oodatud eesti moslemite  ettepanekud nii eesti kui ka vene keeles.

Eжемесячник мусулман Эстоний “ЙКРА”выходить каждый месяц. Bce mусулманы  Эстоний могут 
учавствовать и писать на эстонском или русском языке.


