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MIRËNJOHJET

Teksti origjinal i këtij botimi është përmbledhur në 1997-ën pas shumë vitesh 
të komunikimeve personale intensive me myslimanët në Afrikën Jugore. 
Shumë falendërime shkojnë për kolegët e mi të mëparshëm nga ekipi SIM (Life 
Challenge) në Afrikën Jugore, për MERCSA dhe specialistë të tjerë dhe anëtarë të 
Kishës Metodiste Mondeor, Johanesburg. 

Ky botim i përditësuar në gjuhën angleze përfshin zhvillimet e fundit në islam 
dhe perceptimet e reja në  komunikimet personale me myslimanë.  Do të doja të 
ofroja falënderimet e mia më të thella ndaj këtyre njerëzve që kanë kontribuuar 
thelbësisht në këtë botim: Christian Bibollet, Don Heckman, David Greenlee, ML 
Howard, Manfred Jung, Andreas Kaplony, Carrie Lyon, Elsie Maxwell, Renato 
dhe Hala Mazzei, Gerhard Nehls, Roland Weber, Abe Wiebe dhe Aida Zollinger-
Khalifa. Falënderime të veçanta shkojnë për Peter Schäublin dhe ekipin e tij 
(www.atk.ch) të cilët e kanë bërë dizajnin e faqes. 

Unë i inkurajoj lexuesit të  shkëmbejnë përvojat e tyre dhe kritikën e dobishme 
në mënyrë që të përmirësohen botimet e tjera të këtij libri. 

Dr. Andreas Maurer
Janar 2008



4

PËRMBAJTJA

MIRËNJOHJET 3
SHËNIME PARAPRAKE 8
PARATHËNIE  9

1.  Mësim mbi islamin 13

1.1 Historia e islamit  14
1.1.1 Arabia para Muhamedit 14
1.1.2 Muhamedi dhe origjina e islamit 20
1.1.3  Katër kalifët  24
1.1.4  Dinastitë 26
1.1.5  Perandoritë 28
1.1.6  Përhapja botërore e islamit             31

1.2  Kurani 42
1.2.1 Burimet 43
1.2.2 Zanafilla dhe transmetimi 44
1.2.3 Përmbajtja dhe temat e rëndësishme  44
1.2.4 Problemi i abrogimit 46
1.2.5 “Vargjet satanike” 46

1.3  Traditat  48
1.3.1 Domosdoshmëria 48
1.3.2 Përmbledhja e haditheve  49
1.3.3 Tema të rëndësishme të trajtuara në hadithe 50
1.3.4 Dallimet në mes të traditave Suni dhe Shia 52

1.4  Ligji islamik (Sheriati) 54
1.4.1 Zanafilla 54
1.4.2 Katër autoritetet 55
1.4.3 Zbatimi praktik 56
1.4.4 Praktikat bashkëkohore 56
1.4.5 Ligji adet 57

1.5  Mësimi islamik mbi besimin dhe përgjegjësitë 58
1.5.1 Gjashtët kushtet e besimit 58
1.5.2 Pesë detyrat islame 60
1.5.3 Xhihadi në islam 63
1.5.4 Kuptimi islamik i misionit 65
1.5.5 Urdhërimet kuranore për një mbijetesë të suksesshme 66
1.5.6 Apostazia nga islami 66
1.5.7 Teokracia islamike 68



5

1.6  Grupet islamike 69
1.6.1 Origjina e sunitëve dhe shiitëve 70
1.6.2 Hauarixhët, vehabistët dhe mutazilitët  71
1.6.3 Sufizmi: misticizmi në islam  72
1.6.4 Xhemati tablig 74
1.6.5 Lëvizja ahmediane 75
1.6.6 Druzët 76
1.6.7 Bahajët 77
1.6.8 Alevitët   79
1.6.9 Fundametalizmi apo islamizmi   80
1.6.10 Grupe dhe lëvizje të tjera të ndryshme 84
1.6.11 Islami popullor  84

1.7 Religjioni, kulturat dhe zakonet 87
1.7.1 Religjioni dhe kultura 87
1.7.2 Roli i xhamisë në shoqëri 87
1.7.3 Gratë në islam 88
1.7.4 Kronologjia islamike dhe festat 91
1.7.5 Zakonet dhe ligjet dietare 93

2. Përgjigjet e krishtera ndaj kundërshtimeve myslimane 95

2.1  Fushat teologjike të konfliktit 95

2.2  Kundërshtimet myslimane ndaj Biblës 97
2.2.1 “Bibla nuk është zbulesë e Perëndisë” 97
2.2.2 “Bibla nuk është Fjala e Perëndisë” 98
2.2.3 “Të krishterët kanë Bibla me tekste kontradiktore” 101

2.3  Kundërshtimet myslimane ndaj Jezus Krishtit 103
2.3.1 “Jezusi nuk është më tepër se një profet i zakonshëm” 103
2.3.2 “Jezusi nuk është Biri i Perëndisë” 105
2.3.3 “Jezusi nuk mund të jetë Perëndi” 106
2.3.4 “Jezusi nuk ishte kryqëzuar” 107
2.3.5 “Jeta e Muhamedit ishte më fisnike se e Jezusit” 110

2.4  Kundërshtimi mysliman ndaj mësimeve krishtere 112
2.4.1 “Perëndia përshkruhet gabimisht në Bibël” 112
2.4.2 “Trinia nuk ekziston”  113
2.4.3 “Rruga për në parajsë nuk mund të sigurohet me anë të vdekjes së Jezusit”
 115
2.4.4 “Mëkati fillestar nuk ekziston” 117
2.4.5 “Lutjet e të krishterëve janë të papranueshme” 118



6

2.4.6 “Të krishterët nuk agjërojnë” 120

2.5 Kundërshtime të tjera të myslimanëve 123
2.5.1 “Ungjilli i Barnabas është i vërtetë” 123
2.5.2 “Muhamedi paralajmërohet në Bibël” 124

3.  Përballjet me myslimanë 128

3.1  Reagimi i krishterë ndaj sfidës islamike 129
3.1.1 Çfarë thotë Bibla? 129
3.1.2 Cili është qëndrimi i duhur? 130
3.1.3 Si duhet të ndodhë interaksioni? 131
3.1.4 Qasja jo-kërcënuese: shtruarja e pyetjeve 132

3.2 Udhëzime praktike  134
3.2.1 Dhjetë rregulla themelore 134
3.2.2 Çështjet kulturore dhe religjioze 136
3.2.3 Ecuria e bisedës 136
3.2.4 Të vizitosh xhaminë  138
3.2.5 Çështje të veçanta lidhur me gratë 139
3.2.6 Takimet me fëmijët myslimanë 141

3.3 T’ua shpjegosh ungjillin myslimanëve  143
3.3.1 Udhëzime të përgjithshme  143
3.3.2. Metodat prezantuese të Ungjillit 143
3.3.3 Studime biblike të veçanta 144
3.3.4 Përdorimi i ilustrimeve, shëmbëlltyrave dhe rrëfimeve 146

3.4 Qasja “common ground” (pikat e përbashkëta) 148
3.4.1 Abrahami, miku i Perëndisë 148
3.4.2 Cilësitë unike të Jezus Krishtit 149
3.4.3 Mesia 150
3.4.4 Qengji i Perëndisë 151
3.4.5 Tema të tjera 152

3.5 Implementimi i vizionit të kishës lokale 152
3.5.1 Motivimi dhe edukimi 153
3.5.2 Formimi i një grupi të veçantë punues 153
3.5.3 Përgjegjësitë e një grupi punues 154
3.5.4 Aktivitetet e mundshme 154
3.5.5 Organizimi i takimeve të veçanta me myslimanë 156

3.6 Konvertimi dhe dishepullimi 157
3.6.1 Motivet e konvertimit 158
3.6.2 Konvertimi nga islami në krishterim 160
3.6.3 Dishepullimi 161



7

3.6.4 Konvertimi nga krishterimi në islam 162

3.7 Çështjet politike 162
3.7.1 Sheriati, demokracia dhe të drejtat njerëzore 162
3.7.2 Dhuna dhe terrorizmi në islam 163
3.7.3 Kriza e islamit 166
3.7.4 Teoritë konspirative dhe si të reagohet 167

3.8 Çështjet sociale 168
3.8.1 Martesat krishtero-myslimane 168
3.8.2 Integrimi i myslimanëve në vendet jo-islamike 168
3.8.3 Kontekstualizimi 169
3.8.4 Fytyra moderne e islamit 172

4.  Shtojcat 174

4.1 Bibliografia dhe të lexuarit e rekomanduar  174

4.2  Burimet 179

4.3 Shkurtesat 179

4.4  Fjalori i termave arabë/islamik 180



8

SHËNIME PARAPRAKE

• Tesktet biblike citohen nga Bibla e Studimit (The New Thompson Study Bible) 
botuar nga Shoqëria Biblike Shqiptare. Shkurtesat e referencave biblike janë 
paraqitur sipas udhëzuesve të standardizuar (shih pjesën mbi Shtojcat seksioni 
4.3).

• Citimet nga Kurani janë marrë nga KURAN-i Përkthim me komentim në 
gjuhën shqipe, autori H. Sherif Ahmeti. 

• Emrat arabë dhe termat janë paraqitur sipas renditjes së origjinalit në gjuhën 
angleze. Ato shpjegohen atëherë kur hasen, apo paraqiten dhe përshkruhen tek 
Shtojcat seksioni 4.4 (Fjalorë i termave arabë/islamik). Termat arabë nuk janë 
ende të integruar në gjuhën shqipe dhe janë paraqitur me fontin italik.  

• Referencat tek shënimet në fund të faqes janë paraqitur në formë të shkurtesave. 
Informacion më i detajuar bibliografik është paraqitur tek Shtojcat seksioni 4.1 
(Bibliografia dhe të lexuarit e rekomanduar). 

• Meqenëse koncepti i Perëndisë perceptohet ndryshe në Kuran dhe në Bibël, ne 
kemi përdorur termin “Allah” vetëm kur ndeshet në kontekstin mysliman. 

• Për informata shtesë dhe burime, jeni të lutur të kontaktoni uebfaqet e cekura: 
www.aymf.net (www.ask-your-muslim-friend.net).
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PARATHËNIE 

Që nga Lufta e Dytë Botërore, popujt islamikë kanë lartësuar veten e tyre 
për t’u bërë entitete të fuqishme religjioze dhe politike. Për hir të migrimit të 
paprecedentë, shumë jo-myslimanë janë bërë fqinjë me myslimanët në shumicën 
e vendeve jo-islamike. Ngjarjet e fundit si sulmi më 11 shtator, 2001 në SHBA dhe 
sulme terroriste të panumërta në vende të tjera e kanë sjellë islamin në ballinë të 
vëmendjes, duke u ngritur pyetje në mënyrë natyrore rreth këtij religjioni. Deri 
tani është bërë e qartë që islami nuk është religjion në kuptimin më të gjerë të 
pranueshëm, do të thotë një bindje personale e pastër religjioze. Në të kundërtën, 
islami pohon që si religjion qëndron mbi individë dhe kombe, mbi të gjitha sferat 
e jetës: besim, etikë, ligj, rend shoqëror, art, edukim, ekonomi dhe politikë. 

Në këtë libër unë përpiqem të ofroj një përmbledhje të religjionit të islamit dhe 
sulmin e tij më tepër sarkastik ndaj besimit themelor biblik. Unë do të hulumtoj 
se si të krishterët munden me konfidencë dhe dashuri  të komunikojnë me fqinjët 
e tyre myslimanë në përpjekje për t’i korrigjuar perceptimet e tyre shpesh të 
çuditshme. Është bërë një përpjekje që të formulohet teksti për t’u kuptuar më  
lehtë. Për një studim më të thellë mbi këtë temë, lexuesit këshillohen të kontaktojnë 
uebfaqen tonë (www.aymf.net) dhe/apo të përdorin literaturë të rekomanduar tek 
Shtojcat seksioni 4.1.

Katër çështje të theksuara në libër
1. Ky libër është shkruar në mënyrë të strukturuar për të ofruar  konceptet 

themelore mbi religjionin e islamit dhe se si myslimanët praktikojnë 
religjionin e tyre. Pas leximit të këtij libri, lexuesit mund të kuptojnë se në 
shumë raste ata dijnë më shumë rreth islamit se një mysliman në përgjithësi. 
Sidoqoftë, qëllimi nuk është që të krishterët të korrigjojnë myslimanët mbi 
besimet e tyre. Përkundrazi, të krishterët duhet të demonstrojnë interes të 
thellë në atë që myslimanët kanë për të thënë. 

2. Informacionet në këtë libër mund të jenë kontradiktore krahasuar me 
formulimet e myslimanëve dhe janë një ndihmë për të krishterët për t’i bërë 
dallimet ndërmjet fakteve dhe të menduarit të dëshirueshëm të myslimanëve.

3. Mbi këto baza, të krishterët janë rrjedhimisht në gjendje të formulojnë pyetje 
më efektive për t’i sfiduar myslimanët që të mendojnë për marrëdhënien në 
mes tyre dhe Krijuesit. Më mirë se sa të prezantohen përgjigjet menjëherë, 
është më në rregull që myslimanët fillimisht të sfidohen të mendojnë dhe 
gjejnë përgjigje vetvetiu. 

4. Vetëm më vonë të krishterët mund të përfshihen në ndarje të besimit të tyre 
me myslimanë dhe të shpjegojnë mësimin nga Bibla. 
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Bashkëbisedimet e mëposhtme i ilustrojnë çështjet e përmendura:

Bashkëbisedimi 1
Myslimani: Unë duhet të lutem pesë here në ditë për të qenë 

mysliman i mirë!
I krishteri: Oh, kjo është interesante! A do ta keni mirësinë të më 

tregoni në ç’vend shkruhet që duhet të luteni pesë herë 
në ditë? 

Myslimani: Është e shkruar në Kuran!
I krishteri: Në rregull unë do të doja ta lexoja vetë – a mund të ma 

jepni referencën?
Myslimani: Më duhet ta gjej së pari!
... pas ca kohe:
Myslimani: Këtu janë disa pasazhe mbi lutjen në Kuran... (Shënim: 

nuk ekziston ndonjë referencë në Kuran ku thuhet 
qartë që myslimanët duhet të luten pesë herë në ditë. 
Të krishterët duhet t’ua bëjnë me dije faktet e tilla 
myslimanëve në mënyrë të dashur dhe të sjellshme, pa 
tallje).

I krishteri: Ju faleminderit për gjetjen e pasazheve në Kuran. A 
mund t’ju tregoj çfarë Bibla flet mbi temën e lutjes?

Bashkëbisedimi 2
I krishteri: Më tregoni se si jeni bërë mysliman.
Myslimani: Në rregull, unë jam lindur në Arabinë Saudite!
I krishteri: Nëse do kishit lindur në Japoni, a do të ishit budist?
Kjo zakonisht çon në diskutim të mëtejshëm, mbase duke çuar tek pyetja:
Myslimani: Mirë atëherë, si jeni bërë ju i krishterë? 

“

“

Qëllimi i këtij libri është si rrjedhim që t’i pajisë të krishterët të jenë më të 
efektshëm gjatë dëshmimit të tyre me myslimanë. Njohuria e marrë nga studimi 
i këtij libri nuk ka si qëllim të korrigjojë myslimanët në besimet e tyre personale, 
por që:
1. Të krishterët të mund të përfitojnë siguri dhe të mënjanojnë frikën e tyre, 

paragjykimin dhe qëndrimet e gabuara kur takohen me myslimanë. 
2. Të krishterët të mësojnë të shtrojnë pyetjet e duhura për t’i sfiduar dhe 

stimuluar myslimanët të mendojnë rreth besimit të tyre. 
3. Të krishterët të mësojnë të bëjnë dallimin në mes të asaj që myslimanët 

dëshirojnë të mendojnë rreth besimit të tyre dhe fakteve.
4. Të krishterët të aftësohen të përgjigjen efektivisht ndaj kundërshtimeve të 

myslimanëve.
5. Të krishterët të zhvillojnë artin e ndarjes së ungjillit me myslimanë perceptimi 

religjioz i të cilëve është thellësisht ndryshe me atë të të krishterëve. 
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Është bindja dhe përvoja ime që njëra nga strategjitë më të mira për t’i arritur 
myslimanët me Lajmin e Mirë të Krishtit është për t’u shtruar atyre pyetje 
inteligjente. Kjo kërkon kuptim themelor të islamit dhe Biblës.  

Shënime
1. Qëllimi i shtruarjes së pyetjeve nuk është të vihet një mysliman në 

pozitë turpëruese (ai mund të mos e dijë përgjigjen), e as të provokohet 
një reagim agresiv. Të krishterët duhet të zhvillojnë qasje të tilla në 
përputhje me dashurinë e krishterë që inkurajojnë shkëmbim më të thellë 
të këndvështrimeve dhe reflektim serioz (shih seksionin 3.1 dhe 3.2). Çdo 
situatë dallon dhe është unike; prandaj të krishterët duhet të jenë të urtë 
në përzgjedhjen e pyetjeve siç sugjerohet në këtë libër. Jo çdo pyetje vlen në 
çdo situatë. Shpesh është e mençur në fillim të shtrohet thjesht një pyetje 
e përgjithshme: ”Çfarë nënkuptoni me këtë?“ për të kaluar në pyetje më 
specifike nëse situata kërkon.

2. Ka shumë qasje të tjera valide ndaj myslimanëve përveç shtruarjes së 
pyetjeve. Një mundësi është të ndash ungjillin menjëherë, por në të gjitha 
gjërat ndjeshmëria ndaj udhëheqjes së Frymës së Shenjtë është vendimtare.  

Ky libër është i ndarë në tri pjesë
1. Mësim mbi islamin: Prezantohet një paraqitje themelore e religjionit në një 

rend tematik dhe të strukturuar.
2. Përgjigje të krishtera ndaj kundërshtimeve myslimane: Disa kundërshtime 

të zakonshme të ngritura nga myslimanët ndaj besimit të krishterë janë 
identifikuar në këtë pjesë dhe në këmbim të tyre ofrohen përgjigjet e duhura.

3. Përballjet me myslimanë: Udhëzues praktik për të krishterët që të jenë 
më të efektshëm në krijimin e kontakteve fillestare me myslimanë dhe në 
ndërtimin e marrëdhënieve afatgjata me ta. 
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Perëndia dëshiron që gjithë njerëzit
të shpëtohen dhe të vijnë te njohja e së vërtetës

(1Tim 2:4)

Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, 
por force, dashurie dhe mendjekthjelltësie.
Mos ki turp, pra, për dëshminë e Zotit tonë, 
as për mua, të burgosurin e tij, por hiq keq

Bashkë me mua për ungjillin, 
sipas fuqisë së Perëndisë.

(2Tim 1:7-8)
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1.  Mësim mbi islamin

Ky kapitull ju ofron
a) një përmbledhje të zanafillës dhe përhapjes së islamit
b) një paraqitje të jetës së Muhamedit, profetit të islamit
c) njohuri mbi rëndësinë e Kuranit, librave të shenjtë të islamit
d) një paraqitje të teologjisë islamike dhe grupeve të ndryshme në 

islam
e) informata shtesë si pozita e gruas në islam dhe festat myslimane

>

Në mënyrë që të komunikohet efektivisht me myslimanët, është e rëndësishme 
të kuptohet mënyra si mendojnë dhe jetojnë ata. Të krishterët e përkushtuar 
duhet të jenë saktësisht të informuar rreth islamit. Imazhet e zakonshme shpesh 
bazohen në keqinformime, duke ndezur më shumë frikë sesa ofrojnë ndihmë. 

Ky libër do të shqyrtojë gjerësisht islamin ortodoks suni. Sidoqoftë, mësimet 
e grupeve të ndryshme islamike dallojnë.1 Prandaj është e këshillueshme të 
pyetet personi mysliman mbi besimet e tij të veçanta dhe interpretimet të cilat 
mund të dallojnë. Është e pamundur të studiohet islami pa përdorur një mori të 
pasqyrimeve islamike. Këto do të shpjegohen gjatë paraqitjes së tyre në tekst apo 
tek Shtojcat seksioni 4.4.

Ngjarje e vërtetë
Njëherë hyra në një xhami në Afrikë dhe pyeta çfarë ishin besimet e 
tyre. Ata më treguan për rrëfime të ndryshme nga Kurani dhe se si Jezusi 
megjithëse i kryqëzuar nuk kishte vdekur por i kish rënë të fikët. “Por 
kjo është në kundërshti me besimin suni”, u thashë. Ata më thanë që e 
dinin më mire, duke e thërritur veten e tyre “Ahmedi”. Më treguan një 
Kuran me përkthimin dhe interpretimin e tyre, duke insistuar që ata janë 
të vetmit myslimanë të vërtetë

!

Mbani mend
• Mos supozoni që dini çfarë besojnë myslimanët. Pyetini personalisht 

secilin prej tyre.
• Ekzistojnë mjaft grupe të ndryshme myslimane dhe secili grup 

mendon që përfaqëson islamin e vërtetë. 

i
 

 

1 Shih seksionin 1.6
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1.1 Historia e islamit 
Gadishulli arabik ishte vendlindja e islamit.2 Ishte këtu ku Muhamedi, profeti 
i islamit, jetoi dhe vdiq. Qytetet si Meka dhe Medina luajnë një rol tejet të 
rëndësishëm në historinë islamike. Megjithatë pak dihet mbi Arabinë para 
paraqitjes së islamit, sepse të gjitha materialet relevante janë shkatërruar gjatë 
kohës së hershme islamike. Shumë nga ajo që supozohet sot është legjendë dhe 
vërtetësitë e traditave duhet të analizohen  në mënyre kritike. 

Përse është e rëndësishme të studiohet historia ... a është kjo ngjarje e 
vërtetë?
“Kur Muhamedi iku nga Meka në Medinë, ai u fsheh në një shpellë nga 
armiqtë e tij. Një merimangë thurri një rrjetë mbi hyrjen e vogël. Teksa 
njerëzit kërkonin për Muhamedin, ata panë  rrjetën mbi hyrjen e shpellës 
dhe thanë me vete: “Nuk është e mundur të jetë fshehur këtu!” Kështu 
ata u larguan dhe vazhduan më tej. A nuk është e mrekullueshme se si 
Allahu mori në mbrojtje profetin e tij?” (e thënë nga një mysliman). 

i

1.1.1 Arabia para Muhamedit
Jeta fisnore në Arabi: Myslimanët e quajnë kohën para Muhamedit (570 m.K) si 
“periudha e injorancës” (al-Xhahilia)3. Dy fuqi të mëdha botërore e kontrollonin 
botën orientale në shekullin e gjashtë m.K: Perandoria Bizantine dhe Sasanide4. 
Arabia në një kuptim ishte një botë në vete, e pavarur dhe buzë dy vendeve të 
mëdha të kohës. Gadishulli Arabik kufizohej me dy mbretëritë dhe qe si rezultat 
e ndikuar dhe pjesërisht e përfshirë në luftën e fuqive në mes tyre. Si rrjedhojë 
e kësaj lufte të vazhdueshme, të dy perandoritë u dobësuan duke krijuar në këtë 
mënyrë një vakum mes fuqive.5 Tregtia lulëzoi në rrugët me karavane përgjatë 
Detit të Kuq që lidhte Afrikën lindore me Azinë lindore nëpërmjet Rrugës së 
Mëndafshtë6 dhe Evropës. Qyteti i Mekës ishte bërë një qendër e rëndësishme 
tregtare por ishte gjithashtu një qendër religjioze dhe vend pelegrinazhi. Shitja 
e idhujve qe një burim i rëndësishëm i të ardhurave. Mosbarazitë shoqërore dhe 
padrejtësisë qenë të shtrira anembanë. Të kishe shumë vajza konsiderohej turp 
për babanë. Si pasojë, vajzat varroseshin shpesh të gjalla menjëherë pas lindjes 
së tyre – kjo është vetëm një shembull i mënyrës se si shoqëria u dhuroi grave 
shumë pak të drejta dhe një mbrojtje të vogël.

2 Shumë myslimanë nuk do të pajtoheshin me këtë dhe thonë që Adami ishte myslimani i parë.
3 Myslimanët ofrojnë arsye të shumta për këtë term. Kryesisht, çështja është se arabët adhuronin shumë 

idhuj dhe ishin injorantë për ekzistencën e një Perëndie.
4 Perandoria Sasanide apo Dinastia Sasaniane Persiane zgjati nga viti 226 deri në 651 m.K. Religjioni 

i saj kryesor ishte zoroastrianizmi (www.zawa.asn.au). Zoroastrianët u ndeshën me persekutim nga  
pushtuesit arab gjatë kohë së kalifit të dytë Umarit. Shumë qenë konvertuar në islam me dhunë dhe nën 
frikën e vdekjes. 

5 Shih Endress (2002:111). 
6 Rruga e Mëndafshtë është një seri e pandërprerë e rrugëve tregtare antike nëpër regjione të ndryshme 

të kontinentit të Azisë duke lidhur kryesisht Kinën me Azinë e vogël dhe  Mesdheun. Ka shtrirje mbi 
8,000 km (5,000 milje) mbi tokë dhe det. Tregtia në Rrugën e Mëndafshtë qe një faktor  i rëndësishëm 
në zhvillimin e civilizimeve të mëdha të Kinës, Egjiptit, Mesopotamisë, Persisë, Indisë dhe Romës, dhe 
ndihmoi të shtroheshin themelet e botës moderne. Rruga e Mëndafshtë është përkthim nga gjermanishtja 
Seiden-straβe. Personi i parë që përdori këtë term ishte gjeografi gjerman F.von Richthofen në 1877. 
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PERANDORIA
BIZANTINE

PERANDORIA
SASANIDE

Nili

Shkretëtira
Siriane

Hixhri (622)

Deti Arabik

Jerusalemi
(pushtuar në 638) Hira

Aleksandria

Deti i Kuq

Medina

Maribi

Deti Mesdhe

Sinai

Damasku

Kthimi (629)

Gadishulli Arabik në kohën e Muhamedit (shihen tri zona ku të krishterët jetonin).

“Rruga e Tem
janit”

(Rrugët karavane)

Meka
Migrimi (616)

Deti KaspikTigri

Mesopotamia

Gjiri Persik

SIRIA

IRAKU

ETIOPIA

EGJIPTI

JEMENI

Eufrati

Shkretëtira
Arabike

 

Pjesa më e zhvilluar e Gadishullit Arabik ishte Jemeni ku një rrjetë pellgjesh kishte 
ndikuar në zhvillimin e një jetë të pasur bujqësore. Mbretëritë e Jemenit kishin 
përvetësuar pjesërisht besimin judaik. Gjuha e tyre ishte arabishtja jugore, e 
ndryshme, por e ngjashme me arabishten e pjesës tjetër të gadishullit. Sidoqoftë, në 
fund të shekullit të 6-të këto pellgje u shkatërruan dhe mbretëritë e Arabisë jugore 
ranë. Afërsisht në të njëjtën kohë, Jemeni qe pushtuar nga persianët sasanidë. 

Të dy qendrat tjera të kulturës arabe para-islamike ishin në cepat e shkretëtirës së 
Sirisë bizantine të krishterë dhe Mesopotamisë persiane zoroastriane (Iraku). Në 
të dy vendet, sundonin mbretërit arabë të krishterë të cilët përgatitën ekspanzionin 
e  mëvonshëm mysliman. 

Arabët vendas jetonin në Jemen dhe përgjatë bregut të Gadishullit Arabik, duke 
punuar si fermerë dhe peshkatarë. Ndryshe, Gadishulli Arabik ishte populluar 
kryesisht nga nomadë dhe semi-nomadë, përveç vendbanimeve më të mëdha në 
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qytete si Mekë dhe Medinë. Fiset beduine qenë vazhdimisht në konflikt me njëra-
tjetrën dhe formonin aleanca që ndërroheshin. Uniteti dhe paqja e vazhdueshme 
nuk ekzistonte. Sundonin më të fuqishmit; feudalët ishin të zakonshëm. 
Sulmet ndaj fiseve tjera qenë pjesë e ligjit të pashkruar të shkretëtirës. Njerëzit 
vendoseshin përgjatë oazave, të cilët u bënë qendra ekonomike, shpesh të 
vizituara nga nomadë ku dhe tregjet dhe festat zinin vend. Tashmë  në atë kohë, 
një traditë e pasur e poezisë arabe qe zhvilluar. 

Religjioni i arabëve: Shumica e arabëve ishin animist7. Një nocion i mjegulltë i 
“Perëndisë së Lartë” që sundonte mbi çdo gjë (arabisht: Allah) mbizotëronte. Ishte 
thelbësore, prandaj, të kënaqeshe me mikpritjen e perëndive të nënshtruar të cilët 
njerëzit besonin të drejtonin fatin e tyre. Në Mekë dhe përreth saj, për shembull, 
këto perëndesha nderoheshin: Manati, ul-Uza dhe Allati, të ashtuquajtura bijat e 
Allahut (Sura 53:19). Nomadët dhe njerëzit e qyteteve besonin që shpellat, pemët, 
burimet dhe gurët banoheshin nga shpirtëra dhe ata u sillnin atyre flijime. Fisi 
kureish (të cilit Muhamedi i përkiste) e kishte bërë Mekën qendër të aktiviteteve 
religjioze (550-600 m.K). Në veçanti Qabeja (kubi), që strehonte pothuajse 360 
idhuj, ishte vatra e adhurimit pagan. Qabeja (kubi) ishte në të vërtetë në formë 
kubi dhe kishte gurë të ndryshëm të shenjtë të ngjitur për muret e saj. Një objekt 
i një adhurimi të veçantë ishte guri i zi, që është synimi i pelegrinazhit vjetor të 
cilët arabët e nderonin me të puthura.8 

Judaizmi gjatë kësaj periudhe: Që nga përjashtimi i tyre nga Jerusalemi prej 
romakëve në vitin 70 m.K, shumë judenj jetonin në Hixhaz, në pjesën perëndimore 
të Gadishullit Arabik. Ata ishin të zellshëm dhe të talentuar në tregti, bujqësi dhe 
në përpunim të armëve dhe si të tillë gëzonin reputacion të konsiderueshëm. 
Në Jatrib (Medinë), ata jetonin sipas klaneve të tyre (benu) në rajone të veçanta. 
Judenjtë e shihnin veten e tyre si “populli i zgjedhur”. Ata besonin në një Perëndi 
dhe kishin librin e tyre, Torën. Mbase për këtë arsye Muhamedi supozoi që 
njerëzve të tij u duhej gjithashtu një libër i veçantë nga Perëndia. Muhamedi 
takohej shpesh me judenj, bashkëbisedonte lidhur me temat religjioze me ta dhe 
mësonte shumë nga tekstet e tyre nga Talmudi9 të cilat hasen sot në Kuran.

Krishterimi gjatë kësaj periudhe: Në Perandorinë bizantine të krishterët qenë 
në shumicë, kurse në Perandorinë sasanide të krishterët përbënin një minoritet 
të rëndësishëm dhe me ndikim. Në Arabi rreth vitit 600 ne kuptojmë që elemente 
të ndryshme të kishës së krishterë ishin mirë të themeluara në zona të largëta. 
Përkundër shumë institucioneve të vogla krishtere në vende të ndryshme, 
ekzistonin tri zona të mëdha të krishterimit në buzët e Arabisë:10 
1. Këndi jug-perëndimor i Gadishullit Arabik, sot i njohur si Jemen, kryesisht 

në qytetin e Naxhranit. Agjenti i përhapjes së saj ishte mbretëria e krishterë e 
Aksumit në bregun e kundërt të Detit të Kuq (aktualisht Etiopia dhe Eritrea). 

7 Animistët janë njerëz që i konsiderojnë objektet në natyrë dhe ato të përdorimit njerëzor si të banueshme 
nga një shpirt. 

8 Qabeja ia kishte borxh shenjtërinë e saj Gurit të Zi. Religjioni i arabëve të lashtë ishte në thelb adhurimi i 
hyjnive disi të ndërlidhur me gurë të veçantë, pemë, etj. (shih po ashtu Gibb & Kramers 1953:197). 

9 Talmudi është një përshkrim i diskutimeve rabinike lidhur me ligjin judaik, etikën, zakonet dhe historinë.
10 Shih hartën në faqen 16, për më shumë detaje shih Goddard (2000:11-17).
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2. Në veri-perëndim, në drejtim të Jerusalemit dhe Mesdheut, disa fise arabe në 
zonat e largëta të Bizantit kishin pranuar krishterimin. 

3. Zona veri-lindore, në kufi me Irakun, ishte një provincë e Perandorisë 
sasanide. Një nga sunduesit e saj, Nu’man ibn Mundhir11, ishte një konvertues 
i krishterimit (583-602 m.K). 

Veç kësaj, fise të shumta arabe në Arabi kishin pranuar besimin e krishterë. 
Arabët e kishin perceptuar krishterimin si religjion të huaj, por megjithatë 
modern.12 Shumica e të krishterëve me të cilët Muhamedi dhe populli i tij arab 
kishin kontaktuar qenë nga Jemeni verior dhe vendet fqinje. Përveç të krishterëve 
të origjinës judaike, Muhamedi takoi të krishterë nga Etiopia dhe Siria. Shumë të 
krishterë të dëbuar nga vende të tjera për shkak të besimeve të caktuara heretike 
u vendosen në Gadishullin Arabik dhe ruajtën kulturën dhe gjuhën e tyre. 

Sidoqoftë, krishterimi me të cilin Muhamedi u njoh nuk ishte besim universalisht 
i dakorduar, porse një lëmsh i grupimeve të vogla që debatonin  me njëri-tjetrin.13 
Këta mund të identifikoheshin kryesisht nga format e jashtme të adhurimit. 
Adhurimi i të virgjërës Mari ishte i njëjtë me adhurimin e idhujve nga arabët. Si 
rezultat i kësaj, Muhamedi e dënoi si idhujtari.14  

Krishterimi nuk manifestonte unitet, por spikatej më tepër nga konfliktet 
teologjike, debatet mbi pozitat  në mes të peshkopëve dhe nga persekutimi i 
brendshëm. Kurani reflekton mbi idetë e gabuara të krishterimit të fragmentuar. 
Muhamedi pranoi rrëfimet biblike, traditat dhe folklorin nga fjalët që vinin nga 
goja e judenjve dhe e të krishterëve. Mënyra si tematikat biblike paraqiten në 
Kuran të çon në përfundim që Muhamedi vetë nuk e kishte lexuar kurrë Biblën.15

Një ndikim tjetër mbi arabët erdhi nga përhapja e monasticizmit nga Egjipti. 
Murgjit shpesh praktikonin religjionin e tyre në mënyra jo të pajtueshme me 
Biblën. Disa prej tyre merrnin pjesë në pelegrinazhin në Mekë dhe përvetësuan 
shprehi të paganizmit arab. Disa predikonin haptazi në afërsi të Qabes. Muhamedi 
kishte shumë dashamirësi në raport me murgj  të tillë.16 

Pohimet kuranore rreth të krishterëve dhe judenjve përgjatë periudhës së parë 
të shërbesës së Muhamedit në Mekë ishin më tepër pozitive, duke supozuar se 
ata duhen parë kryesisht si ahl al-kitab (ithtarë të Librit). Megjithatë, pohimet që 
vinin nga periudha e dytë nga Medina janë më tepër negative, duke deklaruar që 
ata duhen parë si fajtorë për politeizëm (shirk) apo mohim (kufr) të besimit, dhe si 

11 Nu’man Ibn Mundhir ishte një mbret gasanid. Gasanidët ishin të krishterë arab që migruan në vitin 
250 m.K nga Jemeni në Hauran, në Sirinë veriore. Termi Gasan i referohet mbretërisë së gasanidëve dhe 
është emër i një burimi të ujit në Hauran.

12 Sikurse judenjtë, të krishterët kishin “Librin e Perëndisë“ si bazë të religjionit të tyre diç që arabët nuk e 
kishin ende. 

13 Dallimet kryesore ishin pikëpamjet mbi natyrën e Perëndisë, personin e Jezus Krishtit dhe Trinitetin. 
14 Shih Suren 5:119.
15 Tematikat biblike paraqiten në Kuran kryesisht në formë të turbullt. Duket që Muhamedi nuk ishte në 

gjendje të bënte dallimin në mes  thënieve biblike, traditës dhe folklorit. 
16 Shih p.sh Suren 5:85 and Sira-n e Ibn Hisham (Ibn Hisham, nga viti 833 m.K, editoi biografinë e 

Muhamedit nga Ibn Ishaku). 
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rezultat duhet vrarë. Kisha e krishterë ishte e pranishme dhe gëzonte një ndikim 
veçanërisht në kufijtë e Arabisë, por kishterimi nuk ishte bërë një aktor ndikues i 
zhvillimeve në zonat qendrore të Arabisë. 

Viti i Elefantit - viti i lindjes së Muhamedit17 
Jo shumë gjatë para shfaqjes së islamit, Abraha, mbreti i Abisinisë, vendosi ta 
bënte besimin e krishterë dominues në Arabinë jugore. Ai ndërtoi  një katedrale 
të shkëlqyeshme në qytetin Sana për të cilën gjë ai shpresonte të tërhiqte gjithë 
arabët për pelegrinazh. Qyteti mbijetoi deri në ditët e sotme në vendin që sot 
njihet si Jemen, ndonëse kisha që kishte ndërtuar ai ka kohë të gjatë që është 
zhdukur.

Megjithatë ai ishte i përcaktuar ta bënte Sanan qendër komerciale të Gadishullit 
Arabik. Menjëherë pas mbarimit të katedrales së tij ai nxori një shpallje që i 
obligonte të gjithë arabët ta vizitonin atë vend çdo vit. Ai ishte shumë mirë i 
vetëdijshëm për popullaritetin e Qabes në Mekë dhe kishte si qëllim zhvendosjen e 
saj si qendër komerciale e religjioze e Arabisë. Siqoqoftë, dekreti i tij përgjithësisht 
kaloi pa u vënë shumë re dhe mbreti i krishterë i Himarit të Jemenit vrojtonte me 
pikëllim teksa turmat e pelegrinëve niseshin çdo vit për në Mekë.18

Lajmi arriti një dite tek mbreti i krishterë, që një pjesëtar i fisit arab të kenanasve 
kishte hyrë në katedralen e tij dhe e kishte përdhosur atë duke e spërkatur me 
plehëra kafshësh në  pjesën e brendshme të saj. Abraha ishte tërbuar, aq më tepër 
kur dëgjoi që fiset në afërsi ishin revoltuar kundër qeverisjes së tij dhe kishin 
vrarë aleatin e tij, Muhamed ibn Kuza, mbretin e Modarit. Ai reagoi duke drejtuar 
një ekspeditë në Mekë me qëllimin e vetëm të shkatërronte Qaben.

Një kontingjent i madh u nis me ushtarë të shumtë dhe kalorës. Një veçori 
karakteristike e ushtrisë ishte përfshirja e një elefanti në mes të kafshëve të tjera, 

17 Shih për më shumë detaje Gilchrist (1994:11-14).
18 Meka ishte tashmë në periudhën para-islamike një vend adhurimi. 
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një rrethanë që më vonë do të shënonte vitin në të cilin marshimi kishte ndodhur 
me emrin e tij, Viti i Elefantit (570 m.K). Arabët e Mekës ishin të kapërcyer në 
numër së tepërmi nga kjo ushtri dhe si rrjedhojë ikën në kodrat pranë. Abd al-
Mutalibi, një udhëheqës i njerëzve në Mekë dhe gjyshi i Muhamedit, u lut për 
mbrojtjen e Qabes. 

Ndërkohë elefanti ishte sjellë në frontin e ushtrisë, i mbuluar me veshje festive. 
Legjenda thotë që ciceroni i kortezhit duke marshuar në Mekë, Nufajli, hezitonte 
shumë që të vazhdonte udhëtimin dhe me një zë përshpëritës por këmbëngulës, 
urdhëroi elefantin të gjunjëzohej. Abraha ishte i inatosur por nuk ishte në gjendje 
ta bindte të ngrihej dhe të marshonte në qytet me ushtrinë e tij.

Nuk dihet saktësisht se si ushtria kishte rënë në pikëllim por diçka dramatike 
kishte ndodhur për ta shkatërruar atë dhe marshimin në Mekë. Ndërsa kurejshitët 
zaptuan  kodrat, ata mund të kenë hedhur gurë mbi forcat e ekspozuara dhe i 
detyruan të tërhiqen. Një shpërthim i lisë apo ndonjë mortaje tjetër kishte bërë 
sigurisht që Abraha të tërhiqej pa arritur synimin e tij. Gjithsesi, lengjenda shpejt 
u zhvillua që ushtria ishte mundur mrekullisht nga tufa zogjsh që hidhnin poshtë 
gurë mbi ushtarët. Një përshkrim i tillë gjendet në Kuran, Sura 105 e cila quhet 
Elefanti:

A nuk e ke parë se ç’bëri Zoti yt me poseduesit e elefantit? A nuk ua bëri 
përpjekjen e tyre të dështuar? Dhe Ai kundër tyre lëshoi shpendë që vinin tufë-
tufë! Dhe i gjuanin ata me gurë nga balta e gurëzuar! Dhe ata i bëri si gjeth i 
grimcuar. (Sura 105:1-5).

Pjesa tjetër e ushtrisë u kthye në Jemen; shumë të tjerë vdiqën gjatë rrugës (duke 
lënë përshtypjen që me siguri një shpërthim i një sëmundjeje si lija shkaktoi 
katastrofën). Kurani, megjithatë, zotëron legjendën në kuptim formal. Çlirimi 
i Qabes në mënyrë të dukshme  ishte konsideruar nga arabët si mrekulli dhe 
shenjë që vendi i shenjtë ka sanksionuar në mënyrë hyjnore. 

Dy faktorë të tjerë mund të përmenden pse myslimanët pohojnë që Muhamedi 
posedon “profetërinë universale”. Së pari ishte gjyshi i tij që mori drejtimin dhe 
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iniciativën për të kundërshtuar mbretin abisian duke u siguruar që “Zoti i Qabes”19 
do të kujdesej për shtëpinë e tij njëjtë si prijësi arab ishte kujdesur për të tijën. Së 
dyti ishte besuar çdo herë nga historianët myslimanë që vetë Muhamedi ishte 
lindur në vitin 570 m.K, pikërisht në Vitin e Elefantit, dhe ka qenë e zakonshme 
për myslimanët gjatë tërë historisë për të çmuar shkatërrimin e ushtrisë së 
Abrahas si shenjë e ngritjes së pashmangshme të të dërguarit përfundimtar që 
do t’i rezistonte çdo përpjekjeje pagane dhe të mosbesimtarëve për të shkatërruar 
zbulesën e fundit të Perëndisë dhënë atij me anë të ndërhyrjes së shkrimit të 
frymëzuar në mënyrë hyjnore.
 

Në përfundim çështjet e mëposhtme meritojnë konsideratë:
1. Myslimanët e shohin tërë këtë tregim si shenjë nga Allahu, i cili 

konfirmoi nëpërmjet ngjarjeve historike rëndësinë e Mekës si vend 
pelegrinazhi për të gjitha kohët dhe vend i cili nuk mund të preket 
apo të shkatërrohet nga jo-myslimanët.

2. Në të njëjtën kohë, myslimanët besojnë nëpërmjet kësaj ngjarjeje 
se “karakteri i shenjtë i Qabes” është konfirmuar dhe Allahu do të 
mbrojë mrekullisht Qaben dhe islamin në tërësi kundër të gjitha 
sulmeve të ardhshme nga të krishterët. 

3. Fakti që ishte gjyshi i Muhamedit, ‘Abd al-Mutalib, i cili mori 
iniciativën dhe veproi duke u lutur për mbrojtjen e Qabes, shihet nga 
myslimanët si shenjë e mëtejmë që Muhamedi është në të vërtetë 
profeti i vërtetë dhe përfundimtar. 

4. Myslimanët e konsiderojnë këtë ngjarje si shenjë që krishterimi 
ka humbur edhe para ngritjes së islamit – fitorja e parë kundër 
krishterimit.

5. Që Muhamedi është i lindur në “Vitin e Elefantit” konsiderohet si një 
shenjë tjetër që Allahu solli Muhamedin si të dërguarin e fundit i cili 
do të sigurojë përjetësisht që Qabeja nuk mund të shkatërrohet nga 
jo-myslimanët.

1.1.2 Muhamedi dhe origjina e islamit20

Kush është ky njeri emri i të cilit, në kredon myslimane,21 është pandashmërisht 
i lidhur me emrin e Allahut? Miliona njerëz anembanë botës e nderojnë 
Muhamedin si profetin e islamit. Për myslimanët, ai është profeti i fundit dhe  më 
i madhi. Ai vinte  nga një familje e varfër dhe u bë një burrë shteti i fuqishëm. Ai 
qe i përcaktuar të transformonte karakteristikat religjioze dhe sociale të njerëzve 
të tij dhe të shndërrohej përfundimisht në themeluesin e një religjion të madh, të 
vetëm që arrin të pasojë besimin e krishterë. Një mysliman njëherë e përshkroi

19 “Zoti i Qabes” i quajtur gjithashtu “Zoti i Territorit”, është besuar të jetë njëri nga perënditë kryesorë në 
Mekë

20 Burimi kryesor biografik tradicional për jetën e Muhamedit është Sirat Rasul Allah (Jeta e profetit të 
Allahut) nga Ibn Ishaku (viti 750 m.K).

21 Kredoja myslimane: “Unë deklaroj se nuk ka perëndi tjetër pos Perëndisë (Allahut) dhe Muhamedi është 
i dërguari i tij” (shih seksionin 1.5.2)
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Qabeja dhe xhamia në Mekë

atë si “shembullin më të madh, me ndërthurrjen e të gjitha virtyteve në një 
person”. Është aspirata dhe detyra e çdo myslimani të imitojë jetën e profetit të 
tyre të nderuar sa më shumë të jetë e mundur. Një përmbledhje e shkurtër e jetës 
së Muhamedit prezantohet në seksionin në vazhdim. 

Lindja dhe fëmijëria
570 m.K. Nuk dihet me siguri kur në të vërtetë u lind Muhamedi në Mekë (fisi 

kurejsh). Babai i tij, Abdullah Ibn Mutalib, vdiq  para lindjes së tij. Ai 
humbi nënën e tij Emine kur ishte gjashtë vjeç. Ai u rrit nga gjyshi i tij 
‘Abd al-Mutalib’ dhe, më vonë, nga xhaxhai i tij Ebu Talibi. Muhamedi 
bëhet një bari dhe më vonë një tregtar.

582 m.K. Në moshën dymbëdhjetë vjeçare, xhaxhai i tij e merr në udhëtimet e 
tij tregtare. 

Martesa dhe vegimet22

595 m.K. Në moshën 25 vjeçare, ai martohet me Hatixhen, një e ve e pasur, 
në kompaninë tregtare të së cilës ai punon për një kohë. Me anë të 
martesës së tij statusi social i  Muhamedit dukshëm u përmirësua. 
Martesa me Hatixhen, pesëmbëdhjetë vjet më e vjetër se Muhamedi, 
mbaron 25 vjet më vonë me vdekjen e saj. Ngjan të ketë qenë martesë 
e mirë. Dy bijtë e tyre vdesin në fëmijëri, gjë që shkaktoi shumë 
pikëllim për Muhamedin. Katër vajzat mbijetuan fëmijërinë.23

610 m.K. Rreth moshës 40 vjeçare, Muhamedi tërhiqet vazhdimisht për të 
medituar në një shpellë në malin Hira afër Mekës. Gjatë këtyre 
meditimeve, Muhamedi thuhet të ketë parë vegimin e tij të parë 

22 Muhamedi kishte një formë të “përvojës shpirtërore”. Shumë shkenctarë nuk do të flisnin për “vegime 
dhe imazhe”, por më saktë që ai pranoi një fjalë nga Allahu: ikra’ (recito)! 

23 Emrat e katër vajzave janë Rakija, Zeineb, Um Kulthum dhe Fatime. Fatimja u bë më vonë një myslimane 
tejet e përkushtuar. 
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dhe si rezultat thirrjen e tij për t’u bërë profet (Sura 96:1-5). Vegimet 
komunikohen nëpërmjet “engjëllit Gabriel”.24 Muhamedi frikësohet 
shumë dhe qe tejet në dyshim përsa i përket vegimit të parë sepse 
nuk ishtë i sigurt nëse vjen nga Allahu apo frymërat e ndyra.25 Tradita 
islamike na thotë që Muhamedi u ngushëllua nga gruaja e tij Hatixhja, 
nga kushëriri i saj Varaka Ibn Naufal, që thuhej se ishte i krishterë 
dhe nga kushëriri i Muhamedit, Aliu dhe nga të gjithë këta ishte 
inkurajuar të besonte në thirrjen e tij.26 Vegime të reja i’u paraqitën në 
disa vende dhe në situata të ndryshme. Ato më vonë u shënuan dhe 
sot përbëjnë Kuranin. Si rrjedhim ndaj këtyre vegimeve, Muhamedi 
fillon të predikojë në Mekë. 

616 m.K. Mesazhi monoteist i Muhamedit dhe rrjedhojat etike, që fillimisht 
hasi në miratim të vogël, përmban një pikë qendrore: “Ka vetëm një 
Perëndi, Allahu, dhe njeriu është i detyruar t’i nënshtrohet atij.” Fjala 
‘islam’ u paraqit për të parën herë, një fjalë sipas së cilës do të emërtohej 
e tërë lëvizja, që nënkupton nënshtrim. Predikimi i Muhamedit 
ndeshet në opozitë të shtuar nga tregtarët arabë sepse drejtohet 
kundër idhujtarisë dhe si i tillë dëmtonte tregtinë që lulëzonte nga 
idhujt. Muhamedi dhe ndjekësit e tij të parë u persekutuan në këtë 
mënyrë në Mekë. Disa ndjekës gjetën strehë në mbretërinë krishtere 
të Abisinisë (Etiopi).

619 m.K. Pas vdekjes së gruas së tij Hatixhes si dhe xhaxhait dhe mbrojtësit të 
tij Ebu Talibit, situata e Muhamedit vazhdimisht keqësohej për shkak 
të persekutimit në rritje e sipër. Madje edhe nga njerëzit e radhëve 
të tij, ai nuk ndjehej më i sigurt. Dy muaj pas vdekjes së Hatixhes, 
Muhamedi martohet me të vejën abisiniane Sauda. Ai më vonë 
martohet me gra të tjera, në mesin e tyre Aishen, vetëm nënte vjeçare 
kur Muhamedi realizoi martesën e tyre. Numri i tërësishëm i grave që 
Muhamedi martoi është i diskutueshëm, me siguri në mes 12 dhe 15.27 

Mërgimi (Hixhri) nga Meka në Medinë
622 m.K. Për shkak të persekutimit të rritur në Mekë dhe një ftese nga ndjekësit 

në Medinë, Muhamedi dhe rreth 80 përkrahës të tij migruan në 
Medinë.28 Pozita e tij ndryshoi menjëherë. Këtu, ai nuk ishtë më një 
predikues i persekutuar, por një udhëheqës me ndikim i banorëve të 
qytetit të cilët e zgjodhën atë si udhëheqës, duke përqendruar tërë 
autoritetin tek një person. Mërgimi dëshmohet të jetë një manovër e 
suksesshme, që përfaqëson sipas kronologjisë islamike, fillimin e një 
religjioni të ri. 

24 Në Kuran, Gabrieli (Xhibrili) është qenie shpirtërore që nuk e njofton veten (Suret 2:97-98; 66:4). 
Meqenëse mesazhi nuk është në pajtim me Biblën, nuk mund të jetë i njëjti engjëll (shih Lu. 1:26-33). 

25 Shih Ibn Said, Kitab al-Tabagat al-Kabir, Vëll.1, fq.225.
26 Shih Mishkat IV, fq.356 dhe 357. 
27 Shih Hughes 1982:399-400.
28 Medina njihej atë botë si Jatrib.
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Ndryshimi i pozitës së Muhamedit (viti 622 m.K.)

Mekë
• fuqi të vogël
• predikues i thjeshtë
• i persekutuar në fund
• qytetar i thjeshtë
• bëhet i varfër

Medinë (gradualisht rritje në fuqi)
• i fuqishëm dhe me ndikim
• drejtues religjioz
• drejtues suprem ushtarak
• udhëheqës politik
• bëhet i pasur

Muhamedi, i cili në fillim të shërbesës së tij ishte i bindur që besimi i tij 
është i njëjtë si i judenjve dhe i të krishterëve, kërkon përkrahjen e tre 
fiseve vendore judaike.29 Por, judenjtë refuzuan të njohin Muhamedin 
si profet të vërtetë të Perëndisë sepse ai nuk u ofroi atyre dëshmi.30 
Si rezultat pason një armiqësi dhe Muhamedi dallon islamin nga dy 
“religjionet paraprake”31 monoteiste. Judenjtë në Medinë u detyruan 
qoftë të mërgonin, të pranonin islamin, apo të vriteshin dhe gratë e 
fëmijët e tyre të robëroheshin. Që  nga ky moment e tutje, judenjtë dhe 
të krishterët që jetonin në zonat islamike trajtoheshin si të nënshtruar 
(dhimi) të cilët duhej të paguanin  një taksë të veçantë (xhizjen).32 
Gjatë sundimit të tij 10 vjeçar në Medinë, Muhamedi themeloi një 
perandori të vogël por të fuqishme, pjesërisht me anë të detyrimit me 
armë dhe pjesërisht me anë të diplomacisë. 

624 m.K. Muhamedi dhe ndjekësit e tij fillojnë sulmin ndaj karavanëve të 
Mekës dhe plaçkën e marrë e ndanin me ndjekësit. Këto sulme çuan 
në disa luftra të hapura me qytetarët mekas:33 
• Beteja e Bedrit: 324 myslimanë nga Medina fitojnë ndaj një force 

sulmuesish tri herë më tepër në numër nga Meka.
• Beteja e Uhudit (625 m.K.): Myslimanët munden nga luftëtarët 

mekas. Muhamedi plagoset në këtë betejë. 
• “Beteja e Hendekut” (viti m.K.): Myslimanët mbrojnë me sukses 

Medinën duke gërmuar një hendek përreth pjesëve të ekspozuara 
të qytetit.

29 Një shumëllojshmëri modelesh për marrëdhëniet në mes myslimanëve dhe jo-myslimanëve mund të 
vihet re në karrierën e Muhamedit në mes të vitit 622-632. Tri marrëveshje kryesore janë mirë të njohura 
nga ajo periudhë. Në një rast, përfshirë oazën e Kajbarit, myslimanët rezervonin të drejtën të thyenin 
marrëveshjen në çdo moment për çdo arsye (shih Guillaume 1955:510-18). 

30 Judenjtë kërkonin një shenjë nga Muhamedi të cilën gjë ai nuk mundi t’u ofronte (shih Suret 3:183-184; 
6:3; 17:90-93). 

31 Që nga ajo kohë e tutje, siç myslimanët besojnë sot, Muhamedi theksoi rëndësinë e Abrahamit dhe të 
birit të tij Ismaelit, duke menduar me siguri që ata ishin stërgjyshërit e tij (ndonëse nuk ka provë për këtë 
supozim). Ai e ndryshoi drejtimin e lutjes nga Jerusalemi në Mekë dhe deklaroi që Kabja ishte faltore e 
ngritur nga Abrahami (shih Suret 2:124-127; 2:142-144). Kurani ekspozon këtë ndryshim qëndrimi nga 
Muhamedi: vargjet miqësore janë nga periudha mekase dhe medinase e hershme, si p.sh Suret 2:62; 
3:199; 5:69, ndërkaq armiqësia në periudhën e vonshme medinase shihet në vargjet si 5:75-76; 9:29).

32 Për më shumë detaje mbi këtë temë shih librin nga Ye’or (1985). Njerëzit e konfrontuar me islam kishin 
këto opsione: 1) të nënshtroheshin dhe të pranonin islamin, 2) të mbanin besimin e tyre por duke jetuar 
si “qytetarë të rendit të dytë” dhe të pagonin taksën e veçantë; 3) të mbyteshin me anë shpate.

33 Këtu përmenden vetëm tri betejat kryesore, por kishte përplasje armiqësore shumë më tepër. 
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Vitet e fundit të Muhamedit
628 m.K. Qytetarët e Mekës nënshkruajnë marrëveshjen paqësore të al-

Hudaibisë34 me myslimanët e Medinës. Kjo i mundëson Muhamedit 
dhe ndjekësve të tij ta kryejnë pelegrinazhin në Mekë në vitin që 
pasoi. Njëzet e dy muaj pas nënshkrimit të marrëveshjes, Muhamedi 
ndërtoi në mënyrë domethënëse bazën e fuqisë së tij, duke arritur 
pushtime të reja dhe duke formuar aleanca me fise të fuqishme, në 
veçanti me Beni Kuza. Si rezultat, nga viti 630 m.K. ai ishte shumë 
më i fuqishëm përballë kurejshëve se sa në momentin e nënshkrimit. 
Kurejshët ishin pak më të dobët në kuptim të bërjes së aleancave të 
reja, por u bashkuan me një fis tjetër të fuqishëm, Beni Bekr. Fiset 
Beni Kuza dhe Beni Bekr jetonin pranë njëri tjetër dhe kishin një 
histori të gjatë të armiqësive. Në vitin 629 m.K., disa nga fisi Beni Bekr 
morën hakmarrje në një festë ndaj Beni Kuza, duke i vrarë disa prej 
tyre. Me të dëgjuar këtë, Muhamedi në çast zgjodhi për përgjigjen 
më dramatike: për të sulmuar Mekën. Koha kishte ardhur për të 
sfiduar bazën përfundimtare të fuqisë së kurejshëve në qytetin e tyre 
të lindjes. 

630 m.K. Muhamedi kthehet në Mekë, së bashku me 10,000 luftëtarë. Përballë 
kësaj force superiore, njerëzit e Mekës nënshtrohen pa rezistencë 
dhe bëhen myslimanë.35 Muhamedi lëshon një amnesti për të gjithë 
banorët e qytetit të tij. Idhujt dhe imazhet në Qabe mënjanohen dhe 
shkatërrohen, dhe Meka shpallet qytet i ndaluar për jo-myslimanët. 
Në vitin vijues, Muhamedi drejtoi për të parën herë një luftë pushtuese 
kundër fuqive të mëdha. Bizanti dhe Persia ishin dobësuar nga të 
luftuarit me njëri-tjetrin. Muhamedi  pushton brezin kufitar të Sirisë 
bizantine me një numër të madh të ushtarëve. 

632 m.K. Muhamedi vdes në Medinë në moshën 63 vjeçare, pa emërtuar një 
trashëgimtar.36 Vdekja e tij e papritur përbën një problem madhor 
për ndjekësit e tij: kush do ta zërë vendin e tij dhe të udhëheq me 
komunitetin mysliman të themeluar rishtas në mënyrë që uniteti të 
qëndronte i pacënuar? 

1.1.3  Katër kalifët37 
622 m.K. Viti i Hixhrit është fillimi i kronologjisë zyrtare të kalendarit islamik. 

34 Al-Hudaibia është emri i një pusi afër Mekës.
35 Qëllimi i Muhamedit ishte të pushtonte njerëzit e qytetit të tij pa gjakderdhje. Prandaj, ai nxori një 

marrëveshje: nëse ata do t’i nënshtroheshin atij dhe religjionit të tij, ai do të garantonte që Meka do të 
mbeste vendi i adhurimit ku të gjithë myslimanët duheshin të udhëtonin një herë në jetën e tyre dhe si 
rezultat të siguronin qarkullimin e parave (Marrëveshja e Hudaibisë).  

36 Nuk dihet për siguri shkaku i vdekjes së Muhamedit. Shkenctarët sugjerojnë teori të ndryshme: vdekje 
nga sëmundja; plagosje kritike në betejë; helmim nga armiqtë; apo kombinim i këtyre. 

37 Kalifi është drejtuesi i shtetit, udhëheqësi i umma-s islamike. Nënkupton “pasues” apo “përfaqësues”. 
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Lindja e Jezusit
(Koha solare; m.K)

Fillon me Hixhrin
(Koha islamike; m.H;
viti lunar është 11 ditë
më i shkurtër se ai solar)

Analiza historike.

Muhamedi

Të katër kalifët

Dinastitë

Perandoritë

Përhapja e
islamit
anembanë botës

630 m.K. Drejt fundit të karrierës së Muhamedit mesazhi i tij u bë më 
kritik ndaj judenjve dhe të krishterëve. Pas vdekjes së tij kjo 
qasje mbizotëroi mes myslimanëve, që nënkuptonte t’i luftonin 
“ithtarët e Librit.” Sulmet ushtarake hidheshin në zonat kufitare 
të Arabisë.38 

632-634 m.K. Ebu Bekri, kalifi i parë (pasuesi i Muhamedit) dhe babai i Aishes 
(njëra nga gratë e Muhamedit), shpartalloi disa rebelime në mesin 
e fiseve arabe për t’i parandaluar ata nga braktisja e komunitetit 
islamik. 

634-644 m.K. Umari, kalifi i dytë. Pas betejës së Jarmukut (viti 637 m.K.), ai 
merr Jerusalemin dhe merr fuqinë mbi Sirinë. Pak kohë më 
pas, Egjipti dhe Persia pushtohen nën drejtimin e aftë të Khalid 
ibn Validit. Umari vritet në xhami teksa lutej. Tekstet e Kuranit 
mblidhen dhe sistemohen nga Zaid ibn Thabiti nën urdhërimet e 
Ebu Bekrit dhe Umarit. 

644-656 m.K. Uthmani, kalifi i tretë, urdhëron botimin e Kuranit sepse një 
numër i versioneve që qenë shkruar shkaktuan ngatërresë. Ai 

38 Një shembull është alternativa dhënë garnizonit bizantin në Gaza: ata ishin ftuar të braktisnin besimin 
e tyre, të mohonin Krishtin dhe të merrnin pjesë në adhurimin islamik; kur ata refuzuan të gjithë u 
martirizuan. Shembuj të tjerë të antipatisë ndaj të krishterëve në këtë periudhë ishin djegiet e kishave, 
shkatërrimi i manastireve dhe blasfemitë ndaj kishës dhe Krishtit (Crone & Cook 1977). 
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dekreton që vetëm versioni së fundi i korrigjuar i tekstit të Kuranit 
është i vlefshëm; të gjitha tekstet tjera duhet të shkatërroheshin. 
Uthmani vritet nga një grup rival i motivuar nga Fatimja, vajza e 
Muhamedit, e cila ishte martuar me Aliun. 
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Sundimi islamik në 634 m.K.

656-661 m.K. Aliu, kalifi i katërt, ishte kushëriri i Muhamedit, bir i birësuar, 
dhe dhëndri (burri i vajzës së tij Fatime). Pyetja e pasuesit i 
ndan myslimanët në Shiit dhe Suni. Shiitët (kryesisht në Iran) 
e pranojnë Aliun si kalifin e parë të ligjshëm dhe si pasojë 
përjashtojnë autoritetin e tre kalifëve të cilët myslimanët suni i 
pranojnë. Si dy pararendësit e tij, Aliu ishte vrarë gjithashtu. 

1.1.4  Dinastitë
661-750 m.K. Dinastia umajade: Djali i dytë i Aliut, Hyseini lejon kalifatin 

të blihet prej tij. Muavija bëhet sunduesi i vetëm dhe themelon 
dinastinë, me Damaskun si qendër të saj. Umajadët rodhën nga 
Umaja, dhe ishin një klan i ndarë nga Muhamedi në fisin kurejsh. 
Me anë të pushtimeve, kryesisht në Afrikën veriore, perandoria e 
re përjeton një rritje territoriale të jashtëzakonshme. Në vitin 711 
m.K., trupat myslimane kalojnë matanë në Spanjë dhe pushtojnë 
katër të pestat e Gadishullit Iberik. Përparimi ndalohet vetëm në 
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Poitiers, Francë nga një ushtri e drejtuar nga Charles Martel (viti 
732 m.K.).

750-1258 m.K. Dinastia abaside zëvendësoi dinastinë umajade dhe kishte 
qendrën e saj më të zhvilluar në Bagdad. Kalifët abasid zyrtarisht 
e bazuan kërkesën e tyre për kalifat për shkak të rrjedhjes nga 
Abas ibn Alb al-Mutalib (viti 566-562), njëri nga xhaxhallarët më 
të rinj të profetit Muhamed, duke u mbështetur në pararendësin
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Sundimi islamik në 750 m.K.

 e tyre ata konsideronin veten e tyre si trashëgimtarë të drejtë 
të Muhamedit në krahasim me umajadët. Ata e diferenconin 
vetveten nga umajadët duke sulmuar sekularizmin e tyre, 
karakterin moral dhe administrimin në përgjithësi. “Kryqëzatat”39 
të cilat çliruan përkohësisht Palestinën nga sundimi islamik, janë 
të kësaj kohe. Kryqëzatat ishin një seri e konflikteve religjioze të 
cilat u paraqitën nga viti 1095-1291, zakonisht të miratuara nga 
Papa në emër të botës së krishterë. Kryqëzatat fillimisht kishin 
për synim rimarrjen e Jerusalemit dhe “Tokës së Shenjtë” nga 
sundimi mysliman dhe u hodhën si përgjigje ndaj thirrjes nga 
Perandoria Bizantine Ortodokse e Lindjes për ndihmë kundrejt 
ekspansionit të myslimanëve në Anatoli. Pas ekspansionit 
islamik të shekullit të 8-të, krishterimi mposhtet fuqishëm në 
Lindjen e Mesme, në vendin e origjinës së saj. Në vitin 850 m.K. 

39 Kryqëzatat ishin një kapitull i pikëlluar në historinë e botës së krishterë. Deri në ditën e sotme, 
myslimanët i akuzojnë të krishterët për përhapjen e krishterimit me shpatë. 
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kalifi al-Mutavakil miratoi ligjet që përpiqeshin të qartësonin 
dukshëm se judenjtë dhe të krishterët duhej të shiheshin si 
qytetarë të rendit të dytë brenda botës islamike.40 Në vitin 1258 
m.K. mongolët41 vranë rreth 800,000 njerëz përgjatë një sulmi 
në Bagdad, që rezultoi në shkatërrimin e dinastisë abaside. 
Shekulli i nëntë quhej gjithashtu “zhvillimi i islamit” për sa i 
takon disiplinave studimore brenda kontestit islamik.42 Abasidët 
krijuan një ushtri besnike vetëm ndaj kalifatit të tyre, e përbërë 
kryesisht nga skllevërit turq, të njohur si Mamlukë. 

1.1.5  Perandoritë
Gjatë mesjetës katër perandori myslimane u shfaqën:
1. Perandoria mamluke në Egjipt
2. Perandoria safavide në Iran
3. Perandoria mugale në Indi
4. Perandoria osmane në shumicën e Lindjes së Mesme, Ballkan dhe Afrikën 

veriore. 

Këto fuqi të reja imperiale u mundësuan nga zbulimi dhe shfrytëzimi i pluhurit 
të armëve dhe nga një administrim më i mirë. Nga fundi i shekullit të 19-të, të 
katër këto perandori u dobësuan apo u shkatërruan nga ndikimi masiv kulturor 
perëndimor dhe ambiciet ushtarake.

1174-1811 m.K. Origjina e Perandorisë mamluke në Egjipt shtrihet në dinastinë 
ejubide që Saladini (Salah ad-Din) e themeloi në vitin 1174. Me 
xhaxhain e tij Shirkuh ai pushtoi Egjiptin për mbretin Zengid 
Nur ad-Din nga Damasku në vitin 1169. Mamlukët i mundën 
mongolët në Homs në vitin 1260 dhe filluan t’i zmbrapsnin nga 
lindja. Në ndërkohë ata konsoliduan fuqinë e tyre mbi Sirinë, 
fortifikuan territorin dhe formuan rrugë tregtare dhe lidhje 
diplomatike në mes të qeveritarëve lokalë. Trupat mamluke i 
mundën po ashtu të fundët nga vendet e kryqëzatave që ishin në 
Tokën e Shenjtë.
Napoleoni i mundi trupat mamluke kur sulmoi Egjiptin në 
1798 dhe i drejtoi nga Egjipti i epërm. Në këtë kohë mamlukët 
kishin shtuar vetëm mushqeta në taktikat e tyre tipike me 
trupat e kalorësisë. Pas largimit të trupave franceze në 1801, 
mamlukët vazhduan luftën e tyre për pavarësi, këtë herë nga 

40 Disa pika të këtyre ligjeve ishin, për shembull: veshja e rrobave të përcaktuara me ngjyra, shkatërrimi 
i kishave rishtas të ndërtuara, imazhet drurore të djallit duheshin gozhduar në dyert e shtëpive të tyre, 
asnjë punësim ku ata do të kishin autoritet mbi myslimanët (shih Goddard 2000:66-68).

41 Mongolët ishin një grup i njerëzve nomad që në shekullin e 13-të e gjeten veten e tyre të rrethuar nga 
civilizime agrare të mëdha, me qytete të banueshme. Sidoqoftë, asnjë nga këto civilizimet, me përjashtim 
të kalifatit islamik të lokalizuar në Bagdad, nuk ishin pjesë e ndonjë vendi qendror të fuqishëm. Azia, 
Rusia dhe Lindja e Mesme kontrolloheshin qoftë nga mbretëritë drejt fundit qoftë nga vendet e ndara 
nga qytetet. Duke marrë iniciativë strategjike, mongolët shfrytëzuan këtë vakum fuqish në ndërlidhën të 
gjitha këto pjesë në një rrjetë tregrare reciprokisht të përkrahur.    

42 Dy arritjet më të mëdha ishin ato al-Shafi (viti 820) në fushën e Sheriatit (ligjit islamik) dhe ajo në al-
Kindi (viti 870) në fushën e falsafa (filozofisë islamike). 
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Perandoria osmane dhe Britania e Madhe. Fuqia mamluke në 
Egjipt përfundoi në vitin 1811, kur Muhamed Aliu43 ftoi të gjithë 
mamlukët në pallatin e tij të festonin deklaratën e luftës ndaj 
vehabistëve në Arabi. Ishin rreth 600 mamlukë që parakalonin 
në Kairo. Pranë portave të Al-Azab-it, në një rrugicë të ngushtë 
që vinte poshtë nga kodra Mukatamb, forcat e Muhamed Aliut i 
zunë pritë mamlukëve dhe i masakruan të gjithë. 

1502-1722 m.K. Perandoria safavide sundoi në Iran nga fillimi i shekullit të 
16-të deri në fillim të shekullit të 18-të. Ndonëse pretendonin të 
rridhnin nga Ali ibn Abi Talibi (kalifi i katërt), safavidët ishin 
fillimisht suni (emri “Safavid” vjen nga një rend sufi që quhet 
Safavi). Origjina e tyre daton prapa tek Firuz Sheh Zarrinkola, 
një drejtues vendor nga veriu i Iranit. Gjatë sundimit të tyre, 
safavidët imponuan shiizmin si religjion shtetëror, duke i dhënë 
Iranit kështu një identitet të veçantë nga fqinjët e tyre suni. Në 
vitin 1524, Tahmasp mori fronin dhe gjallëroi artet në regjion. 
Prodhimi i tapeteve u bë industri madhore, duke fituar rëndësi 
të re në qytetet iraniane. Gjallërimet artistike më të bukura ishte 
zhvillimi i Shahnama-së e menduar për të lavdëruar mbretërimin 
e Sheh-ut nëpërmjet mjeteve artistike. Kopja dy vëllimëshe 
përmbante 258 piktura të mëdha për të ilustruar veprat e 
Firdevs-it, një poet persian. Sheh-u gjithashtu ndaloi të pirët e 
verës, ndaloi përdorimin e hashashit dhe urdhëroi mënjanimin e 
kazinove të bixhozit, tavernave dhe shtëpive publike. 

1526-1857 m.K. Perandoria mugale ishte produkt i pushtime  të ndryshme 
mongole në Persi dhe Indi. Themeluar nga Baburi në 1526, 
perandoria sundoi në pjesën më të madhe të Indisë së sotme, 
Pakistan, Bangladesh dhe Afganistan për shumë shekuj para 
se të binte nën Britani në 1857. Perandoria la një trashëgimi të 
zgjatur në kulturën indiane dhe arkitekturë. Gjatë mbretërimit 
të perandorisë, komunitetet myslimane lulëzuan anembanë 
Indisë, veçanërisht në Gujarat, Bengal dhe Hiderabad. Rende 
të ndryshme të sufive nga Afganistani dhe Irani ishin shumë 
aktivë në tërë Iranin. Si pasojë, më tepër se çereku i popullatës së 
Indisë u konvertuan në Islam. 

1301 - 1921 m.K. Perandoria osmane nuk është arabe por turke, që nga viti 1453 
kontrollohej nga Stambolli (Konstantinopoli). Bota islamike 
arriti sërish në majën e saj (megjithëse jo e krahasueshme 
me periudhën e artë të abasidëve) nën perandorinë osmane 
(uthmaniane). Turqit migruan nga stepët e Azisë qendrore dhe 
në fillim themeluan një vend të vogël në Anatoli (Turqia e sotme). 

43 Muhamed Ali Pasha, guvernator i Egjiptit nga 1805-1849, shpesh citohet si themelues i Egjiptit modern. 
Muhamed Aliu u lind në qytetin Kavala (sot në Greqi) nga një familje shqiptare. Pas funksionimit si 
tregtar duhani në rininë e tij, Muhamed Aliu mori mandatin në ushtrinë osmane. 
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Në 1453, pas një rrethimi dy mujor, ushtarët elitarë osmanë 
dhe topat ushtarakë pushtuan Konstantinopolin. Perandoria 
romako-bizantine njëmijë vjeçare ishte absorbuar papritur nga 
perandoria osmane e cila do të zgjeronte  ndikimin e saj mbi 
shumicën e botës islamike dhe do të arrinte thellë në Evropën 
e krishterë. Perandoria, duke ecur me hapa të mëdha në lindje, 
kërcënoi të pushtonte Evropën qendrore dhe perëndimore. Në 
vitin 1529, rrethimi i Vienës dështoi, duke e ndërprerë më tej 
përparimin e otomanëve në Evropën perëndimore. Beteja e 
Vienës në 1683 përshpejtoi tërheqjen e perandorisë osmane 
nga shumë vende në Evropën lindore dhe Ballkan. Dobësia e 
mëvonshme e perandorisë osmane mundësoi që europianët 
të zgjerojnë pushtimin e tyre mbi tërë Afrikën veriore. Koha e 
fuqive koloniale44 fillon në Francë duke marrë pushtetin së pari
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në Algjeri (1830) pastaj në Tunizi (1881), pastaj në Marok (1912). 
Egjipti bëhet një protektorat britanik në vitin 1882. Në 1920-ën, 
Lindja e Mesme ndahet në mandatet e Britanisë dhe Francës. Pas 

44 Në pikëpamjen myslimane, kolonialistët përfaqësonin fuqinë ekonomike dhe supremacinë e fuqive të 
huaja. Si pasojë, shumica e tyre duheshin të linin vendet islamike pas shpalljes së pavarësisë. Në Algjeri 
(në një kohë realisht pjesë e Francës), ku shumë familje franceze kishin jetuar për tre apo katër breza, 
zhvillimet e reja sollën gjakderdhje të tmerrshme në të gjitha anët në një luftë nga viti 1954 deri 1962.   
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Luftës së Dytë Botërore, perandoritë koloniale shpejt u shthurrën. 
Mustafa Kemal Ataturku (1881-1938), themeluesi i Republikës 
së Turqisë dhe presidenti i parë i këtij vendi, qëndron si figurë 
madhore e shekullit të 20-të. Duke u shfaqur si hero ushtarak në 
Dardanele në 1915, ai u bë një drejtues karizmatik i luftës nacional 
çlirimtare të Turkisë në 1919. Pas një serie të fitoreve mbresëlënëse, 
ai drejtoi popullin e tij në pavarësi të plotë. Ai i solli fund dinastisë 
osmane që zgjati më shumë se gjashtë shekuj dhe krijoi Republikën 
e Turqisë në 1923, duke themeluar një qeveri të re, të modeluar në 
demokracinë perëndimore. Si president për 15 vjet sikurse  ishte, 
Ataturku futi në përdorim një gamë të gjerë të reformave të reja në 
sferat politike, sociale, ligjore, ekonomike dhe kulturore. 

1.1.6  Përhapja botërore e islamit            
1922-sot: Për shkak të migrimit masiv të popujve pas Luftës së Dytë Botërore,
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Popullata myslimane botërore në 2000 m.K. (me gjashtë zonat kryesore gjeografike)

 Islami u përhap në shumë vende të botës. Në ditët e sotme nuk 
ka vend thuajse pa myslimanë. Kryesisht për shkak të rritjes 
biologjike, Islami është sot religjioni i dytë më i madh dhe 
me rritje më të shpejtë në botë. Revolucioni islamik në Iranin 
shiit në 1979-1980, i udhëhequr nga Ajatollah Homeini, ndezi 
një vetëbesim dhe zell tek myslimanët për përhapjen e islamit. 
Shumica e myslimanëve jetojnë në vende që shtrihen nga Afrika 
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perëndimore nëpër Azinë qendrore deri në Indonezi. Rritja 
botërore e saj në shekullin 20 ka qenë e rëndësishme: nga 12.3% 
në 1900 deri në 20% në 2005. Rritja përmes konvertimeve ka 
qenë më e madhe në Afrikën veriore, Indonezi dhe SHBA.45 

Myslimanët janë shtuar me mbi 235% në 50 vitet e kaluara 
(afërisht 1.3 miliard). Në krahasim, të krishterët janë shtuar me 
47%, hinduizmi 117% dhe budizmi 63%.46 

Krishterimi, islami, hinduizmi, religjioni popullor kinez dhe 
budizmi janë religjionet botërore më të mëdha sot. Përafërsisht 
69-78% të njerëzimit aderon në njërën nga këto pesë religjione 
botërore. Krishterimi ka numrin më të madhë të pasuesve, 
ndjekur nga islami, hinduizmi, religjioni popullore kinez dhe 
budizmi. Këto shifra janë medoemos të përafërta. Popullata 
botërore në vitin 2005 ishte rreth 6.5 miliardë. 

1. Krishterimi 2 miliard (31%)
2. Islami 1.3 miliard (20%)
3. Mos-pasues 1 miliard (16%; sekular/ateist)
4. Hinduizmi 780 milion (12%)
5. Indigjen primitiv 380 milion (6%); pagan)
6. Religjioni popullor 

kinez
380 milion (6%)

7. Budizmi 380 milion (6%)
8. Afrikan tradicional 

dhe diasporik
100 milion

9. Sikizmi 25 milion (0.4%)
10. Juqe 20 milion
11. Judaizmi 19 milion (0.3%)
12. Spiritualizmi 15 milion
13. Besimi Bahai 7 milion

45 Shih Johnstone (2001:14)
46 Këto figura janë vlerësime dhe përfshijnë të gjithë pasuesit e besimeve përkatëse qoftë me anë të lindjes 

apo përkushtimit. Shih po ashtu www.adherents.com dhe www.wikipedia.com
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Të tjerë 2.3%
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Grupet kryesore religjioze (përqindja e populates botërore, të dhënat nga viti 2005)

Rritja e islamit dhe relacionet krishtero-myslimane 
në gjashtë zona kryesore gjeografike (shih hartën në faqen 31)

1) Azia 
Në fund të shekullit të 13-të, tregtarët myslimanë dhe mësuesit filluan të sillnin 
islamin në Azinë juglindore. Nga viti 1292, kur Marko Polo vizitoi Sumatrën, 
shumica e banorëve ishin konvertuar në islam. Mbretëria e parë myslimane ishte 
themeluar nga një princ nga Java në Gadishullin Malaik. Nëpërmjet tregtisë dhe 
biznesit, islami u perhap në Borneo dhe Java (Indonezi). Nga fundi i shekullit 
të 15-të, islami kishte depërtuar në Filipine. Ndërkaq islami përhapej, tre fuqi 
politike myslimane u shfaqën. Ajeh, fuqia më e rëndësishme myslimane, qe 
bazuar me vendosmëri në Sumatrën veriore dhe kontrolloi pjesën më të madhe të 
rajonit  në mes të Azisë juglindore dhe Indisë. Sulltanati tërhoqi gjithashtu poetët 
sufi. Fuqia e dytë myslimane ishte federate e Sulltanateve në Gadishullin Malaik. 
Fuqia e tretë u shfaq në Java, ku disa fuqi myslimane fituan mbi mbretërinë 
lokale majafite në fillim të shekullit të 16-të. Pas 1990-ës kishte shtime të mëdha 
të myslimanëve që konvertonin në krishterim, përkundër apo madje për shkak 
të aktiviteteve të ekstremistëve islamistë. Kjo ishte realizuar kryesisht nëpërmjet 
përhapjes së gjerë të mediave. 

Vendet problematike në Azi dhe Lindjen e Mesme
• Izraeli dhe Palestina: Konflikti i pazgjidhur në mes të këtyre fuqive është 
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çështje e një shqetësimi të madh. Të gjitha orvatjet ndërkombëtare për 
marrëveshje paqësore nuk kishin ndikim të qëndrueshëm. Ka dallime të thella 
lidhur me pretendimet territoriale, sidomos mbi Jerusalemin. Kubi i shkëmbit47 
do të vazhdojë të luajë një rol të madh në konflikt.

Kubja e Shkëmbit; Jerusalem

• Afganistani me dekada të pushtimeve  dhe luftrave. Talibani, një lëvizje 
ekstreme islamiste, përpiqet të kontrollojë vendin me anë të dhunës dhe shtypjes. 
Shumë kanë vdekur dhe e kanë lënë vendin. Talibani eksporton revolucionarë 
në shumë vende të huaja. Afganistani është izoluar diplomatikisht.

• Kashmiri është pikë kyçe e konfliktit në mes Indisë, Pakistanit dhe Kinës. 
Konfliktet terrioriale janë shkaku i një numri luftrash dhe gare nukleare në 
mes të Indisë dhe Pakistanit.

• Indonezia: Fuqia e islamit është manifestuar fuqishëm që nga viti 1990. 
Myslimanët kanë si qëllim të redukojnë ndikimin e krishterë. Persekutimi i të 
krishterëve, përfshirë dhunën e hapur, është në rritje e sipër.

• Mosbesimi shia/suni: Lufta shtatë vjeçare në mes Iranit dhe Irakut në vitet 
1980-ta dhe konflikti i hapur në mes këtyre dy grupeve në Irak pas Sadam 
Hyseinit ka shkaktuar shumë mjerim. Miliona kanë humbur jetët e tyre dhe 
thuajse asnjë familje nuk shpëtoi pa një tragjedi në luftën e tmerrshme.

• Kurdët: 27 milionë njerëz pa një vend të tyre përbëjnë një minoritet të madh 

47 Shkëmbi në qendër të Kubës besohet nga myslimanët të jetë vendi nga ku Muhamedi u ngjit tek Allahu, 
i shoqëruar nga engjëlli Gabriel. U ndërtua në mes vitit 687 dhe 691 nga kalifi i 9-të, Abd al-Malik. Me 
shekuj të tërë, udhëtarët evropian e quanin “Xhamia e Umarit”. Përgjatë kryqëzatave Kubi i shkëmbit i 
ishte dhënë augustininanëve, të cilët e shndërruan në kishë. Jerusalemi u ripushtua nga Salah al-Dini 
në 1187 dhe u rishenjtërua si faltore myslimane. Kryqi në maje të Kubit të shkëmbit u zëvendësua nga 
gjysmëhëna e artë. Në judaizëm ai guri është vendi ku Abrahami përmbushi sprovën e Perëndisë për 
të parë nëse do të ishte i gatshëm të flijonte birin e tij Isakun (shih Zan. 22:1-19). Në krishterim, veç 
veprimeve të Jezusit në tempëll, besohet që gjatë kohës së Perandorisë bizantine, vendi ku Kubi më vonë 
u konstruktua ishte vendi ku nëna e Konstantinit ndërtoi një kishë të vogël, duke e quajtur Kisha e Shën 
Kiriut dhe Shën Gjonit, më vonë e zmadhuar dhe e quajtur “Kisha e Urtësisë së Shenjtë”.  
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kryengritës për të shkaktuar probleme në të ardhmen-kryesisht në Turqi, Irak 
dhe Iran.

• Në Indi, myslimanët janë në numër 140 milionë, duke e bërë vendin e dytë më 
të madh mysliman. Sidoqoftë, ata janë në trysni nga mazhoranca hinduiste 
(myslimanët 12.5%, hindusët 80%, të krishterët 2.5%).

• Kina po përjeton një ndikim në rritje të islamit dhe konfrontimit me religjione 
të tjera. Shumë myslimanë që emigruan në Kinë filluan të kenë ndikim të madh 
në vend. Nën dinastinë Ming (viti 1368-1644), përgjithësisht e konsideruar të 
jetë periudha e artë e islamit në Kinë, myslimanët gradualisht u bënë tërësisht 
të integruar në shoqërinë Han. Myslimanët pohojnë që deri në vitin 2000 
kishin afërsisht 33,000 xhami në Republikën Popullore. 

Islami në Azi është bërë më pak tolerant dhe më militant aty ku ligji i sheriatit 
ka zëvendësuar legjislacionin ekzistues në vende si Afganistani, Irani, Pakistani, 
Brunei dhe Maldivet. Gjetiu, si në Indi dhe Malejzi, myslimanët janë duke imponuar 
futjen e ligjit të sheriatit përkundër popullatave të mëdha jo-myslimane. Në vitin 
2000, 27 vende aziatike kishin mazhorancë myslimane. Në shumë vende, niveli 
i persekutimit të të krishterëve dhe minoriteteve të tjera është rritur drastikisht. 
Ndërkaq myslimanët fitojnë të drejta religjioze në perëndim, persekutimi i 
minoriteteve religjioze nga elemente islamike ekstreme në disa vende myslimane 
në Azi dhe në Lindjen e Mesme vazhdon në mënyrë aspak të zvogëluar. Të 
krishterët, sidomos punëtorët e ftuar filipinez, ballafaqohen me ngacmime dhe 
kanosje. Në Arabinë Saudite dhe vende të tjera islamike, çdo përpjekje për të 
konvertuar një mysliman në besimin tjetër është subjekt i ndjekjeve kriminale. 
Adhurimi publik religjioz nga çdo jo-mysliman është vepër penale. Arabia Saudite 
njëherësh kishte popullatë të madhe të krishterë para ngritjes së islamit në vitin 
622. Asnjë i krishterë apo ndonjë jo-mysliman nuk është i lejuar të shkelë në 

Xhamia në Bejrut
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qytetet islamike më të shenjta, Mekë dhe Medinë. Çdo vit mbi dy milionë vetë 
kryejnë haxhin apo pelegrinazhin në këto qytete. Arabia Saudite ka njërën prej 
historive më të këqija botërore mbi lirinë religjioze sado që shoqëria e saj është 
duke u sforcuar ndërsa drejtuesit shekullor e gjejnë vazhdimisht të vështirë të 
qeverishin në mesin e atyre që i japin shtysë liberalizmit dhe atyre që kërkojnë 
islamizim më të prerë. Një përpjekje misionare masive islamike po rrjedh nga ky 
vend. Shuma të mëdha të parave janë duke u shpenzuar për të përhapur islamin 
anembanë botës duke ndërtuar xhami, duke dërguar misionarë myslimanë, 
literaturë, radio, programe televizive, internet, etj. Mbretëria zotëron kompleksin 
më të madh të botimeve të Kuranit në botë. 48 

2) Afrika 
Pas pushtimit fillestar të Afrikës veriore, islami përparoi në bregun e Afrikës 
lindore në shekullin e 8-të, si pjesë e dialogut të vazhdueshëm në mes të njerëzve 
në bregun lindor dhe tregtarëve nga Gjiri Persik dhe Omani. Në shekujt e hershëm 
të ekzistencës së tij, islami në Afrikë kishte histori dinamike dhe turbulente, 
me lëvizje reformuese dhe dinasti që ndeshesheshin dhe pasonin njëra-tjetrën. 
Marrja e fuqisë varej nga shndërrimi i rrugëve tregtare në zona prodhuese të arit 
në Afrikën e nën-saharasë. Sunduesit islamik u zgjeruan në veri sikurse edhe 
në jug. Sidoqoftë, islami në nën-saharanë  ishte dominuar nga vëllazëritë dhe  
i ngatërruar me praktika të mëparshme supersticioze. Në çerekun e fundit të 
shekullit të 11-të, islami dominoi botën  mesdhetare. Nga shekulli i 16-të deri në 
shekullin 19-të, shumica e Magrebit49 ishte nën sundimin otoman. Nga vitet 1880, 
islami kishte zënë rrënjë në shumë vende të afërta të kontinentit. 

Në mes të viteve 1956 dhe 1994, të gjitha shtetet e Afrikës arritën pavarësinë 
nga fuqitë e tyre koloniale. Mbi 17%  e  popullatës së Afrikës është me  origjinë 
arabe. Territori ku shumica e myslimanëve dhe e të krishterëve jetojnë pranë 
njëri-tjetrit shtrihet nga Senegali matanë Sahelit në Etiopi dhe përgjatë bregdetit 
të oqeanit indian të Afrikës. Potenciali për konfrontime të zgjeruara është i lartë 
për shkak të lëvizjeve agresive islamike vazhdimisht në rritje dhe ungjillëzimit 
krishterë afrikan që fiton të konvertuar në brendësi të komuniteteve myslimane. 
Në Sudan dhe Nigeri kjo ka çuar në luftëra dhe dhunë  masive. Vende të tjera si 
Guinea Bisau, Bregu i Fildishtë dhe Çadi janë në rrezik të trazirave në të ardhmen. 
Persekutimi i të krishterëve nga myslimanët është rritur në vendet si Egjipti, 
Sudani, Nigeria veriore dhe Komori. Lëvizje islamiste të dhunshme kanë ndikuar 
thellësisht në këtë kontinent nga Algjeria në veri në Afrikën jugore në jug. Beteja 
të hidhura guerile në Algjeri, sulmet terroriste në Keni dhe xhihadi kundër të 
krishterëve në Nigerinë veriore janë dëshmi e kësaj. 

Myslimanët në Afrikë kanë fituar në mënyrë të njëtrajtshme të konvertuar  nga 
religjione tradicionale në vendet në perëndim të Ganës dhe përtej Sahelit. Së voni, 

48 Shih www.qurancomplex.org
49 Magrebi i përshkruar po ashtu si Magrib, me kuptimin “vendi i muzgut” apo “perëndimor” në arabisht, 

është regjioni në Afrikën veriore të shkretëtirës së Saharës dhe në perëndim të Nilit, që përkon me malet 
Atlas, geopolitikisht, hapësira përfshin Marokon, Algjerinë, Tunizinë, Libinë, Saharanë perëndimore dhe 
ndonjëherë Mauritaninë, e cila shpesh në vend se këtu vendoset në Afrikën perëndimore.    
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orvajtjet misionare myslimane janë përhapur pothuajse në çdo vend në Afrikë. 
Përdorimi i edukimit të financuar nga vaji, projektet humanitare, grantet dhe 
misionet mirë të organizuara për t’i dhënë islamit rol në jetën politike afrikane 
kanë patur mjaft suksese. Islami toleroi disa vlera afrikane tradicionale, duke 
lejuar për shembull një burrë të ketë më tepër se një grua (gjë të cilën Kurani 
e lejon po ashtu), duke e bërë konvertimin në islam më të lehtë dhe më pak 
çrregullues se konvertimet në krishterim.

Myslimanët e Afrikës jugore erdhën në shekullin e 17-të, fillimisht të sjellë si 
skllevër apo të mërguar politik nga kolonistët holandez. Si pasojë e klimës politike 
në Afrikën jugore gjatë periudhës së apartheidit, shumë afrikanë me ngjyrë 
kërkonin për një religjion alternativ meqë qeveria në drejtim ka qenë shpesh 
e  identifikuar si “shtypësit e të  krishterëve të bardhë”. Realiteti i racizmit në 
Afrikën jugore ishte përgjegjës për themelimin e imazheve negative ndaj besimit 
të krishterë në mendjet e shumë njerëzve me ngjyrë. Kjo rezultoi në interes të 
shtuar ndaj islamit si religjion të Afrikës. Njerëzit afrikan filluan të perceptojnë 
Jezusin si autorin e racizmit, jo si një që vdiq për të rrënuar murin ndarës në 
mes njerëzve. Myslimanët kanë shfrytëzuar këtë situatë dhe kanë promovuar 
islamin si “religjion të bazuar në të drejta të barabarta dhe drejtësi”, jo vetëm 
në Afrikën jugore por në botën mbarë. Sot ekzistojnë shumë myslimanë me 
ngjyrë, po thujase të gjithë që vijnë nga prapavitë tradicionale krishtere, sidomos 
në Soveto sikurse në pjesë të tjera.50 Në vitin 1957 Didati themeloi IPCI (Islamic 
Propagation Centre International) në Durban dhe filloi të botonte literaturë dhe 
video anembanë botës të cilat synonin të talleshin me Biblën dhe mesazhin e saj, 
duke kundërvepruar në këtë mënyrë ndaj misionit të krishterë. 

3) Europa
Rritja e popullatës islamike në botën perëndimore është kryesisht për shkak të 
emigrimit nga vendet ish kolonialiste të fuqive të mëdha europiane dhe nivelit të 
lartë të natalitetit në mesin e këtyre emigrantëve. Sidoqoftë, batica më e madhe 
e myslimanëve në Europë erdhi nëpërmjet emigrimit nga vendet e Afrikës 
veriore si Algjeria, nga vendet ballkanike dhe posaçërisht nga Turqia. Shumica e 
këtyre myslimanëve janë, sidoqoftë, më shumë nominal ndonëse shumë bëhen 
të përkushtuar dhe madje radikal duke hyrë në “botën e të pafeve” në Europë. 
Islami përhapet po ashtu gjithnjë e më shumë nga meshkujt myslimanë që 
martohen me gra perëndimore. Në shumicën e rasteve, gratë jo-myslimane dhe 
fëmijët e tyre konvertohen në islam apo janë të detyruar të bëjnë ashtu. Disa në  
perëndim e pranojnë islamin si religjionin e tyre bazuar në bindjen e tyre. Deri 
në vitin 2000, shumë vende kishin disa milionë myslimanë: për shembull, Franca 
(5 milion), Britania dhe Gjermania (secila 3,5 milion). Islami është grupi religjioz 
i dytë më i madh në Europë dhe Britani të Madhe. Një numër relativisht i vogël i 
myslimanëve në Europë kthehen ndonjëherë prapa në vendin e tyre të origjinës 
siç shumë prej tyre fillimisht kishin planifikuar. 

Nuk ekziston ndonjë statistikë e saktë mbi përbërjen e myslimanëve që jetojnë 

50 Maurer 1999:126
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në Europë. Është e vërtetë që shumica e tyre janë të origjinës suni. Vetëm 
një minoritet i takojnë degëzimit shiit. Lëvizja jo-ortodokse Ahmedi51 është 
krahasimisht e spikatur në botën perëndimore, në proporcion me madhësinë e 
saj botërore. Kjo rezulton nga liria e religjionit në botën perëndimore, sikurse nga 
veprimet propagandiste aktive të këtij grupi. Sufizmi duket të ketë një ndikim 
gjithnjë në rritje dhe shpërndarje të gjerë. Përvoja tregon që njerëzit perëndimorë 
janë gjithmonë më të interesuar dhe po bëhen ndjekës të kësaj dege asketike 
mistike të islamit. Sidoqoftë, sufizmi perëndimorë priret të bëhet jo-ortodoks dhe 
e përzier me lëvizjen Nju Ejxh (New Age).  

Gjenerata e parë e emigrantëve i takonte klasës së ultë dhe të mesme në 
vendet e tyre të lindjes. Ata shpesh vinin në perëndim për punë të thjeshtë, të 
pakualifikuar. Edukimi i tyre ishte dukshëm më i zbehtë nga ai i perëndimorëve. 
Madje edhe përvetësimi i gjuhës së vendeve mikpritëse të tyre do të shkaktonte 
vështirësi të mëdha. Gjithsesi, kjo është ndryshe për fëmijët, të cilët e mësojnë 
gjuhën lehtësisht dhe rriten në kultutën e vendeve mikpritëse të tyre. Një brez me 
vetëbesim dhe më i edukuar ekziston sot.52 

Një gjë tjetër, myslimanët në perëndim nuk përbëjnë një grup homogjen por kanë 
origjinë, kulturë dhe gjuhë të ndryshme. Ndeshet një shumëllojshmëri mahnitëse 
e opinionëve dhe e sjelles në lidhje me besimin e tyre. Shumë vetë e ushtrojnë 
religjionin e tyre vetëm në festa të rëndësishme islamike, apo i kthehen religjionit 
gjatë krizave. Të tjerët ndjehen se të qenit mysliman nuk është e lehtë në perëndim, 
me prapavinë e saj krishtere por me një stil jete sekulare që perceptohet të jetë e 
krishterë. Myslimanët e rendeve shoqërore më të ulta nuk janë domosdoshmërisht 
më religjioz se të tjerët. Është e qartë, pra, që myslimanët e rinj janë shpesh skeptik 
ndaj islamit tradicional të cilën gjë, prindërit e tyre e morën me vete. Shumë janë 
në kërkim për një formë moderne dhe të iluminuar të islamit. 

Sikurse në çdo formë tjetër të religjionit, spektrumi i bindjeve religjioze nga 
myslimanët shtrihet nga ai fundamentalist në atë nominal pjesërisht e ndërlidhur 
me vendin e tyre të origjinës. Shqiptarët, me një mundësi të vogël nën qeverisjen 
komuniste për të hetuar islamin kanë prirje të jenë myslimanë nominal, ndërkaq 
njerëzit nga një mjedis religjioz më rigoroz si Pakistani kanë bindje religjioze më të 
thella. Myslimanët nga regjionet rigoroze islamike (Irani, Pakistani, Bangladeshi, 
etj.) ku të praktikuarit e islamit është shumë e gërshetuar me shtetin, kanë një të 
kuptuar politik më ndryshe nga ajo e myslimanëve nga ish vendet komuniste. 
Turqia sërish dallon sepse religjioni dhe shteti janë zyrtarisht të ndarë. 

Që nga shekulli i 7-të një territor shumë i madh i Rusisë kanë qenë islamik. 
Që nga abdikimi i Bashkimit Sovjetik këto vende, si Kazakistani, Uzbekistani, 

51 Shih kapitulli 1.6.5
52 Sidoqoftë, probleme të reja paraqiten. Për shembull në Francë, një numër i madh i myslimanëve, të brezit 

të dytë dhe të tretë që rrjedhin nga punëtorët emigrues nga Afrika veriore, janë të papunë. Ata shpesh 
ndeshen me diskriminim për shkak të origjinës kur kërkojnë për punë. Kjo zmadhon tensioned sociale 
dhe delikuencën në lagjet e qyteteve të mëdha ku jetojnë ata. Për shkak të refuzimit që përjetojnë në 
shumë vende-ndonjëherë edhe nga të krishterët – shumë myslimanë të rinj gjurmojnë gjithnjë më shumë 
në islam. 
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Turkmenistani dhe Kirgistani janë bërë shtete të pavarura ku islami është duke 
lulëzuar sërish. Vlerësohet në qoftë se trendet aktuale vazhdojnë, gati 20% e 
popullatës së Rusisë do të jetë myslimane aty nga viti 2050. Rusët etnikë kanë 
nivel më të ultë të natalitetit dhe më të lartë të mortalitetit për shkak të alkoolizmit, 
ndërkaq myslimanët kanë nivele më të larta nataliteti dhe alkooli konsiderohet 
tabu. Miliona myslimanë nga Kaukazi dhe Azia qendrore janë vendosur në 
territorin e Rusisë. Që nga viti 1989, popullata myslimane e Rusisë është shtuar në 
afërsisht 10 milion (2000). Ka ekzistuar një interes në rritje ndaj islamit në mesin 
e rusëve përderisa shfaqet të jetë një numër në rritje i të konvertuarve në besim. 

4) Paqësori 
Para vitit 1950 vështirë të kishte ndonjë mysliman në këtë pjesë të botës. Në 
Australi, myslimanët janë shtuar njëqind fish që nga 1947 dhe tani përbëjnë 1% 
të popullatës – përafërsisht 260,000 nga 70 vende të ndryshme. Shumica jetojnë 
në Sidnej dhe rajonin e Melburnit. Një numër i vogël i myslimanëve u rekrutuan 
gjithashtu nga kolonitë holandeze dhe britanike në Azinë juglindore për të 
punuar në industrinë e margaritarëve në fundin e shekullit të 19-të dhe në fillim 
të shekullit të 20-të. Emigrantët libanez, shumë prej të cilëve ishin myslimanë, 
filluan të mbërrinin në numra të mëdhenj pas shpërthimit të luftës civile në 
Liban në vitin 1975. 

5) Amerika veriore
Në mes të vitit 1989 dhe 1998 popullata islamike e Shteteve të Bashkuara u rrit 
për 25%. Nga viti 2005, islami ishte grupi religjioz i dytë për nga madhësia në 
SHBA me rreth 4.7 milionë pasues.53 Myslimanët që shpërngulen në SHBA janë 
duke e ndryshuar relievin kulturor dhe religjioz dhe janë duke ushtruar tërësisht 
të drejtat dhe liritë të mundshme për ta. Islami është duke fituar shumicën e 
konvertuesve të tyre në SHBA në burgje dhe komplekset universitare. Shumica 
e të konvertuarve amerikan në islam janë me ngjyrë. Gratë  pa ngjyrë përbëjnë 
një sektor tjetër demografik me përqindje të habitshme të lartë të konvertimeve 
në SHBA. Myslimanët përfaqësojnë lëvizje të ndryshme të mëdha dhe identitete: 
emigrantë dhe vendës, suni dhe shiitë, konzervativë dhe liberal, ortodoks dhe 
heteredoks. Ndërkaq kishte pak myslimanë në mesin e skllevërve afrikan që 
erdhën të punonin në plantacione në Amerikën jugore në shekullin e 18-të dhe 
19-të, vetëm disa mbajtën identitetin e tyre islamik.

Mbërritjet më të hershme myslimane ishin në mes të viteve 1875 dhe 1912 nga 
zonat rurale të Libanit të sotëm, Sirisë, Jordanit, autoriteve palestineze dhe 
Izraelit. Rajoni atëbotë i njohur si Siria e madhe sundohej nga Perandoria osmane. 
Shumë prej këtyre mbërritjeve ishin njerëz të vetëm në kërkim të ndonjë pune, 
me qëllim për të qëndruar aq gjatë për të fituar para të mjaftueshme sa për të 
përkrahur familjet e tyre në shtëpi. Disa po u iknin rekrutimeve të ushtrisë turke. 
Gradualisht, ata filluan të vendoseshin në lindje të Shteteve të Bashkuara, pjesën 
qendrore-perëndimore dhe përgjatë brigjeve të paqësorit. Pas Luftës së Parë 
Botërore, dorëzimi i Perandorisë osmane rezultoi në valën e dytë të emigrimeve 

53 Shih Encyclopaedia Britannica Libri i vitit (1.5% e popullatës kombëtare).
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nga myslimanët e Lindjes së Mesme. Kjo ishte po ashtu periudha e sundimit 
kolonist  perëndimor në Lindjen e Mesme nën sistemin e mandatuar për të 
qeverisur me tokat arabe. Lufta kishte sjellë  aq shkretim në Liban sa shumë ishin 
ata që duhej të largoheshin thjesht për të mbijetuar. Një numër i rëndësishëm i 
myslimanëve vendosën të zhvendosen në perëndim, tashmë  për çështje politike 
si dhe arsye ekonomike. Shumë u bashkuan me familjarë të cilët kishin arritur 
më herët dhe qenë stabilizuar në Shtetet e Bashkuara.

Periudha e tretë e identifikueshme e emigrimit, nga viti 1947 deri në 1960, përsëri 
dokumentoi numra të shtuar të mbërritjeve të myslimanëve në Shtetet e Bashkuara 
nga zonat larg Lindjes së Mesme si Europa lindore (kryesisht Jugosllavia dhe 
Shqipëria) dhe Bashkimi Sovjetik; një pakicë emigroi nga India dhe Pakistani pas 
ndarjes së Sub-kontinentit në 1947. Ndërkohë shumë nga emigranët e mëhershëm 
myslimanë u zhvendosën në zona si rurale ashtu edhe ato urbane të Amerikës, 
ata të valës së tretë kishin prirje të jenë nga prapavitë urbane dhe i bën shtëpitë e 
tyre ekluzivisht në qytete të mëdha si Nju Jork dhe Çikago. 

Vala e katërt dhe e fundit e emigrimit të myslimanëve ka arritur pas vitit 1965, 
vitin që presidenti Lyndon Johnson përkrahu një projektligj për emigrimin që 
anuloi sistemin e vjetër të kuotave nga origjinat kombëtare. Nën sistemin e ri, 
preferencat shkonin për familjarët e banorëve të SHB dhe ndaj atyre me aftësi 
profesionale të veçanta të nevojshme në Shtetet e Bashkuara. Ligji i ri ishte 
një akt sinjalizues në historinë amerikane, duke e bërë të mundshme për të 
parën herë që nga pjesa e hershme e shekullit të 20-të për dikë të hyjë në vend 
pavarësisht origjinës së tij apo saj kombëtare. Pas vitit 1965, emigrimi nga Europa 
perëndimore filloi të bjerë dukshëm, me një rritje korresponduese në numra 
që vinin nga Lindja e Mesme dhe Azia. Më tepër se gjysma e emigrantëve në 
Amerikë nga këto regjione kanë qenë myslimanë. Në mesin e ngjarjeve specifike 
që kishin sjellur emigrantët dhe refugjatët në perëndim duke kërkuar largim dhe 
azil ishin humbjet ushtarake të vendeve arabe nga izraelitët në 1967, lufta civile 
në Liban dhe rrjedhojat e saj. 

Revolucioni iranian dhe ngritja në fuqi e imam Homeinit në 1979, e përcjellë nga 
thuajse një dekadë lufte molisëse në mes të Iranit dhe Irakut, i tërhoqi iranianët 
drejt perëndimit. Shumë u vendosën në Amerikë, me numra të mëdhenj të 
lokalizuar në Kaliforni. Vlerësohet që ka afërsisht një milion iranian në Shtetet 
e Bashkuara sot. Që nga okupimi irakian i Kuvaitit dhe Luftat e Gjirit Persik, një 
numër i madh i kurdëve ka ardhur në SHBA. Gjithashtu në mesin e të mbërriturve 
të kohës së fundit për arsye të konflikteve politike dhe luftërave civile ishin 
myslimanët nga Somalia, Sudani dhe popujt tjerë afrikan, nga Afganistani dhe 
refugjatët myslimanë për shkak të pastrimeve etnike në ish Jugosllavi. 

Me dekada të tëra, forma të ndryshme të konflikteve në Indi dhe Pakistan kanë 
inkurajuar shumë njerëz nga sub-kontinenti për të kërkuar mjedis të qetë në 
perëndim. Anglia dhe Shtetet e Bashkuara kanë qenë veçanërisht destinacione 
të kërkuara. Ndërsa pakistanezët, indianët dhe bangladeshët kanë qenë pjesë e 
vogël e emigrimit mysliman në Amerikë deri në shekullin 20-të, në disa dekadat 
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e fundit përqindjet e tyre janë rritur dukshëm dhe sot me siguri numërojnë më 
tepër se një milion. Myslimanët pakistanez dhe indian, shumë prej të cilëve janë 
profesionistë të aftë si mjekë dhe inxhinierë, kanë luajtur rol të rëndësishëm në 
zhvillimin e grupeve politike në Amerikë dhe në udhëheqje laike të komuniteteve 
të xhamive. Sot më tepër e më tepër myslimanë janë duke arritur nga vendet si 
Indonezia dhe Malejzia; shumë pre këtyre emigrantëve janë tejet të trajnuar dhe 
shpesh marrin pozita udhëheqëse në islamin amerikan. 

Kanadaja ka një popullatë të vogël myslimane por në rritje e sipër. Që nga 2001, 
kishte 580,000 myslimanë në Kanada, rreth 1,8 përqind e popullatës kanadeze. 
Islami është religjioni më i madh jo i krishterë në Kanada. Prezenca e parë 
islamike e regjistruar në Kanada ishte regjistrimi i vitit 1871 që gjeti 13 myslimanë 
në mesin e popullatës. Vitet pas Luftës së Dytë Botërore vështruan një rritje të 
shpejtë të popullatës myslimane, por që në regjistrimin e vitit 1981 popullata 
ishte ende nën 100,000. Që nga 11 shtatori, sulmet e vitit 2001, shumë myslimanë 
kanë filluar të shikojnë Kanadanë si një alternativë ndaj Shteteve të Bashkuara, 
ku ndjenja anti-myslimane perceptohet si e lartë. Kjo është veçanërisht e vërtetë 
me studentët ndërkombëtare që kanë ardhur në Kanada në numra shumë më të 
mëdhenj pas sulmeve. 

6) Amerika latine
Në vitin 1900 gati e tërë popullata spanjisht folëse konsiderohej katolike. Në vitin 
2000 ishte vlerësuar se popullata myslimane e Brazilit varironte nga 1-1.5 milionë 
përfshirë të konvertuarit vendorë. Një përqindje shumë e lartë janë emigrantët 
libanezë të cilët e lanë vendin e tyre gjatë luftës civile në këtë vend. 

Historia e myslimanëve në Brazil filloi me importimin e skllevërve punëtorë 
afrikanë në vend. Brazili mori 37% të të gjithë skllevërve afrikanë të tregtuar; më 
tepër se tre milion u dërguan në këtë vend të vetëm. Duke filluar nga viti 1550, 
portugezët filluan të tregtonin skllevërit afrikanë për të punuar në plantacione 
sheqeri në momentin që vendësit Tupi ishin asgjësuar. Autoritetet braziliane 
filluan t’i vrojtonin meshkujt me shumë kujdes dhe, në vitet në vazhdim, u 
bën përpjekje intensive për të detyruar konvertime në katolicizëm si orvajtje 
për të shlyer kujtimin popullor dhe tërheqjen drejt islamit. Pas asimilimit të 
detyrueshëm të komunitetit mysliman afro-brazilian, periudha pasuese e islamit 
ishte kryesisht rezultat i emigrimeve myslimane nga Lindja e Mesme dhe Azia 
juglindore. Diku njëmbëdhjetë milion emigrantë sirianë dhe libanezë jetojnë 
anembanë Brazilit; vetëm 10 përqind janë myslimanë teksa shumica e madhe 
pohojnë të jenë katolikë. Përqendrimi më i madh i myslimanëve është më i madh 
në rajonin e Sao Paolos, e supozuar të jetë shtëpi për afro 500,000 myslimanë. 

Argjentina është shtëpi për popullatën myslimane më të madhe në Amerikën 
latine. Gjatë shekullit të kaluar Argjentina ka qenë qendër e emigrimit për shumë 
arabë, disa prej të cilëve ishin myslimanë. Myslimanë të tjerë përfshijnë emigrantë 
nga sub-kontinenti indian dhe të konvertuarit e kohëve të fundit në Argjentinë. 
Sot, vlerësimet e popullatës myslimane në Argjentinë kalojnë gjysëm milionë 
njerëz. Në Buenos Ajres ka një xhami të madhe e ndërtuar në vitin 1989, por 
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ka dhe shumë xhami të tjera në pjesë të ndryshme të vendit. Qendra kulturore 
islamike mbreti Fahd, që është projekti islamik më i madh në Amerikën kjugore, 
përfundoi në 1996 me ndihmën e Kujdestarit të Dy Xhamive të Shenjta, në një 
pjesë toke me madhësi 20,000 metra katrorë. Sipërfaqja e tërësishme e pronës 
së dhënë nga qeveria argjentineze kishte përmasat 34,000 metra katrorë, dhe u 
ofrua nga Presidenti Carlos Menem pas vizitës së tij në Arabinë Saudite në 1992. 

Pyetje
• Përse Muhamedi ishte i pasigurtë në fillim për burimin nga i cili 

kishte marrë zbulesën?
• Përse Allahu nuk e kishte bërë të qartë kush do të ishte pasuesi i 

Muhamedit?
• Përse ishte e nevojshme për Muhamedin dhe ndjekësit e tij të 

themelonin një ushtri të madhe për të shkuar në luftë dhe të vrasin 
njerëz të deklaruar si “jo-besimtarë”?

• Përse myslimanët nën urdhërin e Muhamedit kishin vrarë aq shumë 
judenj në Medinë?

• Mëqenëse myslimanët pohojnë që Muhamedi ishte profeti i fundit, 
përse nuk ishte Muhamedi në gjendje të krijonte paqe të përhershme 
në mes të myslimanëve, judenjve dhe të krishterëve, d.m.th mes 
njerëzve në tokë?

• Përse nuk kishte trajtuar Muhamedi njerëz nga besimet tjera si të 
barabartë, por përkundrazi i bëri ata qytetarë të rendit të dytë (me 
status dhimi)?

• Përse kaq shumë myslimanë mërgojnë nga vendet e tyre islamike në 
vende perëndimore?

• Përse jeni ju myslimanë? Jeni lindur në islam apo jeni të konvertuar?
• Çfarë nënkupton të jesh mysliman?
• Çfarë mendoni për njerëzit që ndjekin grupe të tjera/sekte të islamit?

?

 

 

 
 

 

 

 
 
 

1.2  Kurani
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1.2.1 Burimet
Islami bazohet në Kuran54 që myslimanët e besojnë të jetë zbulesë e Allahut.55 
Mesazhet i kumtoheshin Muhamedit nga një engjëll i quajtur Xhibril (Gabrieli). 
Në perceptimin mysliman, Kurani është zbulesë fjalë për fjalë e Allahut, e 
paprekur  nga ndonjë ndikim njerëzor.56 Shumë terme teologjike dhe ngjarje të 
përmendura në Kuran, dhe në traditë57 janë shfaqur në periudhën para-islamike 
në Gadishullin Arabik. Këto janë, për shembull:

• Nga tradita pagane arabe: Allah, Ka’ba, haxhi (pelegrinazhi)
• Nga Talmudi58 dhe Dhiata e Vjetër: kibla (drejtimi i lutjes, lutja islamike ishte 

fillimisht e drejtuar nga Jerusalemi, Sura 2:142-144), rrëfimet për Abrahamin, 
refuzimi i Satanit për ta adhuruar Adamin, rrëfimet për Kainin dhe Abelin, 
Jozefin, vizitën e mbretëreshës Sheba, shtatë qiej dhe gjashtë ferre. Rrëfimet 
për Moisiun, Davidin dhe Solomonin59 - të gjitha të shtrembëruara së tepri. 

• Nga Ungjijtë: Jezusi i lindur nga e virgjëra Mari, Gjon Pagëzori, mrekullitë e 
Jezus Krishtit, ngritja e Jezusit në qiell.

• Nga shkrimet apokrife të Dhiatës së Re: mrekullitë fëmijërore të Jezusit, 
shpella e shtatë gjumashëve. 

• Nga burimet lindore: parajsa si vend sensual, shkallët e drejtësisë, ura mbi 
ferrin në parajsë (as-Sirat). 

Alfabeti arabik

54 Kuran nënkupton “lexim” apo më saktë “recitim, fjalim” (shih Gibb & Kramers 1953:273). Kjo fjalë nuk 
vjen  fillimisht nga arabishtja por nga sirishtja dhe ishte term i krishterë që nënkuptonte “Përzgjedhje 
nga libri” (tekst liturgjik për t’u lexuar). Pikëpamja e shumicës në mesin e autoriteteve myslimane ka 
qenë se fjala Kuran është thjesht emër foljor nga kara’a, “ai lexoi”, apo “ai recitoi”.

55 Mbi këtë temë shih po ashtu Gilchrist (1995). 
56 Ky perceptim i zbulesës quhet “tanzil”, në arabisht për “zbritje” apo “frymëzim i diktuar nga Allahu”. 
57 Tradita do të shpjegohet në seksionin 1.3. 
58 Talmudi është përshkrim i diskutimeve rabinike lidhur me ligjin judaik, etikën, zakonet dhe historinë. 
59 Mbi 60% e Kuranit është material biblik por tepër të shtrembëruara. Ka ngjasime të largëta por jo citime 

direkte. Sura 48:29 i ngjason Mk. 4:26-28 (shëmbëlltyra e farës), Sura 5:44-45 i ngjason Eks. 21:23-25 
(ligji i shpagimit), Sura 21:105 i ngjason Ps. 37:29. 
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Që kur Muhamedi ishte në kontakt me disa grupe religjioze, ai i absorboi këto 
tema dhe tregime. Në disa vende në Kuran, tregimet hasen në formë të ndryshuar. 
Kjo mund të nënkuptonte që teksti kuranor i sotëm vështirë që mund të jetë një 
“zbulesë e pastër e Allahut”, pasi shumë prej materialit të këtij libri është marrë 
nga burimet e periudhës para-islamike dhe vështirë të konsiderohet  si “fjalë 
direkte e  Allahut”. 

1.2.2 Zanafilla dhe transmetimi
Bazuar në traditën islamike, Muhamedi pranoi vegimin e tij të parë në moshën 
40 vjeçare (viti 610 m.K.). Deri në vdekjen e tij (viti 632 m.K.) ai pranoi vegime të 
tjera. Pak nga pak Kurani është zbuluar nga engjëlli Xhibril (Gabrieli) gjatë një 
periudhe prej 22 vitesh, rëndom e ndarë në dy episode:

1. Vitet në Mekë (610-622 m.K.). Gjatë kësaj periudhe, Muhamedi predikoi 
kryesisht kundër idhujtarisë dhe gjykimit të Allahut, pra shpërblimin për 
të drejtët në parajsë dhe dënimin për të paperëndishmit në ferr. Muhamedi 
u përpoq t’i bindte judenjtë dhe të krishterët duke u garantuar atyre për 
vegimet e tij.

2. Vitet në Medinë (622-632 m.K.). Kjo periudhë shtron themelin dhe 
konfirmimin e supremacisë së Muhamedit dhe të organizatës së komunitetit 
islamik (ligjet). Myslimanët në këtë kohë kishin fuqi të mjaftueshme politike, 
por judenjtë nuk u ishin bindur ayre në mënyrën e pritur. Si pasojë, rezultoi 
konflikti. 

Studiuesit myslimanë supozojnë që 86 sure apo kaptina janë zbritur në Mekë dhe 
28 në Medinë. Në fillim, fjalët e Muhamedit mbaheshin mend nga shoqëruesit 
e tij. Sidoqoftë, gradualisht disa ishin shkruar në materiale të ndryshme si në 
lëkura të thara shtazore, gurë dhe fletë palme. Nuk ndodhi deri në vitin e 23-
të pas vdekjes së Muhamedit, në kohën e kalifit të tretë Uthmanit, që teksti që 
kemi sot të ishte përbërë. Të gjitha tekstet ekzistuese të devijuara u shkatërruan60 
më pas. Shumica e myslimanëve e konsiderojnë tekstin ekzistues të Kuranit 
në arabisht një kopje e përsosur e “pllakave primordiale“61, të cilat supozimisht 
mbahen në parajsë. 

1.2.3 Përmbajtja dhe temat e rëndësishme 
Kurani është, për myslimanët, “shkrimi i adhurueshëm“, mesazhi i fundit dhe 
përfundimtar i Allahut për njerëzimin,62 transkripti i përsosur i origjinalit qiellor, 
pa kontradita dhe pasaktësi. Myslimanët janë të bindur që Kurani i konfirmon 
dhe i zëvendëson të gjitha zbulesat e mëparshme dhe librat e shenjtë.63 Kurani 
ka ndikuar thelbësisht historinë botërore dhe ka formësuar kulturën islamike. 
Është baza e besimit, e të menduarit dhe ligjit në islam. Ndikon në mendjet e 

60 Shih Masahif nga ibn Abi Dawood, Hadith: Sahih al-Bukhari, vëll.6,fq.479. Mbi përmbledhjen e Kuranit 
shih po ashtu Jeffery (1975), Gilchrist (1989) dhe Buhari Vëll.IV, Kap LXI (3), Vargu 509, fq.447-448 dhe 
Mishkat Vëll.3 fq.708.

61 Këto pllaka njihen po ashtu si “Pllakat e arta”. 
62 Kurani është për myslimanët njëjtë si Jezusi për të krishterët, pra zbulesa e fundit e përsosur e Perëndisë 

(shih Heb.1:2).
63 Shih seksionin 1.5.2 për librat që përmenden në Kuran. 
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myslimanëve dhe është themeli i strukturave sociale islamike.  Për myslimanë, 
Kurani në origjinalin në arabisht përbën fjalët direkte të Allahut. Myslimanët 
ortodoksë janë të bindur që Kurani nuk mund të përkthehet me saktësi në ndonjë 
gjuhë tjetër porse duhet medoemos të lexohet dhe të mësohet përmendësh vetëm 
në arabisht.64 Shumë myslimanë e kanë memorizuar Kuranin; secili i njohur si 
„hafiz“. Recitimi i Kurani mendohet të sjellë bekime dhe përfitime. Prandaj është 
tejet më e rëndësishme të recitohet teksti në arabisht se sa të kuptohet përmbajtja. 

El-Fatiha, Fillimi, (Sura 1) në arabisht dhe në shqip

1. Falënderimi i takon vetëm 
Allahut, Zotit të botëve!

2. Bamirësit të përgjithshëm, 
Mëshirëbërësit!

3. Sunduesit në ditën e gjykimit!
4. Vetëm Ty të adhurojmë dhe 

vetëm te Ti kërkojmë ndihmë!
5. Udhëzona për në rrugën e drejtë?
6. Në rrugën e atyre, të cilët i 

begatove me të  mira,
7. jo në të atyre që kundër veti 

tërhoqën hidhërimin, e as në të 
atyre që e humbën veten!

Shumë pasazhe të kaptinave kuranore supozimisht të pranuara gjatë periudhës 
kohore të Muhamedit në Mekë janë shkruar në një stil poetik dhe shpesh si 
fjalë direkte të Allahut. Ndahet në 114 sure (kaptina). Ato nuk janë të listuara 
kronologjikisht, por më tepër nga gjatësia – me përjashtim të surës së parë, El-
Fatiha, e konsideruar si më e rëndësishmja dhe pjesë e lutjes së detyrueshme për 
t’u recituar 17 herë brenda një dite. Sa i përket gjatësisë, Kurani është pak më i 
shkurtër se Dhiata e Re. Për jo-myslimanët të lexuarit dhe të kuptuarit e Kurani 
duket gjë mjaft e vështirë. Megjithatë është dobiprurëse të lexohet për t’u njohur 
me stilin dhe përmbajtjen e tij. Seksione të rëndësishme janë:
• Sovraniteti, dinjiteti dhe uniteti i Allahut, Sura 2:255.
• “Emrat më të bukur të Allahut”, Sura 59:22-24.
• Krijimi, Suret 3:189-191; 13:2-4; 31:10-11; 32:4-9.
• Parajsa dhe ferri, Suret 2:14-25; 38:49-60; 44:47-57.
• Profetët, Sura 2:124-134.

Përkundër këtyre seksioneve, një kapitull i plotë mund të lexohet, për shembull 
Sura 2 (el-Bekare, Lopa)65 Kurani nuk shkon në detaje mbi çështjet legale, shpesh 

64 Në kundërshtim me mësimin ortodoks, myslimanët liberal sot e përkthejnë Kuranin në shumë gjuhë. 
65 Çdo sure (kaptinë e Kuranit) emërohet sipas një fjale apo emri të përmendur në një ajet (pjesë) të asaj 

sureje. 
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duke ngritur një teme në bazë të një reference të shkurtër apo abstrakte. Përveç 
ca arabëve, disa nga karakteret biblike më të përmendura janë Noeu, Abrahami, 
Moisiu, Davidi, Solomoni, Zakaria, Jona, Jezusi dhe Maria.66

1.2.4 Problemi i abrogimit
Fiku67 në Islam mëson po ashtu doktrinën e abrogimit68 që nënkupton vargjet e 
zbuluara më herët të Kuranit anulohen me zbritjen e vargjeve të mëvonshme.69 

Ne nuk abrogojmë (pezullojmë) asnjë nga argumentet tona, apo ta hedhim në 
harresë e të mos sjellim edhe më të dobishëm se ai, ose të ngjashëm me te. A 
nuk e ke ditur se All-llahu është i plotfuqishëm për çdo send? (Sura 2:106)

Ky parim përdoret shpesh për të sqaruar vlefshmërinë e Kuranit mbi zbulesat 
e profetëve të tjerë domethënë të Biblës. Pak myslimanë janë në të vërtetë të 
vetëdijshëm që kjo doktrinë ka të bëjë me kontraditat brenda Kuranit. Numri i 
vargjeve të anuluara nuk është i specifikuar. Një dijetar islamik, Xhalalu’d-Din, 
transmeton një numër deri në 500.70 Sot, studiues të ndryshëm identifikojnë një 
maksimum prej 240 dhe një minimum prej 6 vargjeve të abroguara. Një ndryshim 
i rëndësishëm (abrogim) ishte, për shembull, ndryshimi i drejtimit të lutjes (Kibla) 
nga Jerusalemi në Mekë (shih Suren 2:142-144), ligjin për shpagim, trashëgimi, 
dënimin e kurorëshkelësve dhe shumë më tepër. Problemi ngatërrohet me faktin 
se në shumë vende si vargjet e abroguara (mansukh) ashtu edhe zëvendësimi 
(nasikh) i tyre janë në Kuran dhe në raste të caktuara, mbetet e pasigurt kush 
është çka. Duhet të vihet re gjithashtu që një varg që e ndalon xhihadin gjatë 
“muajve të shenjtë” (Sura 9:5) ishte abroguar nga jo më pak se 124 vargje të tjera. 

Për më tepër, doktrina e abrogimit është në mospajtim me pohimet e Kuranit 
që fjala e Allahut (apo zbulesa) nuk mund të ndryshohet (shih sSret 6:34; 
10:64). Dikush mund të ngrejë pyetjen përse Allahu e kishte parë të arsyeshme 
të zëvendësojë pjesë të zbulesës së tij ‘hyjnore’ brenda një hapësire të shkurtër 
kohore me ‘diçka më të mirë’ – kur situatat për të cilat bëhej fjalë nuk kishin 
ndryshuar. 

1.2.5 “Vargjet satanike”
Disa tradita të përshkruara raportojnë që Muhamedi donte shumë të konvertonte 
popullin në Mekë (të cilët ishin pas së gjithash, kushërinjtë dhe fqinjtë e tij) në 
islam. Në mënyrë që ta bënte mesazhin e tij më të pëlqyeshëm, ai recitoi En-
Naxhm (Sura 53), jo në mënyrën që i ishte zbuluar atij nga engjëlli Gabriel. Satani 
e kishte tunduar atë të recitonte vargjet në vazhdim pas vargut 19 dhe 20 (E ju, a 
i shihni Latin dhe Uzanë? Dhe atë të tretin e të fundin, Menatin?”): “Këta janë të 
lartësuarit garanik, të cilët shpresohet të ndërmjetësojnë.”

Lati, Uza dhe Manati ishin tre perëndesha të adhuruara nga mekasit. Fjala 

66 Është interesante të përmendet se Maria është e vetmja grua e përmendur me emër në tërë Kuranin. 
67 Fiku është vendim (gjykim) islamik apo teologji dogmatike (shih Hughes 1982:128). 
68 Abrogim është term teknik që nënkupton anulim, refuzim, pezullim. 
69 Shih po ashtu Suret 16:101; 17:86; 22:52. Termet arabike janë mansukh (i anuluar; varg që është 

zëvendësuar) dhe nasikh (zgjidhje; varg që zëvendëson tjetrin).
70 Shih Hughes (1982:520) ku vihet re një listë prej 20 vargjeve që janë zëvendësuar. 



47

garanik është një hapax legomenon, fjalë që gjindet vetëm këtu. Komentuesit 
vunë re që nënkupton lejlekë numidian, të cilët fluturojnë në lartësi të mëdha. 
Nënteksti i këtij supozimi është se Muhamedi po zbrapsej nga monoteizmi i tij 
përndryshe i pakompromistë duke thënë që këto perëndesha ishin të vërteta dhe 
ndërmjetësimi i tyre ishte efektiv. 

Sipas et-Tabari71, një historian i hershëm islamik, mekasit ishin të gëzuar së 
tepërmi me të dëgjuar këtë dhe ndaluan persekutimin e Muhamedit dhe tufës së 
tij, madje edhe në masën e të bashkuarit me myslimanët në ritualin e përkuljes. 
Refugjatët myslimanë të cilët tashmë kishin ikur në Abisini72 dëgjuan për këtë 
dhe kishin filluar të ktheheshin në shtëpi. Engjëlli Gabriel raportohet t’i ketë 
ardhur si rezultat Muhamedit për ta ndëshkuar për falsifikimin e shkrimeve 
hyjnore, për ç’gjë Allahu zbret Suren 22:52 për të ngushëlluar profetin, duke e 
përkujtuar që ai nuk është ndryshe nga profetët që erdhën para tij të cilët po ashtu 
ishin të tunduar nga Satani. Sidoqoftë Allahu premton të sigurojë intergritetin e 
zbulesës së tij duke abroguar atë që djalli kishte sjellur, gjë të cilën e bënë duke 
zbritur verzionin e vërtetë në vargjet 53:21-26, ku perëndeshat nënvlerësohen. 
Muhamedi i kthen prapa fjalët e tij dhe persekutimi nga mekasit rikthehet. 

Selman Ruzhdi botoi në vitin 1988 një novel, Vargjet satanike. Ai ishte i 
frymëzuar pjesërisht nga jeta e Muhamedit dhe nga tentativa e futjes në 
Kuran siç përshkruhet nga Ibn Ishak në biografinë e tij të Muhamedit (teksti 
biografik më i vjetër i mbijetuar). Novela shkakoi mjaft polemikë menjëherë pas 
botimit, sepse shumë drejtues myslimanë insistuan që libri përmbante referenca 
blasfemuese (që në fakt përmbante). Ajetullah Ruhullah Homeini, udhëheqësi 
suprem shiit në Iran, lëshoi një fatva (gjykim juridik) që thërriste për vdekjen e 
Ruzhdit dhe theksoi që ishte detyrë e çdo myslimani të bindej dhe ta vriste atë, 
pavarësishtë nga fakti që nuk e kishte lexuar kurrë librin. Më 14 shkurt 1989, 
Ajetullahu transmeton këtë mesazh në radion iraniane: “I informoj njerëzit 
myslimanë krenarë anembanë botës që autori i librit Vargjet satanike, që është 
kundër islamit, profetit dhe Kuranit, dhe të gjithë të përfshirë në botimin e këtij 
libri të cilët janë në njohuri për përmbajtjen e librit dënohen me vdekje.” India 
ishte vendi i parë për të ndaluar librin. 

Libri i Ruzhdit është një ritregim i transformuar i jetës së Muhamedit (i quajtur “i 
dërguari” apo “Mahund” në Mekë (“Xhahilia” në novel). Në qendër të librit është 
epizoda e vargjeve satanike, ku i dërguari së pari shpall një zbulesë në favor të 
hyjnive politeistë të Mekës para-islamike në mënyrë që të qetësonte dhe të fitonte 
popullin, por më vonë heq dorë nga kjo zbulesë si një gabim i nxitur nga Satani. 
Tregimi prezanton gjithashtu dy kundërshtarë të imagjinuar të të dërguarit: 
priftëreshën pagane demonike, Hindin, dhe një skeptik mosrespektues dhe 
poet satirik, Balin. Kur i dërguari kthehet në qytet në mënyrë triumfuese, Bali 

71 Et-Tabari; i lindur 839, Tabaristan (Iran) vdiq në 923, Bagdad, Irak. Emri i plotë: Ebu Xha’far Muhamed 
Ibn Xharir Et-Tabari. Dijetar mysliman, autor i konspekteve enorme të histories së hershme islamike dhe 
ekzegjezës kuranore që dha një kontribut të dallueshëm në konsolidimin e mendimit suni gjatë shekullit 
të 9-të. 

72 Migrimi i myslimanëve në Abisini (arabisht: habasha) apo në Etiopinë e sotme.
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organizon një shtëpi publike tinëzare ku prostitutet marrin identitetin e grave të 
të dërguarit. Po ashtu njëri nga shoqëruesit e të dërguarit pohon që, duke dyshuar 
në autencitetin e të dërguarit, kishte ndryshuar lehtë pjesë nga Kurani ndërsa i 
dërguari ia rrëfente atij. 

Pyetje
• Kush e shkroi Kuranin?
• Kur dhe si ishte shkruar Kurani? 
• Përse nuk ishte shkruar Kurani në mënyrë kronologjike? (Do të ishte 

shumë më lehtë për ta kuptuar).
• Ç’farë është mesazhi i vërtetë i Kuranit? (kërko për referenca – sure/

vargje)
• Çfarë do të ndodhë me ju si myslimanë, nëse nuk i ndiqni të gjitha 

mësimet e Kuranit?
• Përse ekzistojnë vargje kontradiktore në Kuran?
• Përse Allahu nuk e kishte bërë vetë të qartë cilat vargje janë mansukh 

(të anuluar; vargje të zëvendësuara) dhe nasikh (zgjidhje; vargje 
që zëvendësojnë njëra-tjetrën)? Përse u kishte lënë këtë detyrë të 
vështirë myslimanëve?

• A është Kurani i përjetshëm? Nëse po, si mundet diçka e përjetshme 
të anulohet (shih ligjin e abrogimit)?

• A nuk ka mundur Allahu të dërgonte botimin përfundimtar të Kuranit 
pa nevojë për ligjin e abrogimit?

• Çfarë është pikëpamja juaj mbi “Vargjet satanike”?
• Përse është Maria, nëna e Jezusit, e vetmja grua e përmendur në 

Kuran? Përse nuk përmendet nëna e Muhamedit?

?
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

1.3  Traditat 73

1.3.1 Domosdoshmëria
Ndërsa Muhamedi jetonte, shumë pyetje të rëndësishme gjenin zgjidhje bazuar 
në vegimet dhe gjykimet e tij. Thuhej që këto shpesh vinin në kohën e duhur, 
domethënë shpejt pasi problemi paraqitej. Këto vegime profetike u ndërprenë 
më vdekjen e tij, meqenëse Muhamedi konsiderohej të ishte profeti i fundit i 
dërguar nga Allahu. Por, komuniteti islamik në rritje e sipër (umma) vazhdoi 
të ballafaqohej me vendime të reja, sidomos kur ndesheshin me kultura të 
tjera. Kurani shpesh nuk kishte përgjigje të qartë ndaj këtyre çështjeve. Si do 
gjendeshin përgjigjet, pasi Muhamedi nuk ishte më që të përgjigjej nëpërmjet 
zbulesave të reja dhe si autoritet përfundimtar? Si do duheshin myslimanët të 
silleshin “islamikisht” në situata të jetë së përditshme. Myslimanët që besonin 
kuptuan që mënyra e jetës së profetit të tyre dhe veprimet e bashkëkohësve të tij 
të cilët ai i miratoi, ishin modele jetësore. Kjo mënyrë jetese do duhej të imitohej 
sa më afër të ishte e mundur. Duke qenë se këto tregime nga mënyra e jetës së 

73 Në arabisht: as-Sunna (tradita).
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Muhamedit nuk gjendeshin në Kuran, nuk ishin mbledhur as shkruar, dijetarët e 
panë të arsyeshme të ndërmarrin një gjë të tillë. 

Një problem tjetër me të cilin komuniteti i myslimanëve ndeshej ishte si të krijohej 
tefsiri, një interpretim i Kuranit. Shumë pasazhe janë tejet të vështira të kuptohen. 
Tekste të tjera duhej të interpretoheshin për t’u harmonizuar me situatat e 
panjohura. Mëqenëse Kurani i ishte dhënë vetëm një personi, Muhamedit, gjykohej 
që vetëm ai ishte i pajisur për ta shpjeguar dhe interpretuar atë. Arsyeja e dytë e 
rëndësishme për mbledhjen e thënieve dhe veprave të Muhamedit ishte në këtë 
mënyrë që të mbrohen këto shpjegime dhe interpretime për brezat e ardhshëm. 

1.3.2 Përmbledhja e haditheve 
Për të ruajtur njohurinë e mënyrës së jetesës së Muhamedit, myslimanët filluan 
pas vdekjes së tij t’i mblidhnin dhe shkruanin thëniet e tij dhe ngjarjet nga jeta 
e tij të papërfshira në Kuran. Këto transmetime kryesisht verbale, anekdota dhe 
ndodhi janë të njohura në anglisht si “tradita” dhe mund të nëndahen në “hadith”74 
(thënie, tregime) dhe “suna” 75 (zakone, shprehi). Sot, ato janë të transmetuara në 
koleksione të teksteve. 

Suna përmban tre kategori të veprimeve:
1. Veprimet apo pjesët e lëna të Muhamedit.
2. Veprimet të cilat ishin kryer nga një grup i myslimanëve në prezencën e 

Muhamedit, dhe si rrjedhim të konsideruara si të miratuara prej tij.
3. Veprimet që ishin kryer nga palët e treta në prezencën e Muhamedit, të cilët 

ai i miratoi apo nuk i ndaloi. 

Hadithi dhe Suna përmbajnë fjalët e transmetuara dhe veprimet e Muhamedit 
dhe të bashkëshoqëruesve të tij dhe konsiderohen si autoritative. Sidoqoftë, shumë 
tradita u falsifikuan në mënyrë të përshtatshme për të promovuar një doktrinë 
të caktuar apo madje një përparësi personale. Dijetarët myslimanë u përpoqën 
të bënin identifikimin e traditave false nga ato autentike. Myslimanët shpejt 
kuptuan që shumë tradita të supozuara nuk gjurmonin prapa tek Muhamedi apo 
shoqëruesit e tij dhe si pasojë nuk u pranuan. Rreth 200 vjet pas Muhamedit, disa 
dijetarë myslimanë filluan koleksionimin dhe i mblodhën ato në përpjekje për të 
identifikuar traditat autentike nga ato false. 

Kriteret për pranimin e një tradite si autentike ishin:
1. Tradita duhej të kishte një zingjir të paqortueshëm, të plotë të tregimtarëve 

(isnad).

74 Hadith janë raporte në lidhje me fjalët dhe veprat e Muhamedit. Shumësi në arabisht është ahadith. 
Në përdorimin akademik në anglisht, hadith është shpesh në njëjës dhe në shumës. Termet suna dhe 
hadith përshkruhen ndryshe në literature por në gjuhën e përditshme janë shpesh të ndërlidhura apo 
të përdorura si sinonime. Fjala hadith në formën e saj në njëjës, përdoret po ashtu për koleksionimin e 
traditave në këtë botim. (Shih Hughes 1982:639-645; Gibb & Kramers 1953:116-120).   

75 Suna nënkupton “mënyrë” apo “zakon” apo “rruga e profetit”. Fjala ‘Sunnah’ në islamin suni nënkupton 
veprat, thëniet dhe miratimet e Muhamedit gjatë 23 viteve të shërbesës së tij. Çfarëdo që bëri gjatë 
shërbesës së tij si profet dhe i dërguar i Allahut konsiderohet suna, të cilën myslimanët e pranuan 
nëpërmjet konsensusit të bashkëshoqëruesve të Muhamedit (sahabëve) (krahaso me Hughes 1982:622) 
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2. Secili tregimtar brenda zingjirit duhej të pranohej si informator i besueshëm.
3. Përmbajtja e tekstit (matn) duhej të provohej në disa vende dhe të mos ishte 

në kontradiktë me asnjë traditë tjetër autoritative. 

Dy koleksionuesit më të famshëm të traditave suni janë al-Buhariu (vdiq në 870) 
dhe Muslimi (vdiq në 875). Al-Buhariu përmblodhi rreth 600,000 tradita të veprave 
dhe thënieve të Muhamedit, të cilat pas shqyrtimit, i konsideroi vetëm 7200 të 
jenë autentike. Mëqenëse një numër i madh i këtyre janë të dyshimta, kritikët 
sot hedhin dyshime madje edhe mbi këto. Për të kompenzuar këtë, hulumtuesit 
myslimanë janë orvatur t’i konfirmojnë ato; teologjia islamike i ka ndarë ato në 
kategori si “të shëndosha”, “të bukura” apo edhe “të dobëta”. Rëndësia e këtyre 
traditave u rrit përgjatë viteve dhe për shumë myslimanë ato janë të rëndësishme 
dhe udhëzuese sa vetë Kurani. 

1.3.3 Tema të rëndësishme të trajtuara në hadithe
Tradita (hadithi) flet për çështje të ndryshme të jetës së përditshme:
• Çështje religjioze: lutje, pelegrinazh, agjërim, luftë e shenjtë, paracaktim i Allahut.
• Jetë familjare: trashëgimi, martesë dhe ndarje.
• Çështje ekonomike: kontrata, tregti, veprime bankare.
• Higjienë personale: pastërti, rruajtje, përdorim parfumi, larje e dhëmbëve. 

Interpretime të ndryshme të haditheve dhe mospajtimeve mbi zbatueshmërinë 
e tyre praktike të detajuar ekzistojnë në mes të grupeve të ndryshme islamike. 
Shpesh , kjo çon në konflikte dhe tensione të ndryshme. 

Disa shembuj nga hadithet 76

1) Një hadith që ndërlidhet me një pjesë të habitshme të procesit të përmbledhjes 
së Kuranit:

 Rrëfyer nga Enes Ibn Malik: Uthmani dërgoi në çdo provincë myslimane nga 
një kopje të asaj që kishin kopjuar dhe urdhëroi që të gjitha materialet tjera 
kuranore, qoftë të shkruara në dorëshkrime fragmentare apo në kopje të plotë, 
që të digjen (6:47; 61.3.510). 

 Udhëheqësi islamik kishte folur, por ky hadith tregon për një akt estrem të 
shkatërrimit të dëshmive! Kush mund të jetë i sigurt që këto qenie njerëzore 
në atë kohë të historisë patën vepruar brenda kornizës së pagabueshmërisë 
absolute? Dobësia islamike duket mjaft qartë për shumicën e studiuesve 
perëndimorë.

2) Një hadith tjetër lidhur me mëkatin dhe faljen:

 Rrëfyer nga Ajsha: E dëgjova të dërguarin dhe e dëgjova atë para vdekjes 
së tij ndërsa ishte i shtrirë në shpinën e tij, të thoshte, “O Allah! Më fal, dhe 

76 Këto shembuj janë marrë nga libri i Parshallit (1994), duke përdorur përmbledhjen e Al-Buhariut. Citimi 
i përdorur është me sa vijon (6:479; 61:3-510): Gjashtë është vëllimi; 479, numri i faqes. Libri është 61, 
kapitulli është 3, dhe numri i traditës është 510. Stili i citimit duhet t’i mundësojë lexuesit të gjejë çfarëdo 
hadithi, pavarësisht se cili koleksion i Al-Buhariut përdoret.  
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vendose mëshirën tënde në mua, dhe më mundëso të arrijë më së larti” (5:511, 
59,81.715). 

 Kurani ka një numër referencash ndaj Muhamedit duke u penduar për 
mëkatin e tij.77 Vihet re po ashtu që shpëtimi i tij mbështetej në të penduarit 
ndaj mëkateve, kërkim falje, në veprat e mira dhe në mëshirën e Allahut - 
një formulë e ndjekur nga shumica e myslimanëve përgjatë shekujve. Dhe 
më tej pranohet në mënyrë unanime nga myslimanët që Muhamedi ishte i 
pamëkatshëm. 

3) Ekzistojnë shumë hadithe po ashtu mbi agjërimin. Njëra nga këto tregon për 
seriozitetin e humbjes së një ditë të agjërimit (megjithëse kjo është mjaft e 
shpeshtë tek myslimanët). 

 Rrëfyer nga Ebu Hureira për profetin i cili kishte thënë: “Kushdo që nuk ka 
agjëruar një ditë të Ramazanit pa një arsyetim të vërtetë apo një sëmundje, më 
pas edhe sikur të ketë agjëruar një vit të tërë, nuk do ta kompensonte për atë 
ditë” (3:88; 31.29.155).

4) Lidhur me pelegrinazhin (haxhin), hadithi i mëposhtëm sqaron përse 
myslimanët dëshirojnë ta puthin gurin e zi në Mekë: thjeshtë vetëm për 
faktin që Muhamedi e bënte: 

 Rrëfyer nga Ebis bin Rabi’a: Umari iu afrua Gurit të zi dhe e puthi e tha, “Pa 
dyshim, unë e di që ti je një gur dhe nuk mund ta përfitosh askë dhe as ta 
dëmtosh dikë. Sikur të mos e kisha parë të dërguarin e Allahut të të puthte unë 
nuk do të kisha puthur” (2:390; 26.49.667). 

5) Ekzistojnë po ashtu shumë hadithe mbi xhihadin dhe dhunën. Këto dy hadithe 
sqarojnë përse ndjekësit e Muhamedit janë tejet të motivuar të kryejnë luftë 
me jo-besimtarët: vetë Muhamedi raportohet të ketë vrarë njerëz. Ndërkaq 
një njeri i lexon këto fjalë të forcës së emocioneve, ai struket ndaj potencialit 
shkatërrues të devocionit religjioz. Luftimi dhe vrasja portretizohet si një 
aktivitet dashës!  

 Rrëfyer nga Ibn Abasi: Zemërimi i Allahut është i ashpër mbi atë që profeti ka 
vrarë në rrugën e Allahut. Zemërimi i Allahut është i ashpër mbi njerëzit që 
shkaktuan gjakosjen e fytyrës së profetit të Allahut (5:277; 59.23.401). 

 Rrëfyer nga Hishami: Babai më informoi se Ajsha kishte thënë, “Sadi tha, ‘O 
Allah! Ti e di që nuk ka asgjë më të dashur për mua se sa të luftoj në emrin 
Tënd kundër atyre që nuk i besuan të dërguarit tënd dhe e përjashtuan atë (nga 
Meka)” (5:309; 59.29.448). 

6) Në hadithin vijues, Muhamedi ka një vegim profetik lidhur me ditën e 
gjykimit dhe vëzhgoi që shumica e njerëzve në ferr janë femra:

 Rrëfyer nga Usama: Profeti tha, “Unë qëndrova tek portat e ferrit dhe kuptova 
që shumica e njerëzve që futen në të ishin femra” (8:363; 76.51.555). 

77 Shih Suret 47:19; 48:2. 
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7) Parajsa përshkruhet nga Kurani sikurse në shumë hadithë me gjuhë 
piktoreske. Nuk do të ketë funksione trupore të papastra dhe nuk do ketë 
sëmundje. Është shkruar sikur të kishte vetëm meshkuj në parajsë për t’i 
përjetuar privilegjet e tilla të veçanta. Çdo njeri do të posedojë dy gra. Një 
hadith që nuk rrjedh nga Buhariu përmend 72 gra për çdo njeri. Këto janë 
hyritë që thuhet të jenë krijesa të veçanta nga Perëndia për kënaqësinë e 
përjetshme të meshkujve myslimanë. 

 Rrëfyer nga Ebu Hureira: I dërguari i Allahut tha, “Grupi i parë i njerëzve që do 
futen në parajsë, do të shkëlqejnë si hëna e plotë, dhe ata që do të pasojnë pas 
tyre do të shkëlqejnë si ylli më i ndritshëm në qiell. Ata nuk do të urinojnë, nuk 
do të lirojnë jashtëqitje, nuk do të pështyjnë apo të kenë ndonjë sekret nazal. 
Kombinezonet e tyre do të jenë nga ari dhe djersa e tyre do të jetë si erë misku. 
Drutë erëmirë do të përdorën në temjanicën e tyre. Gratë e tyre do të jenë hyri. 
Të gjitha do duken njëlloj dhe do t’i ngjasojnë babait të tyre Adamit (në shtat), 
gjashtëdhjetë kubitë të gjatë” (4:343; 55.1.544).

8) Ekzistojnë edhe shumë hadithe të sferave të tjera ku Muhamedi jep urdhëra të 
caktuara. Një i tillë mjaft i çuditshëm raportohet ku ndjekësit e tij urdhërohen 
të pijnë qumështin dhe urinën e deveve në mënyrë që të shërohen. Ky hadith 
përsëritet disa herë në përmbledhjen e Al-Buhariut.

 Rrëfyer nga Enesi: Klima e Medinës nuk i është përshtatur disa njerëzve, andaj 
profeti i urdhëroi të ndiqnin bariun e tij, do të thotë devetë e tij dhe të pinin 
qumështin dhe urinën e tyre. Në këtë mënyrë ata ndoqën bariun dhe pinë nga 
qumështi dhe urina e tyre deri sa trupat e tyre u shëruan (7:399; 71.6.590). 

9) Aty nga fundi i jetës së tij, Muhamedi u bë çdo herë e më i hidhëruar ndaj 
judenjve dhe të krishterëve. Pak para vdekjes së tij, ai i mallkoi ata:

 Rrëfyer nga Ajsha: Kur po vinte momenti i fundit i jetës së të dërguarit të 
Allahut, ai filloi të vendoste kamisën (batanijen) e tij në fytyrë dhe kur kishte 
nxehtë dhe po ngelej pa frymë ai e hoqi nga fytyra e tij dhe tha, “I mallkoftë 
Allahu judenjtë dhe të krishterët sepse ata ndërtuan vendet e adhurimit tek 
varrezat e profetëve të tyre.” Profeti po i paralajmëronte (myslimanët) se çfarë 
kishin bërë ata (1:255; 8.55.427).

1.3.4 Dallimet në mes të traditave Suni dhe Shia
Grupe të ndryshme islamike kanë opinione të ndryshme lidhur me autencitetin 
e traditave të ndryshme të cilat shfaqen autentike dhe i mohojnë të tjerat. Këtu 
përshkruhen shkurtazi vetëm të dy grupet e mëdha: 

1) Hadithet e pranuara nga traditat Suni: Kanuni suni i haditheve mori 
formën përfundimtare deri në tre shekuj pas vdekjes së Muhamedit. Më vonë 
studiuesit mund të kenë argumentuar autencitetin e haditheve të caktuara, 
por autoriteti i kanunit si i tërë nuk ishte vënë në dyshim. Sidoqoftë, në 
kohët e fundit numri i studiuesve dhe intelektualëve që e vënë në dyshim 
autoritetin është në rritje të shpejtë. Ky kanun, i quajtur Gjashtë përmbledhjet 
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kryesore të haditheve, përfshijnë:
1. Sahih Buhari, përmbledhur nga al-Buhariu (viti 870), përfshin 7275 

hadithe.
2. Sahih Muslimi, përmbledhur nga Muslimi b.al-Haxhaxhi (viti 875), 

përfshin 9200
3. Sunan Abi Da’ud, përmbledhur nga Ebu Davud (viti 888)
4. Sunan al-Tirmidhi, përmbledhur nga al-Tirmidhiu (viti 892)
5. Sunan al-Sughra, përmbledhur nga al-Nasai (viti 915)
6. Sunan Ibn Maja, përmbledhur nga Ibn Maja (viti 886).

 Sahih Buhariu dhe Sahih Muslimi konsiderohen zakonisht si më të 
besueshmit nga këto përmbledhje. Ekziston një debat në mesin e studiuesve 
nëse anëtari i gjashtë i këtij kanuni duhet të jetë Ibn Maja apo Muvata e 
Imam Malikut.

2) Hadithet e pranuara nga islami shiitë: Myslimanët shiitë besojnë në traditat 
e transmetuara nga pasardhësit e Muhamedit nëpërmjet Fatimes, apo nga 
myslimanët që i mbetën besnik Ali ibn Abi Talibit. Shiitët nuk besojnë në 
traditat e transmetuara nga myslimanët e hershëm të cilët qenë armiqësor 
ndaj myslimanëve ndjekës të Aliut si Ajsha, e veja e Muhamedit, e cila 
kundërshtoi Aliun në Betejën e Devesë.

 Ekzistojnë shkolla të ndryshme brenda islamit shiitë, secila me traditën e 
vetë të diturisë dhe kornizës për pranimin dhe mohimin e haditheve. Katër 
përmbledhje prominente shiite janë të njohura si “Katër librat”.78

Pyetje
• Si ishin përmbledhur hadithet?
• Përse është e rëndësishme për myslimanët të konsultohen me 

hadithet (traditën) në lidhje me pyetjet e besimit? A nuk është Kurani 
mjaft gjithëpërfshirës?

• A është Kurani vetëm, hadithet – apo të dyja – fjala e përjetshme e 
Allahut?

• Si mund ta dini cili hadith është autentik dhe i besueshëm?
• Kush e përcakton cilin hadithe duhet ndjekur sot?
• Cilat tradita kryesore i ndiqni (Buhariun, Muslimin, Tirmidhiun, ...)?
• Çfarë ndodhë nëse nuk i mbani traditat thelbësore?

?
 
 

 
 
 
 
 

78 “Katër librat” (arabisht Al-Kutub Al-Ar’bah) është term shiitë që i referohet të katër përmbledhjeve të tyre 
të njohura më të mira: 1) Kitab al-Kafi nga Kulajni, 2) Man La Yahdhuruhu’l Faqih nga Sheik Saduk, 3) 
Tahdhibu’l Akham nga Ebu Xhafar al-Tusi, 4) Al-Istibsar nga Ebu Xhafar al-Tusi.   
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1.4  Ligji islamik (Sheriati)

1.4.1 Zanafilla
Fjala arabe Shari’a shënon rrugën që një njeri duhet ndjekur apo “rrugën për një 
vend të pasur me ujëra”. Është rruga që vetë Allahu i tregoi Muhamedit. Muhamedi 
vdiq pa përgatitjet për udhëheqësinë e ardhshme të komunitetit mysliman, dhe 
as që kishte lënë një trup gjithëpranues të rregullave për zgjidhjen e çështjeve 
ligjore për pasuesit e tij. Me ekspansionin e perandorisë islamike dhe me rritjen 
e distancës në kohë ndaj Muhamedit, u paraqitën pyetje të reja të praktikave 
ligjore. Çështjet juridike në Kuran qenë të pamjaftueshme për të siguruar një 
kod ligjor. Për të zgjidhur këtë problem, myslimanët kanë përvetësuar përgjatë 
kohës pikëpamjen që i tërë stili jetësor dhe sjellja e Muhamedit (Suneti) ishin 
paracaktuar nga frymëzimi i Allahut. Si rezultat, vetëm ato tradita (hadithe) që 
mund të gjurmoheshin prapa tek Muhamedi u pranuan si të detyrueshme. Kjo 
është arsyeja pse tradita qëndron, për shumë myslimanë, pothuajse në një hap 
me Kuranin si zbulesë e Allahut. Nëse Muhamedi është në të vërtetë modeli 
shembullor për komunitetin islamik, është logjike që thëniet dhe sjellja e tij të 
jenë të detyrueshme për të gjithë myslimanët. Suneti, siç përshkruhet në atë 
kohë, u bë burimi i dytë autoritativ i ligjit islamik përpos Kuranit. 

Gjatë shekullit të 19-të dhe më tepër në shekullin e 20-të, historia e ligjit islamik 
ndryshoi për shkak të sfidave të reja me të cilat ballafaqohej bota myslimane. 
Perëndimi ishte rritur në fuqi globale dhe kolonizoi një pjesë të madhe të 
botës, përfshirë dhe territoret myslimane. Shumë shoqëri kaluan në tranzicion 
nga stadi bujqësor në atë industrial. U shfaqën ide të reja sociale dhe politike 
dhe modelet shoqërore kaluan gradualisht nga ato hierarkike në egalitariste. 
Perandoria osmane në veçanti, por gjithashtu dhe pjesa tjetër e botës myslimane 
ishte në rënie. Thirrjet për reforma u bënë më të zëshme. Në vendet islamike, 
ligjet e kodifikuara shtetërore filluan të zëvendësonin rolin e opinioneve ligjore 
religjioze. Vendet perëndimore ndonjëherë frymëzonin, ndonjëherë bënin trysni 
dhe herë të tjera i detyronin vendet islamike të ndryshonin ligjet e tyre. Lëvizjet 
sekulare nxitnin për ligje që devijonin nga opinionet e studiuesve ligjor islamik 
të cilët ngelën autoriteti i vetëm për drejtim në çështje ritualesh, adhurimi dhe 
spiritualiteti, por ata humbën autoritetin ndaj shtetit në fusha të tjera. Komuniteti 
mysliman u nda në grupe që reagonin ndryshe ndaj ndryshimeve:

• Sekularistët besojnë që ligji shtetëror duhet bazuar në parime sekulare, jo në 
teori ligjore islamike.

• Tradicionalistët besojnë që ligji shtetëror duhet bazuar në shkolla ligjore 
tradicionale. Sidoqoftë, pikëpamjet ligjore tradicionale konsiderohen të 
papranueshme nga shumica e myslimanëve modern, sidomos në fusha si të 
drejtat e grave apo robëria. 

• Reformistët besojnë që teoritë ligjore islamike të reja mund të prodhojnë ligje 
islamike të modernizuara dhe të çojnë në opinione të pranueshme në fusha si 
të drejtat e grave.

• Salafitë besojnë që shkollat tradicionale ishin në gabim, dhe si rezultat kanë 
dështuar; ata përpiqen të ndjekin brezin e myslimanëve të hershëm. 
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1.4.2 Katër autoritetet
Si duhet të vendosin myslimanët kur paraqiten probleme të reja për të cilat Kurani 
dhe hadithi nuk zbulojnë zgjidhje? Një dalje gjendet në parimin e ixhtihadit 
(përdorimin e burimeve njerëzore) pra formulimin e një vendimi apo rregulle 
të sjelljes bazuar në burimet autoritative të ligjit (Kurani dhe Suneti). Si pasojë, 
kija dhe ixhma u bën metoda e tretë dhe e katërt e kërkimit të drejtësisë. Gjatë tre 
shekujve pas vdekjes së Muhamedit, juristët islamikë79 ndërtuan një sistem ligjor 
gjithëpërfshirës principet e së cilës jurisprudencë u shfaqën nga një përzierje e 
traditës dhe praktikës ligjore. Ato konsistojnë në katër elemente:

1. Kurani: Burimi i parë konsiderohet të jetë baza kryesore e ligjit islamik.
2. Suneti: Zakonet dhe thëniet e profetit, të gjendura në përmbledhjet e 

haditheve.
3. Kija: Rastet e reja të paraqitura zgjidhen nëpërmjet konkludimit nga 

analogjitë, duke përdorur rregullat e deduksionit logjik dhe duke ndjekur 
rastet e njohura. 

4. Ixhma: Nëse kanë mbetur ende raste të pazgjidhura nga Kurani, hadithi 
apo nëpërmjet konkludimit nga analogjitë, konsensusi i komunitetit islamik 
është autoritativ. Në praktikë, ky konsensus është i kufizuar në marrëveshjet 
e teologëve myslimanë.80 

Këto katër komponente kryesore përdoren në rend zbritës për të zgjdhur ndonjë 
çështje ligjore. Gjithsesi, opinionet në interpretim dhe zbatim dallojnë në mesin 
e teologëve dhe komuniteteve myslimane. Myslimanët suni, për shembull, kanë 
zhvilluar katër shkolla ligjore. Çdo mysliman suni i takon njërës nga këto shkolla 
dhe mbështetet në rregullat e saj. Këto shkolla emërohen nga studentët e juristit 
klasik që i mësoi ata dhe gjenden zakonisht në këto regjione:

• Hanifi: Turqi, Ballkan, Azi qendrore, subkontinenti indian, Kinë dhe Egjipt.
• Maliki: Afrikë veriore, Afrikë perëndimore dhe disa vende të Gjirit Arab.
• Shafi: Indonezi, Malejzi, Egjipt, Afrikë lindore, Jemen dhe pjesët jugore të 

Indisë.
• Hanbali: Arabi.

Këto katër shkolla kanë të përbashkëta shumë ligje, por dallojnë në hadithe të 
veçanta që ata i pranojnë si autentike dhe nga pesha që i japin analogjisë apo 
logjikës (kija) në zgjidhje të çështjeve të vështira. Shkolla Xhaferi (e hasur në Iran, 
Irak, Liban, Bahrein, Pakistan dhe pjesë të Afganistanit dhe Arabisë Saudite) 
është e ndërlidhur me islamin shiit. Fatvatë merren më seriozisht në këtë shkollë, 
për shkak të një strukture më hierarkike të islamit shiit, drejtuar nga imamët. Ato 
janë më fleksibile, në atë që çdo jurist ka fuqi të konsiderueshme për të ndryshuar 
një vendim sipas opinionit të tij. 

79 Themeluesi kryesor i kësaj jurisprudence është juristi i famshëm Muhamed ibn Idris as-Shafi (viti 820 
m.K).

80 Ky mësim është i bazuar në një hadith që përcakton si në vijim: Kur shumica më e madhe e myslimanëve 
pajtohen lidhur me një çështje të caktuar, kjo është në rregull, dhe korrespondon me vullnetin e Allahut. 
Ekzistojnë dallime në mes të myslimanëve suni dhe atyre shiitë lidhur me themelimin e ligjit. 
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1.4.3 Zbatimi praktik
Sheriati përmban jo vetëm urdhërime religjioze por synon për pranim publik 
dhe ndërgjegjësim të përbashkët.81 Në fakt, mund të zbatohet vetëm në vendet ku 
qeveriset nga islami. Myslimanët në perëndim bëhen të vetëdijshëm thellësisht 
rreth kësaj dhe nxisin shtytje grupore në mënyrë agresive për të inkorporuar 
ligjin e sheriatit në ligjin perëndimor apo, alternativisht, të zbatojnë sheriatin ndaj 
të gjithë myslimanëve në ato vende. Kudo që ka të bëjë me urdhërimet rituale 
mbi lutjen, ushqimin apo martesën dhe jetën familjare, ata shpesh vënë re që, në 
perëndim, janë një minoritet në shoqëri sekulare jo-islamike. Tre mundësi janë 
të hapura për ta:

1) Islamistët: Ata jetojnë në mënyrë të segreguar dhe duan t’u binden ligjeve sa 
më mirë të jetë e mundur. Kontakti me botën perëndimore shmanget sa më 
tepër të jetë mundësia (mentaliteti geto). Ky tip i islamit quhet po ashtu islam 
radikal, islam politik, islamizëm apo fundamentalizëm islamik. 

2) Liberalistët: Ata jetojnë sipas pikëpamjes që Sheriati është i vlefshëm vetëm 
në një shkallë të kufizuar në një vend jo-islamik. Myslimanët liberalë zgjedhin 
lirshëm cilat ligjeve duan t’u binden dhe cilat janë të papërshtatshme për t’i 
mbajtur në situatën e tanishme.

3) Modernistët: Pa vënë në dyshim vendin e Kuranit dhe Sunetit, ata përpiqen 
të gjejnë një interpretim të ri për Sheriatin. Kjo gjë konsiderohet të jetë një 
përparim i përkohshëm i ligjit bazuar në parimet e ixhtihadit.82 Myslimanët 
modernistë arsyetojnë për shembull përdorimin e kompjuterëve, ndonëse 
Muhamedi kurrë nuk kishte një të tillë!83  

Ekzistojnë dallime të mëdha në mes të pikëpamjeve të islamistëve, liberalistëve 
dhe modernistëve në lidhje me zbatimin e ligjit që kontribuon më tej në luftën 
brenda dhe në mes të grupeve myslimane. 

1.4.4 Praktikat bashkëkohore
Myslimanët suni dhe shiitë mospajtohen në autoritetin për t’i lëshuar fatvatë dhe 
se si secila palë i vështron hadithet, Sheriatin, Fikun (jurisprudencën islamike 
dhe shkrimet autoritare). Si rezultat, sot ka varianca të shumta në interpretimin 
dhe implementimin e ligjit islamik në shoqëritë myslimane. Lëvizjet liberale 
kanë vënë në dyshim relevancën dhe zbatueshmërinë e Sheriatit nga një mori 
perspektivash. Disa vende me popullatën myslimane më të madhe, përfshirë 
Indonezinë dhe Bangladeshin, kanë kushtetuta dhe ligje tejet sekulare, me vetëm 
disa dispozita islamike në ligjet familjare. Turqia ka një kushtetutë që është (ende) 
mjaft sekulare. India është i vetmi vend deri më tani që ka ligje civile myslimane 

81 Sheriati përcakton praktikisht të gjitha mënyrat e sjelljes të jetës së përditshme, për shembull në lidhje 
me martesën, ligjet ushqimore, pozicionet dhe mënyrat e lutjes, etj. Sipas studiuesve myslimanë, islami 
mund të ndahet në pesë fusha: besim (I’tikadat), etikë (Adab), devocion (’Ibada), punë (Mu’amalat), 
dënime (‘Ukuhat). Ligji konsiston në tre termet e fundit (shih po ashtu Hughes 1982:285-292 dhe Gibb & 
Kramers 1953:524-529). 

82 Sidoqoftë, në islamin suni, bab al ixhtihadi (dera për gjetjen e drejtësisë) konsiderohet të jetë mbyllur në 
shekullin e 10-të. 

83 Megjithëse duhet thënë, që “radikalët” përdorin gjithashtu gjëra moderne, të paktën përkohësisht, në 
mënyrë që të përhapet islami. 



57

të ndara, të përshtatura nga bordi i Ligjit  personal myslimanë dhe tërësisht të 
bazuar në Sheriat, ndonëse ligjet kriminele janë uniforme. Disa ligje kontraverse 
mendohet t’i favorizojnë meshkujt ndaj femrave, përfshirë mohimin e ligjit mbi 
mbështetjen grave dhe poligaminë (një burrë të ketë deri në katër gra). 

Shumica e vendeve në Lindjen e Mesme dhe Afrikën veriore mbajnë një sistem 
dualist të përbërë prej gjyqeve sekulare dhe religjioze, të cilat kryesisht rregullojnë 
martesën dhe trashëgiminë. Arabia Saudite dhe Irani mbajnë gjyqe religjioze për 
të gjitha aspektet e jurisprudencës, dhe policia religjioze imponon kompliancën 
sociale. Ligjet e buruara nga Sheriati gjejnë zbatim po ashtu në Sudan, Libi dhe 
Afganistan. Disa qarqe në Nigerinë veriore kanë rifutur gjyqet e Sheriatit, duke 
nënkuptuar më së shpeshti rifutjen e dënimeve relativisht të ashpra pa respektuar 
ligjet më të forta të evidencës dhe dëshmisë. Dënimet përfshijnë amputimin e një 
apo të dyja duarve për vjedhje, gurëzimin për kurorëshkelje dhe ekzekutimin për 
apostazi. 

Shumë njerëz i konsiderojnë dënimet e përshkruara nga Sheriati si barbare dhe 
mizore; studiuesit islamik argumentojnë që nëse implementohet si duhet, dënimi 
do të shërbejë si tmerrues për krimin. Në mediat ndërkombëtare,  praktikat e 
vendeve që zbatojnë ligjin islamik kanë rënë nën kritika të konsiderueshme 
veçanërisht kur dënimi i zbatuar shihet si i kundërt me standardet e moralitetit 
dhe të drejtat e njeriut të pranuara ndërkombëtarisht. Kjo përfshin dënimin me 
vdekje për kurorëshkelje, amputimin për vjedhje dhe fshikullimin për kurvëri. 

1.4.5 Ligji adet
Ligji adet84është një grup i ligjeve lokale dhe tradicionale dhe një sistem i zgjidhjes 
së konflikteve në vendet islamike. Është zhvilluar dhe themeluar në shumë vende 
në Indonezi. Në gjuhën e vjetër malaje, adet i referohet ligjeve të bëra zakone 
dhe kodeve të pashkruara tradicionale që rregullojnë ligjet sociale, politike dhe 
ekonomike si dhe ligjet detare. Një nga studiuesit më të rëndësishëm të ligjit adet 
ishte Kornelis van Vollenhoven. 

Me prejardhje nga ‘ada në gjuhën arabe, përdoret përgjithësist për “zakone, 
praktika, përdorime dhe shprehi.” Zbatimi i fjalës zgjerohet në atë që një individ 
apo komuniteti është përshtatur. Kafshët po ashtu kanë adetin e tyre. Një adet nuk 
mundet kurrë të neglizhohet pa mosbesime nga komuniteti. Njerëzit myslimanë 
të Indonezisë janë shpesh të vetëdijshëm për dallimin në mes të pjesëve islamike 
të adetit të tyre dhe adetit të vendit. Dallimet në mes tyre kanë çuar në disa raste 
në shpërthime fanatike dhe konflikte. 

Ligjin adet nuk është lehtë për ta zbuluar dhe përmbledhur. Burimet vendore 
të shkruara janë kryesisht dekrete të udhëheqësve lokalë. Librat e ligjeve nuk 
duhet gjykuar sipas të menduarit perëndimorë. Ato vijnë nga juristët që i shtrojnë 
opinionet e tyre, jo çdo herë në pajtim me ligjet e zakonshme. Shpesh një ligj adet 
i shtohet ligjit të Sheriatit suni. Për shembull, martesa mund të kontraktohet sipas 

84 Shih gjithashtu Gibb & Kramers (1953:14). 
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Sheriatit dhe pastaj të përcillet me një festim sipas ligjit adet. Nga pikëpamja 
islamike, validiteti i martesës sigurohet plotësisht nga ndjekja e Sheriatit. Në 
praktikë, lënia anash e festimit shpesh rezulton në shfuqizimin e martesës. 

Pyetje
• Çfarë do të thotë “Sheriat”?
• Nga çfarë elemente përbëhet Sheriati?
• A është bërë Sheriati nga njerëzit apo nga Allahu?
• Si mund ta dini cilat ligje janë dërguar nga Allahu dhe cilat janë 

krijuar nga njerëzit?
• Përse ka shumë dallime në zbatimin e ligjit në mesin e vendeve 

islamike, sikurse Tunizia krahasuar me Arabinë Saudite?
• Përse Sheriati në shumicën e rasteve është në dobi të meshkujve dhe 

në dëm të femrave?
• Si mund ta dini çfarë është Sheriati dhe çfarë është ligji adet?

?
 
 
 
 

 

 

 

1.5  Mësimi islamik mbi besimin dhe përgjegjësitë

Fjala arabe “Islam” tregon “bindje, nënshtrim dhe dëgjueshmëri.”85 Forma foljore 
është aslama, që nënkupton “të nënshtrohesh”. Allahu pret nga njerëzit ta njohin 
atë në madhështi dhe lavdi, t’i binden dhe ta dëgjojnë atë. Islami nënkupton vetë-
nënshtrim, që nënkupton pritjen se, me anë të këtij nënshtrimi, njeriu fiton paqen. 
Fjala mysliman (që nënkupton personin që nënshtron jetën e tij ndaj vullnetit të 
Allahut) është formuar po ashtu nga e njëjta rrënjë (slm). Një mysliman nuk është 
pasues i religjionit por i një rruge të plotë të jetës, me udhëzimin që sigurohet nga 
Allahu i cili qeveris të gjitha aspektet e jetës individuale dhe të përbashkët. 

Islami, si çdo religjion tjetër, ka një klasifikim të gjërave që ndjekësit duhet të 
besojnë dhe veprojnë. Në teologjinë islamike, kjo është shumë e dalluar; mësimi i 
besimit (imani) përbëhet nga gjashtë kushtet (shartet) dhe praktikimi i religjionit 
(din) përmban 5 detyrime. 

1.5.1 Gjashtët kushtet e besimit
Pesë nga gjashtë kushtet e besimit (imanit) përmenden në Suren 2:177:

“Nuk është tërë e mira t’i ktheni fytyrat tuaja kah lindja ose perëndimi, por 
mirësi e vërtetë është ajo e atij që i beson All-llahut, ditës së gjykimit, engjëjve, 
librit, pejgambereve... “

Secili mysliman është i detyruar të besojë në gjashtë kushtet e besimit në vijim:86

1) Allahu (Perëndia): Ekziston vetëm një Perëndi i vërtetë dhe unik, dhe nuk 
ka perëndi tjerë përveç tij (Tahvidi): Allah (Sura 112). “All-llahu është Një! 

85 Kuptime të tjera të sakta nga rrënja e kësaj fjale (slm) janë “siguri, ruajtje, paqe”. 
86 Megjithëse ka ngjashmëri, njeriu duhet të jetë i vetëdijshëm që si tërësi mësimi i krishterë mbi këto 

koncepte është i ndryshëm!
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All-llahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet për çdo nevojë. As s’ka lindur kë, 
as nuk është i lindur. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë” Allahu është i 
gjithëfuqishëm dhe i gjithëdijshëm. Në islam, njëshmëria dhe unikshmëria e 
Allahut theksohet fuqishëm: ekzistojnë 99 emra të mrekullueshëm që flasin 
për Allahun.87

2) Engjëjt (melek; shumësi: mele’ika)88: Një numër i panjohur i engjëjve 
ekziston, në mesin e tyre katër kryengjëj89. Djalli (Satani, Shejtani) është një 
engjëll i rënë. Xhindët90 janë qenie që kanë status në mes të engjëjve dhe 
njerëzve dhe janë të mirë ose të këqinj. Engjëjt kanë funksione të ndryshme. 
Dy janë përcaktuar për secilin njeri – njëri shënon veprat e mira, tjetri të 
këqijat. Është detyrë e dy engjëjve të marrin njeriun në pyetje, Munkari dhe 
Nakiri, të pyesin çdo qenie njerëzore pas vdekjes me pyetje kontrolluese që do 
të vendosin fatin e tij të menjëhershëm.91 

3) Librat e Allahut (Kutubu Allah): Supozohet që Allahu ka dërguar shumë zbulesa 
nëpërmjet profetëve të ndryshëm përgjatë historisë. Disa prej shkrimeve 
përmenden në Kuran: faqet e Abrahamit (të konsideruara të humbura), Tora 
(Tevrati) i Moisiut, Psalmet e Davidit (Zeburi), Ungjilli (Inxhilli) i Jezusit dhe 
Kurani i Muhamedit (suret 4:163; 7:157; 17:46). Sipas perceptimit mysliman, 
Tora, Psalmet dhe Ungjilli janë korruptuar nga judenjtë dhe të krishterët. 
Vetëm Kurani, si fjala e fundit e zbuluar e Allahut është autentike dhe si 
rrjedhim superiore ndaj të gjitha librave të tjerë (Suret 4:47; 5:15). 

4) Profetët (Sura 35:24): Sipas haditheve, rreth 124,000 profetë kanë ekzistuar. 
Kurani përmend rreth 25 profetë me emër, 21 prej të cilëve janë biblik.92 
Teologjia islamike bën dallimin në mes dy tipeve të “profetëve”: 1) Nebi 
(kuptimi: profet), ai që pranon një zbulesë; 2) Resul (kuptimi: apostull, 
emisar), ai që pranon një libër të Allahut dhe detyrën për ta kaluar te një 
grup njerëzor specifik. I fundit dhe më i madhi nga profetët e Allahut është 
sipas mësimeve islamike Muhamedi që ishte nabi dhe resul.93  

5) Dita e fundit (Suret 2:62; 4:55-57; 56:50): Kjo është dita e gjykimit (Jaumu’d-
Din) dhe e ringjalles (Jaumu’l-Kijama) ku përcaktohet, në bazën e veprave të 

87 Shih Hughes (1982:141-142) dhe Gibb & Kramers (1953:33-37) për 99 emrat e Allahut, për sqarime të 
mëtejme dhe vargje kuranore korresponduese. 

88 Kurani nuk ofron informacione nga çfarë janë krijuar engjëjt dhe xhindët. Zjarri dhe drita jipen në 
tradita (shih Hughes 1982:134).

89 Emrat e të katër kryengjëjve në Kuran janë: Xhebraili (bartësi i zbulesës), Mikaili (engjëlli mbrojtës), 
Israili (do të shpall gjykimin e fundit), Azraili (engjëlli i vdekjes); shih Suret 2:97-98; 19:19; 32:11; 35:1). 
Hadithet paraqesin më shumë engjëj. 

90 Idetë e paqarta të paganizmit të vjetër arab për këto frymëra të shkretëtirës janë, në islamin ortodoks, të 
qartësuara, të sistematizuara dhe të koordinuara me deklaratat tjera të besimit. 

91 Katër pyetjet janë: Kush është Perëndia yt? Cili është religjioni yt? Kush është profeti yt? Cili është 
drejtimi yt i lutjes? Nëse besimtari ofron përgjigje të mira (Allahu, islami, Muhamedi, Meka) ai lihet, por 
për përgjigjet e gabuara do të mundohet. 

92 Gjashtë profetë janë të dallueshëm në Kuran me emra nderi: Adami, i zgjedhur i Allahut; Noeu, 
predikuesi i Allahut; Abrahami, miku i Allahut; Moisiu, ai i cili foli me Allahun; Jezusi, fjala dhe shpirti i 
Allahut; dhe Muhamedi, i dërguari i Allahut. 

93 Grupi Ahmedian, sidoqoftë, ka një profet tjetër të madh: themeluesin e tyre Mirza Ghulam Ahmedin.
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kryera, kush do të shkojë në parajsë dhe kush do të shkojë në ferr. Ata që 
kanë ndjekur me bindje Allahun dhe Muhamedin supozohet të pranohen në 
parajsën islamike, një vend i kënaqësive sensuale.94 Lidhur me ferrin, Kurani 
nuk ofron mësim të qëndrueshëm. Suret 19:71-72, hadithet dhe shumë 
komentatorë thonë që njerëzot shkojnë në ferr për një kohë të shkurtër, për të 
paguar për mëkatet e tyre.95 Vargje të tjera kuranore, si Sura 74:26-30, duket 
që flasin më tepër se ferri është përfundimtar. 

6) Paracaktimi (Kader): Pyetja rreth nivelit të vullnetit të lirë krahasuar me 
paracaktimin e Allahut mbi fatin e njeriut është polemizuar fuqishëm, sidomos 
në tri shekujt e parë të islamit. Kurani mëson që Allahu gjithëpërfshirës ka 
urdhëruar paracaktimin e të gjitha ngjarjeve në botë (Sura 9:51). Qëllimi 
është të mbahet sovraniteti absolut i Perëndisë nën të gjitha rrethanat. 
Prandaj, islami (nënshtrimi) është virtyti primar i njerëzve të devotshëm dhe 
“in’sha’Allah” (nëse Perëndia do) është shprehje e zakonshme.96 Pyetja shtrohet 
si mund të jetë i drejtë Allahu kur i mban njerëzit përgjegjës për shkeljet e 
tyre, pasi çfarëdo që mendojnë, flasin apo bëjnë është paracaktuar nga Allahu. 
Kurani mëson qartë që njeriu nuk ka zgjedhje në përcaktimin e jetës së tij:

 “All-llahu e lë të humbur atë që do, dhe e udhëzon në rrugë të drejtë atë që do 
e patjetër do të përgjigjeni për atë që vepruat...Ai i falë atij që do dhe e dënon 
atë që do“ (Suret 5:18, 14:4, 16:93). 

 Hadithet shërbejnë në konfirmim të këtyre vargjeve megjithëse në terme jo 
të qarta: 

 “Kur ai krijon një shërbëtor për ferr, ai e mban atë të zënë me veprat e banorëve 
të ferrit deri sa vdes (Mishkat III faqja 107)... Me të vërtetë Allahu ka caktuar 
pikërisht pjesën e kurorëshkeljes që do të përfshihet njeriu, dhe të cilën ai 
patjetër duhet ta bëjë” (al-Buhariu V kap 27 v. 621, apo Vëll IV fq.410). 

1.5.2 Pesë detyrat islame
Pesë detyrat97 janë “litari i Allahut”, ku një njeri duhet të kapet nëse do të 
konsiderohet një mysliman i vërtetë. Ato janë detyra në formë ritualesh praktike 
që një mysliman u duhet bindur, disi një kartë identiteti.

1) Dëshmimi i besimit (Shahada, e quajtur po ashtu kalima): “Dëshmoj se 
nuk nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është i dërguar i tij”. 
Përsëritja e qëllimshme98 e kësaj fjalie para dy dëshmitarëve e bën një person 
mysliman në mënyrë të pakthyeshme. Kjo kredo përsëritet shumë herë gjatë 
pesë lutjeve të ritualit të përditshëm. Shpallja e saj e përditshme është riti më 
i rëndësishëm në islam. 

94 Kuptimi islamik [i parajsës] mund të quhet kryesisht një ‘parajsë e meshkujve’, të cilët shtrihen në 
divane të buta dhe pinë verë të shërbyera nga virgjëreshat qiellore. Në parajsë, secili njeri është i lejuar të 
martohet me sa të dojë prej këtyre virgjëreshave (Suret 55:54-56; 56:27-40). Sipas një tradite, shumica e 
femrave shkojnë në ferr (Sahih Muslimi, Vëll 4, hadithi 6597, fq.1432). 

95 Në Kuran, ferri përflitet zakonisht si “zjarr”. Vendi i torturës supozohet të ketë shtatë porta dhe reparte 
(shih Hughes 1982:170-173). 

96 Që këtej rrjedh fatalizmi proverbial i myslimanëve, që është nxitje për ta në njërën anë për trimëri 
burrërore, dhe në anën tjetër në pranim jo aktiv të status kuos, me rezistencë apo apati ndaj ndryshimit. 

97 Këto detyra njihen si “pesë shtyllat e islamit”, apo thjeshtë “shtyllat” (arkan al-islam).
98 Kjo bëhet me qëllim të pohimit të vetes si mysliman.
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Pesë lutjet ditore
(falja)

Taksa religjioze
(zekati)

Rrëfimi i besimit
(Shehadeti)

Pelegrinazhi
në Mekë
(haxhi)

Agjërimi
në muajin

e Ramazanit

Pesë shtyllat e islamit

2) Lutja (salat, Sura 17:78-79, e njohur gjithashtu si namaz): Çdo mysliman 
është i detyruar të lutet (falet) pesë herë në ditë,99 duke i përsëritur një cikël 
të lutjeve të përshkruara të shoqëruara me një ruk’u, një gjunjëzim saktë i 
përshkruar. Në tërësi, 17 nga këto lutje liturgjike recitohen përditë. Rituali 
përgatitës i pastrimit kërkohet për salat, i cili  kryhet vetëm apo në shoqëri 
me të tjerët. Nëse ka hapësirë, një dhomë e veçantë lutjeje sigurohet në xhami 
për gratë.100 Sidoqoftë, shpesh gratë luten në shtëpi. Lutja personale, spontane 
(duaja) nuk është e një rëndësie ligjore si përmbushje e kërkesës religjioze, 

99 Kohët e lutjes: në dritën e pare, në kohë dreke, pasdite, menjëherë pas muzgut, dy orë pas muzgut. 
100 Është kërkesë që burrat nuk duhet parë gratë teksa luten. Në vendet islamike, disa xhami kanë objekte 

lutjeje për gra, ndërkaq në perëndim është më e zakonshme që gratë të lejohen të luten në xhami. 
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dhe as që fiton favor nga Allahu. Në anën tjetër, lutja (salati) e domosdoshme 
në formë rituali, e përbërë nga formula lutjeje dhe recitimesh nga Kurani, 
konsiderohet si vepër e mirë para Allahut. Njerëzit luten në pozita saktësisht 
të përshkruara, duke u kthyer nga Meka.101 Thirrja e myezinit (ezani) i mbledh 
myslimanët në lutje. Të premten, në kohën e lutjes së drekes, imami ofron një 
fjalim (hytbe), që është një lloj predikimi. 

3) Taksa religjioze (dhënia lëmoshë, zekati, Sura 2:177): Taksa religjioze e 
myslimanëve është transformuar pjesërisht në “taksë për të varfër”. Kurani 
thekson “dhënien”102 por nuk bën deklaratë të detajizuar lidhur me shumën. 
Kjo varet nga pasuria dhe të hyrat vjetore të kreut mashkull të familjes. Ka 
dispozita për fshatarë dhe fermerë për të dhënë kafshë. 2.5 për qind (do të 
thotë për artikujt e shitjes) është një udhëzues i përgjithshëm, por mund të 
shkojë deri në 20% të fitimit neto në situata veçanërisht të suksesshme.103

4) Agjërimi (saum, Sura 2:183-187): Gjatë muajit të Ramazanit104, agjërimi 
është i detyrueshëm për të gjithë myslimanët përpos për njerëzit e sëmurë, 
udhëtarët, gratë në menstruacion dhe shtatzënat, nënat në gji dhe fëmijët 
e vegjël. Agjërimi është nga lindja e diellit deri në perëndim.105 Përfshin 
abstinencë nga pirja e duhanit dhe kontakti seksual gjatë orëve të ditës. 
Prishja e agjërimit konsiderohet ofendim i rëndë, por mund të kompensohet 
me vepra të mira ose duke paguar një sasi të caktuar të parave. Fëmijët 
zakonisht fillojnë të agjërojnë gjatë kohës së pubertetit pas vitit të nëntë. 
Agjërimi ka për qëllim të promovojë vetë-disiplinë, devocion tek Allahu dhe 
mirëkuptim ndaj shtresës së të varfërve. 

101 Në xhami, imami drejton lutjet. Lëvizjet e tij përsëriten nga të gjithë besimtarët dhe fjalët e tij përsëriten 
nga të gjithë. 

102 Shih Suret 2:271-273; 92:5-11.
103 Nëse, për shembull, dikush gjen një thesar, ai duhet të paguajë 20% zekat (shih Hughes 1982:699-700). 
104 Ramazani është muaji i nëntë i kalendarit lunar islamik. 
105 Ngrënia dhe të pirët lejohet gjatë natës. Shumë myslimanë kanë grumbullime sociale në shtëpitë e tyre 

gjatë natës, dhe në shumë raste më tepër hahet dhe pihet gjatë këtij muaji se gjatë çdo muaji tjetër.  
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5) Pelegrinazhi (haxh, Sura 2:196-197): Të gjithë myslimanët me mjete të 
mjaftueshme financiare duhet ta kryejnë pelegrinazhin në Mekë të paktën 
një herë në jetën e tyre.106 Ky pelegrinazh ndodhë në muajin e dymbëdhjetë 
(Dhu l-Hixha) të kalendarit lunar islamik. Gjatë qëndrimit në Mekë, ritualet 
e përshkruara duhet të kryhen në mënyrë strikte.107 Më me rëndësi është 
qëndrimi në rrafshinën e Arafatit, ku myslimanët kalojnë kohë në meditim 
dhe thirrje ndaj Allahut. Një theks tjetër i haxhit është ecja e shtatëfishtë 
përreth Qabes, e cila është e veshur në mbulesa të çmuara. Supozohet që 
është ndërtuar për të parën herë si faltore nga Adami. Pastaj është rindërtuar 
nga Abrahami dhe i biri i tij Ismaeli. Nëse do të jetë e mundur, pelegrinët 
duhet të puthin gurin e zi i ngritur në një kënd të Qabes.108 Detyrime të 
tjera janë gurëzimi simbolik i djallit me shtatë guralecë dhe therja flijuese e 
kafshëve në përkujtim të flijimit të Abrahamit.109

Sekuenca themelore e të sfiduarit të myslimanëve me pyetje:
1) Ndërkaq myslimanët janë shpesh energjik për të ndarë se si 

praktikojnë besimin e tyre, ju mund të zgjidhni një temë dhe të 
pyesni: “Përse e bëni këtë?” për shembull, luteni pesë herë në ditë, 
shkoni në Mekë, mbani agjërimin gjatë Ramazanit, etj. Sfidojini 
myslimanët dhe lini të gjejnë një përgjigje. 

2) Myslimanët do të japin përgjigje të ndryshme, por unë do të shtroja 
pyetjen e dytë: “Ku është e shkruar? Ku është baza për këtë?”

3) Myslimanët zakonisht përgjigjen që gjendet në Kuran. Pastaj pyes: 
“Ju lutem a mund të më jipni referencën e saktë, kapitullin dhe 
vargun, ku është kjo e shkruar?” (Ju mund të thoni që keni vetë qasje 
në Kuran dhe jeni të interesuar ta lexoni për veten tuaj).

 Myslimani më pas inkurajohet të zbulojë (vetë apo me ndihmën e 
ndonjë personi të ditur) çfarë është e vërteta. Në përvojën time, 
shumë gjëra që myslimanët pohojnë se janë të shkruara në Kuran në 
fakt nuk janë aty por ndoshta në hadith apo diku tjetër. Kjo inkurajon 
çdo mysliman të kërkojë më tepër dhe të mendojë më me kujdes.

!

1.5.3 Xhihadi në islam
Përkundër pesë detyrave në islam, xhihadi ndonjëherë listohet si detyra e gjashtë. 
Kjo fjalë zakonisht përkthehet si “luftë e shenjtë”110 nga mediat perëndimore. Termi 
arab (folja: xhahada) nënkupton “përpjekje në rrugën e Allahut”, apo “përpjekje 

106 Numri i myslimanëve është rritur aq shumë anembanë botës sa është bërë e nevojshme nga qeverinë 
saudite të miratojë restriksione: çdo vend ka një kuotë të caktuar të pelegrinëve që duhet dërguar çdo vit. 

107 Ritualet janë të ngjashme me ato të Muhamedit gjatë kohës së pelegrinazhit të tij të fundit në vitin 629 
dhe të cilat janë deklaruar kanonike për të gjitha kohët. 

108 Guri ka gjasa të jetë një meteor. Myslimanët thonë që ka qenë, në kohët e shkuara, i bardhë por është 
kthyer i zi për shkak të mëkatit që ka kaluar në të nga myslimanët që e puthnin atë. 

109 Për përshkrim më të detajizuar të haxhit shih Hughes (1982:155-159) dhe Gibb & Kramers (1953:121-125). 
110 Në periudhën e Medinës (vitet 622-632 m.K.), e shënjuar nga konflikte të shumta në formë luftërash, 

termi “xhihad” duhet të konsiderohet njëlloj me “luftë” (shih Suret 9:41; 49:15; 66:9). 
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në besim”. Disa myslimanë e bëjnë dallimin si më poshtë:
1) Xhihadi i madh: Përpjekje e brendshme për perfeksionim personal të 

imponuar nga Kurani dhe hadithi.
2) Xhihadi më i vogël: Përpjekje për të përhapur islamin në mbarë botën dhe 

futjen e Sheriatit në çdo vend. 

Për shumicën e myslimanëve mbajtja e “xhihadit të madh” kryesisht nënkupton 
synimin për të mbajtur “Pesë detyrat e islamit” sa më mirë të jetë e mundur 
në praktikë dhe për të besuar në “Gjashtë shtyllat e besimit”. Por gjithashtu 
nënkupton të njihen mësimet e Kuranit dhe hadithit dhe të mbahen urdhërimet 
e tyre, të përmbledhura në Sheriat.

Koncepti i “xhihadi më të vogël” përfshin përhapjen territoriale të islamit. Është 
me rëndësi të kuptohet dallimi fundamental në mes islamit dhe besimit të 
krishterë. Koncepti mysliman i mbretërisë së Allahut në tokë është që ai duhet ta 
sundojë botën. Islami nuk merret në mënyrë primare me drejtimin e njerëzve në 
besim tek Allahu; Allahu dëshiron nënshtrim, e cila gjë mund të ndodhë vetëm 
kur njerëzit jetojnë nën sundimin e Sheriatit. Kjo mund të ndodhë vetëm në 
vendet e qeverisura nga myslimanët. Prandaj është e një rëndësie vendimtare që 
myslimanët të marrin kontroll mbi çdo vend në tokë, sikurse mësohet nga Kurani:

Luftoni ata derisa të mos mbetet idhujtari, e i tërë adhurimi të bëhet vetëm për 
All-llahun. Po nëse ata ndalen. All-llahu është mbikëqyrës për atë që veprojnë 
(Sura 8:39; krahaso me 2:193). 

Ky tekst kuptohet të jetë urdhër i Allahut për të promovuar islamin. Në sytë e 
myslimanëve shqetësimi dhe shtypja, mosbesimi dhe  padrejtësia mbizotërojnë 
në çdo vend që nuk është nën kontrollin islamik. Myslimanët militantë përdorin 
çdo mjet në dorë për të përhapur islamin, përfshirë edhe forcën fizike. Bota e tyre 
ndahet në dy pjesë:111

• Dar al-Harb (shtëpia e luftës): Zona të botës që nuk janë islamizuar ende duhet 
të “pushtohen” për islamin me të gjitha mjetet e mundura.

• Dar al-Islam (shtëpia e islamit): Këto janë zonat në botë ku islami sundon.

Gjendja e luftës do të vazhdojë deri sa e tërë bota t’i takojë “Shtëpisë së islamit”.112 
Është e pamundur, nga pikëpamja myslimane radikale/ortodokse, që religjionet të 
mund të ekzistojnë bashkë me islamin në një pozitë të barabartë.113 Paqja në islam 
mund të arrihet vetëm atëherë kur tërë territori në tokë është pushtuar nga islami.114 

Sipas Kuranit, luftimi në emër të Allahut është urdhër i dhënë për gjithë 

111 Ky dallim ka zanafillën tek teologë myslimanë; nuk ndeshet në Kuran e as në hadith, por në Sheriat. Disa 
intelektual myslimanë e vënë në dyshim këtë pikëpamje gjeopolitike dhe do të preferonin të flisnin për 
“Dar al-Da’wa” në vend të “Dar al-Harb”. 

112 Kurani  premton që ata që do të humbasin jetën e tyre në luftë të shenjtë do të futen menjëherë në 
parajsë (Sura 61:11-13).

113 Religjionet monoteiste që i nënshtrohen islamit zakonisht përfitojnë autonomi të kufizuar dhe në shumë 
raste nuk persekutohen. Gjithsesi, ato munden të mos e ndajnë besimin e tyre me myslimanët. Judaizmi 
dhe krishterimi janë si rrjedhojë në një kategori të veçantë. 

114 Kjo qëndron në kontrast me krishterimin, ku paqja themelohet kur një person ka pranuar Krishtin si Zot 
dhe Shpëtimtar (Kol.1:19-20).
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myslimanët (Sura 4:74; 4:95-96). Ata që luftojnë në emër të Allahut do të fitojnë 
një shpërblim më të madh në qiell se sa ata që nuk luftojnë. 

Le të luftojnë në rrugën e Allaut, ata që e japin jetën e kësaj bote për botën 
tjetër. Kush lufton në rrugën e All-llahut e mbytet (bie dëshmor) ose triumfon, 
Ne do t’i japim atij shpërblim të madh. (Sura 4:74)

Lufta kundër atyre që nuk pranojnë sundimin politik të islamit mund të ndërpritet 
me një armëpushim për një periudhë të caktuar, për shembull kur armiqtë kanë 
një fuqi superiore për të mos patur gjasa të fitohen. Një thirrje brutale për të vrarë 
idhujtarët, do të thotë jo-myslimanët, mund të ndeshet në Suren 9:5:

E kur të kalojnë muajt e shenjtë, luftoni idhujtarët kudo që t’i gjeni, robëroni 
dhe ngujoni ata, e vinju pritë në çdo shteg. Në qoftë se pendohen, e falin 
namazin dhe e japin zeqatin, atëherë ua lëshoni rrugën, se vërtet All-llahu falë 
është mëshirues.

Ekspansioni i islamit mund të arrihet po ashtu me mjete paqësore. Mirëpo, ka 
opinione të ndryshme në mesin e myslimanëve se si kjo luftë duhet zhvilluar 
në praktikë.115 Historia tregon që, me përjashtim të komuniteteve myslimane në 
Azinë juglindore dhe Afrikën lindore, avancimi militar ishte një pjesë thelbësore 
e ekspansionit të islamit.116

Flamuri i Arabisë Saudite: Shehadeti dhe shpata.

1.5.4 Kuptimi islamik i misionit
A mund të ketë mision pa bindur njerëzit në islam? A instruktohen myslimanë 
qartë për të përhapur islamin, njëjtë me urdhërimin për të bërë mision që të 
krishterët pranuan?117 Opinione të ndryshme dhe pasiguri mbizotërojnë në 

115 Opinionet dallojnë kryesisht në pyetjen nëse duhet dhe sa dhunë mund të përdoret. Interpretimi shpesh 
varet në fuqinë militare të myslimanëve. Hughes (1982:243) shkruan: “Kur një vend i pafe pushtohet nga 
një sundues mysliman, banorëve të vendit u ofrohen tre alternativa: 1) Pranimi i islamit, në të cilin rast 
të pushtuarit bëhen qytetarë me të drejtë vote në shtetin mysliman. 2) Pagesa e taksës lokale (xhizja), 
përmes së cilës jo-besimtarët në islam marrin mbrojtje dhe bëhen Dhimmi”, po qe se ata nuk janë 
idhujtarë të Arabisë. 3) Vdekje me anë të shpatës, ndaj atyre që nuk paguajnë taksën lokale.”

116 Një studim i bërë nga Marshall (1999), që shqyrton vargjet kuranore për sa i përket zhvillimit drejt “jo-
besimtarëve” tregon, që vargjet nga periudha e Mekës theksojnë që gjykimi do të bie mbi ta me anë të 
ndërhyrjes direkte nga Allahu. Sidoqoftë, këto vargje nga periudha e Medinës shfaqin një bindje çdo herë 
në rritje që gjykimi do të ndërmjetësohet nëpërmjet komunitetit të besimtarëve, pra myslimanëve. 

117 Bibla meson misionin global: të shkojmë, të bëhemi dëshmitarë, të predikojmë, të mësojmë, të pagëzojmë 
dhe të bëjmë dishepuj (Mat. 28:18-20; Mk. 16:15; Luk. 24:47; Vep. 1:8).
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mesin e myslimanëve në këtë aspekt. Sidoqoftë, çdo myslimanë ka për detyrë të 
proklamojë dhe të bëhet dëshmitarë i besimit të tij.118

Aktivitetet misionare në islam përgjithësisht përshkruhen me termin arab da’va. 
Si folje, nënkupton “të thërrasësh, të mbledhësh, të ftosh.” Në Kuran, ftesa për të 
përqafuar islamin (da’va) mundet, për shembull, të gjendet në Suren 16:125:

Ti thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshillë të mirë dhe polemizo 
me ata (kundërshtarët) me atë mënyrë që është më e mira. Zoti yt është Ai që 
e di më së miri atë që është larguar nga rruga e Tij dhe Ai di më së miri për të 
udhëzuarit.

Vargjet nga Kurani dhe traditat (hadithet) lidhur me këtë temë interpretohen 
dhe zbatohen ndryshe nga myslimanë të ndryshëm. Sot ekzistojnë organizata të 
ndryshme davangandiste anembanë botës. 

1.5.5 Urdhërimet kuranore për një mbijetesë të suksesshme
Përkundër pikëpamjeve të ashpra dhe intolerante të Kuranit ndaj judenjve dhe 
të krishterëve, duke qenë “të tjerët”, ka urdhërime të veçanta në Kuran që i 
mundësojnë komunitetit islamik të maskojnë, të minimizojnë dhe sipas nevojës 
edhe të mohojnë intensitetin dhe validitetin e këtyre mësimeve anti-semitike 
dhe anti-krishtere. Ky urdhër i veçantë quhet takija.119 Tekstualisht nënkupton 
“kujdes, frikë, maskim.” Lejon suspendimin, sipas nevojës, të të gjitha kërkesave 
religjioze. 

Çdo mysliman mund të praktikojë takijen nëse do të mund ta arsyetonte atë për 
përhapjen dhe përparimin e islamit. Legjitimizon të gjitha aktivitetet në fjalë dhe 
vepra kundër asaj çfarë një njeri do të mund të mendonte është besim apo sjellje 
e drejtë, për shembull, të shfaq dashuri të jashtme për së brendshmi të urrejë, apo 
të shfaq besnikëri nga jashtë por së brendshmi të ndjejnë armiqësi – të gjitha për 
shkakun e Allahut. Mund të praktikohet madje sipas nevojës nën betim. Takija 
praktikohet nga të gjithë myslimanët, por është konsideruar nga disa të jetë një 
doktrinë ekskluzivisht shiite për shkak të natyrës agresive vokale të mësimit shiit. 

1.5.6 Apostazia nga islami
Akti i apostazisë, irtidad, nënkupton saktësisht “kthim prapa”, braktisje e islamit 
për një religjion tjetër apo për një stil sekular të jetës. Gjatë periudhës jetësore të 
Muhamedit dhe kalifëve, një numër i myslimanëve lanë besimin e tyre dhe ose u 
vranë menjëherë apo u ishte dhënë disa ditë për t’u kthyer në islam. Kurani dhe 
hadithi së bashku mësojnë që ndëshkimi për apostazinë është vdekja. Hadithi 
është madje më i qartë se Kurani në këtë çështje. Sipas Sheriatit suni, një renegat 
mashkull (murtadd) ka tre ditë për të konsideruar vendimin; nëse nuk tërhiqet 
prapa ai duhet vrarë. Një renegate femër nuk i nënshtrohet dënimit me vdekje, 
por mund të mbahet në izolim deri sa të tërhiqet. Nëse një djalë nën moshë braktis 
fenë, ai nuk vihet në vdekje, por burgoset deri sa të arrijë moshën e plotë. Nëse 
vazhdon në mosbesim, ai duhet vënë në vdekje. 

118 Shih Suret 22:75; 22:78; 25:52; 48:28; 61:9.
119 Shih Suret 2:225; 3:28; 5:92; 16:106
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Ka udhëzime edhe të tjera lidhur me këtë çështe.120 Sidoqoftë, studiuesit 
myslimanë dhe shkollat dallojnë në ca detaje. Ky ligj i apostazisë është i ashpër 
dhe kundër të drejtave njerëzore. Si i tillë, zakonisht nuk zbatohet nga shteti 
islamik në mënyrë të drejtpërdrejtë, por më tepër nëpërmjet drejtuesve religjioz 
apo anëtarëve të familjes!

Konflikti lidhur me të drejtën religjioze:
Neni 18 i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut thotë:

Çdo kush ka të drejtën e lirisë së mendimit, ndërgjegjës dhe religjionit; kjo e 
drejtë përfshin lirinë për të ndryshuar religjionin apo besimin e tij, dhe lirinë, 
qoftë vetëm apo në komunitet me të tjerët dhe në publik apo privatisht, për të 
manifestuar religjionin apo besimin e tij në mësim, në praktikim, në adhurim 
dhe në respektim.

Në kontrast, neni 306 i Kushtetutës së Mauritanisë thotë:
Nëse një mysliman është fajtorë për krimin e apostazisë, qoftë nëpërmjet 
fjalëve apo veprimeve, atij do t’i kërkohet të pendohet gjatë një periudhe tre 
ditore. Nëse nuk është penduar brenda kësaj periudhe të kufizuar, ai do të 
denohet me vdekje si një renegat dhe prona e tij do të merret nga Zyra e të 
ardhurave vjetore. Çdo mysliman që refuzon të lutet do t’i kërkohet të bindet 
me detyrimin për t’u lutur brenda periudhës së caktuar të kufizuar. Nëse ai 
insiston në refuzim, ai do të denohet me vdekje.

Kurani duket të proklamojë lirinë religjioze:
Në fe nuk ka dhunë. Është sqaruar e vërteta nga e kota... (Sura 2:256).

Në të njëjtën kohë thotë po ashtu që Allahu nuk do t’i falë ata që ndryshuan 
religjionin e tyre:

Vërtet, ata që besuan e pastaj tradhëtuan, përsëri besuan e pastaj tradhtuan 
dhe e shtuan mosbesimin, All-llahu nuk u falë atyre as nuk i udhëzon në rrugë 
të drejtë (Sura 4:137)

Sura 9:5 tregon një përshkrim tjetër: “paganët” duhet vrarë:
E kur të kalojnë muajt e shenjtë, luftoni idhujtarët kudo që t’i gjeni, robëroni 
dhe ngujoni ata, e vinju pritë në çdo shteg...

Ngjarje e vërtetë
Unë njëherë kisha takuar një mësues religjioz në Zvicër dhe filluam të 
diskutonim. Ai përmendi sa i bukur është islami, sepse ka “liri absolute 
religjioze”. Meqenëse në islam gjërat kuptohen ndryshe, unë e pyeta 
mikun tim mysliman: “Çfarë nënkuptoni me këtë? Si e kupton ti këtë?”
Ai më pas shpjegoi që, në islam, të gjithë njerëzit kanë lirinë absolute 
për të përqafuar islamin! “Në rregull, kjo është shumë bukur” i thashë,

!

120 Shih Hughes (1982:16) dhe linkun e një artikulli që siguron shembuj të vargjeve kuranore dhe haditheve: 
http://answering-islam.org.uk/Silas/apostasy.htm
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por vazhdova, “Imagjino sikur unë sot të pranoja islamin dhe pas gjashtë 
muaje të thoja: “Mirë, gjatë këtyre muajve kam kuptuar që islami nuk 
është religjioni që unë dua të jem pjesë. Unë kam vendosur të braktis 
islamin dhe të bashkohem me një religjion tjetër si budizmi.’” Miku im 
u shokua në këtë dhe tha: “Nëse ti e braktis islamin, do t’i kesh tre ditë 
për të menduar; nëse nuk kthehesh në islam, ti do të duhet të vritesh!” 
Miku im mysliman nuk e kishte të vështirë ta vendoste definicionin e 
tij nën termin “liri absolute religjioze”! Pastaj unë i shtrova pyetjen: 
“A beson në të vërtetë se kjo është e drejtë? Kjo është liri religjioze 
njëdrejtimëshe, a nuk është kështu?” Ai filloi të mendonte...
Ky tregim dëshmon pikat në vazhdim:
• Në të shumtën e rasteve myslimanët kanë koncepte tërësisht të 

ndryshme të terminologjisë religjioze.
• Për këtë arsye është e mençur të qartësohet situata duke pyetur: 

“Çfarë nënkuptoni me këtë?
• Është më mirë të sfidohen myslimanët me pyetje se sa të përfshihen 

në argumente!
• Është mirë që myslimanët të fillojnë të shpjegojnë besimin e tyre dhe 

të përpiqen të gjejnë përgjigje – kjo gjë i detyron ata të mendojnë. 

1.5.7 Teokracia islamike
Që nga hixhri në vitin 622, nuk ekzistonte ndarje në mes të religjionit dhe shtetit 
në islam, as ndonjë ndarje në mes të religjionit, politikës apo ndonjë çështjeje 
tjetër sekulare. Politika dhe religjioni ishin tanimë të bashkuara në kohën e 
Muhamedit në shekullin e 7-të. Muhamedi ishte udhëheqës si religjioz ashtu 
edhe politik i komunitetit të parë mysliman. Pasardhësit e tij direkt (kalifët, 
al-khalifa) kombinuan gjithashtu të dy zyret në një person. Ky synim i shtetit 
religjioz, që buron nga Muhamedi, kërkohet nga fundamentalistët sot. Objektiva 
përfundimtare e islamit është nënshtrimi i tërë botës në islam. Në vijim të kësaj, 
çdo shtet i botës duhet të bëhet një teokraci islamike bazuar në Sheriat, ligjin 
religjioz. Myslimanët do të gjejnë “paqe” vetëm kur kjo objektivë përfundimtare 
arrihet. 

Sipas pikëpamjes myslimane, jeta duhet të qeveriset nga islami dhe ligjet e tij. 
Praktika të tilla qeverisëse islamike janë shpesh autoritative dhe diktatoriale. 
Sidoqoftë, parlamentet ekzistojnë në shumë vende islamike që kanë përfshirë 
vetëm disa pjesë të Sheriatit në legjislacionin e tyre, dhe si rrjedhojë janë në 
opozitë me fundamentalizmin. Një shtet islamik, i qeverisur nga Sheriati, nuk 
është demokraci (greqisht “sundim i njerëzve”) sepse njerëzit nuk janë mbajtës 
të vërtetë të autoritetit, por Allahu. Përveç kësaj, islami nuk njeh bazën e 
demokracisë, e cila është barazia dhe liria e të gjithë qytetarëve.

Shtete të ndryshme islamike anembanë botës kanë implementuar Sheriatin në 
nivele të ndryshme. Arabia Saudite, njëra nga më striktet, ndalon femrat t’u japin 
makinave, ndërkaq Tunisia ka lejuar shumë më tepër ligje liberale. 
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Pyetje
• Shpjegoni si e përfytyroni Allahun?
• Çfarë dini për funksionin e engjëjve?
• Sipas pikëpamjes suaj, cilat libra i ka dërguar Allahu me anë të 

profetëve tek njerëzit?
• Emëroni këta profetë që janë të rëndësishëm për ju.
• Çfarë mendoni se ka për të ndodhur në ditën e gjykimit?
• Nëse Allahu përcakton çdo gjë, atëherë si mundet njeriu të mbahet 

përgjegjës për veprimet e tij?
• A jeni afruar më pranë Allahut duke mbajtur ritualet islamike, si lutjet 

e përditshme, agjërimin në muajin e Ramazanit, shkuarjen në Mekë, 
thënien e kredos, etj.? Nëse po, ju lutem sqarojeni!

• Çfarë përvoje shpirtërore keni pas pelegrinazhit në Mekë?
• Si mendoni që do të mund të futeni në parajsë?
• Çfarë është kuptimi i juaj i “paqes”?
• Cili është kuptimi juaj i “lirisë religjioze”?
• Cili është kuptimi juaj i “xhihadit”?
• A mendoni se ligji i apostazisë në islam është i drejtë?
• A mendoni që njerëzit nga religjione të ndryshme kanë të drejtën e 

njëjtë për të bërë punë misionare?

?

1.6  Grupet islamike

Myslimanët kanë theksuar vazhdimisht unitetin e komunitetit islamik (umma) 
në mbarë botën. Në përgjithësi, ata nuk duan të diskutojnë për grupime121 dhe 
u shmangen përmendjes së divizioneve të panumërta në islam (firka, sekt). 
Myslimanët shpesh nuk e vënë re faktin që të gjitha përpjekjet për të vënë në 
dyshim besueshmërinë e krishterimit nuk i shërbejnë asnjë qëllimi, përderisa 
nuk zbatojnë të njëjtat kritere në besimin e tyre.

Myslimanët përdorin fjalën “sekt” (firka) në mënyrë të ndryshme nga të 
krishterët. Kryesisht fjala përdoret për ndarjen e myslimanëve në suni dhe shiit, 
dhe vetëm në rend të dytë për ndarjet e shumta brenda këtyre grupeve kryesore. 
Vetë Muhamedi paralajmëroi që ndjekësit e tij do të fragmentoheshin në shumë 
sekte.122

121 Ky libër nuk ka për qëllim të përshkruajë të gjitha grupimet. Është menduar të ketë vetëm një paraqitje të 
shkurtër të kësaj teme.  

122 Shih Hughes (1982:567-569): “Abdu’llah ibn Umar rrëfen që profeti kishte thënë: “Në të vërtetë do t’i 
ndodhë popullit tim sikurse i kishte ndodhur bijve të Izraelit. Bijtë e Izraelit ishin ndarë në 72 sekte dhe 
populli im do të ndahet në 73. Çdo njëri nga këto sekte do të shkojë në ferr përveç njërit.” Shoqëruesit i 
thanë, “O profet, cili është ky?” Ai tha: “Religjioni që shpallet nga unë dhe shoqëruesit e mi.” (Mishkat, 
libri i. Kap. vi. fq. 2). Gjithsesi, sot ky numër ka kaluar së tepërmi paralajmërimin e Muhamedit. 
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1.6.1 Origjina e sunitëve dhe shiitëve
Fjala suni rrjedh nga fjala Sunna, që nënkupton të jetë tradita e profetit të islamit, 
Muhamedit. Rreth 90% e të gjithë myslimanëve janë suni. Të tjerët janë të 
shpërndarë ndërmjet shiitëve123 dhe grupeve të tjera që zunë fill nga konflikti në 
mes të sunitëve dhe shiitëve. Dallimin në mes të dy grupeve të mëdha të islamit 
ishte fillimisht kryesisht për shkak të trashëguesit: myslimanët e hershëm luftuan 
lidhur me vazhdimësinë e tyre nga profeti Muhamed, i cili nuk la instruksione 
lidhur me pasuesin e tij. Ndërkohë që sunitët pranuan udhëheqjen politike (dhe 
si rrjedhojë religjionin) e islamit të hershëm, shiitët u rebeluan dhe mohuan të 
tre kalifët e parë. Shiitët pranuan vetëm Aliun, dhëndrin e Muhamedit, dhe 
pasardhësit e tij si trashëgimtarë të ligjshëm të sistemit politik si dhe religjioz të 
myslimanëve. 

Shiitët janë grindur pafundësisht gjë e cila çoi tek ndarja lidhur me pyetjen, për 
shembull, nëse Kurani ishte i krijuar apo ka ekzituar përjetësisht, dhe lidhur me 
paracaktimin e Allahut apo përgjegjësinë njerëzore.124 Shiitët besojnë po ashtu 
që Allahu i bëri zbulesë të veçantë Fatimës, gruas së Aliut, ndërkaq myslimanët 
suni i mohojnë këto tradita. Myslimanët shiitë besojnë që studimi i literaturës 
islamike është proces i vazhdueshëm dhe është i domosdoshëm për identifikimin 
e ligjeve të Allahut. Përkundër myslimanëve suni, myslimanët shiitë besojnë 
që mund ta interpretojnë Kuranin dhe traditën shiite me të njëjtin autoritet si 
paraardhësit e tyre: që dera e ixhtihadit nuk ishte mbyllur asnjëherë. Për shkak se 
ligji islamik është i bazuar po ashtu në hadithe, mohimi i disa haditheve sunite 
nga shiitët dhe mohimi i disa haditheve shiite nga sunitët nënkupton që versionet 
e ligjit dallojnë. Për shembull, ndërsa si shiitët dhe sunitët i kryejnë lutjet e së 
premtes (xhum’a), koha e saktë e lutjes dallon. Disa shiitë praktikojnë martesa 
të përkohshme (mut’a), të cilat mund të vihen nën kontratë për disa muaj apo 
edhe disa ditë. Shiitët po ashtu pasojnë ligje të ndryshme të trashëgimisë dhe 
kremtojnë festa të ndryshme. 
Grupet shiite që jetojnë në situata minoritare zhvilluan një mentalitet të vuajtjes 
dhe deklaruan kultin e martirizimit si pasojë e luftës së tyre kundër themelimit 
politik të sunitëve. Për shkak të kësaj, veç pelegrinazhit në Mekë, ata gjithashtu 
pelegrinojnë në varrezat e drejtuesve të tyre shiitë të cilët i kanë deklaruar të 
jenë “shenjtorë”, ndonëse kjo gjë nuk është ekskluzive për shiitët. Shiitët janë të 
bindur që imamët125 e tyre janë të caktuar direkt nga Allahu dhe që, në fund 
të botës, Mehdiu do të vijë për të ndërtuar sistemin hyjnor të drejtësisë. Grupet 
shiite u zhvilluan kryesisht në Persi, Jemen dhe Afrikën lindore. Sot, grupet shiite 
mund të gjenden anembanë botës, por qendra e tyre është Irani, ku dymbëdhjetë 
shiitët126 kanë dominuar që nga fillimi i shekullit të 16-të. Përgjatë shekujve të 
historisë islamike, dinastitë sunite kanë përfaqësuar zakonisht fuqi ortodokse, 
ndërkohë që shiitët qenë në opozitë. 

123 Shih Tabataba’i (1975) për studim të detajshëm rreth islamit shiit nga një studiues mysliman. 
124 Këto tema diskutohen tek grupet tjera po ashtu, ndonëse në një shkallë më të ulët. 
125 Drejtuesit religjioz shiitë.
126 Pasuesit e dymbëdhjetë imamëve apo drejtuesve shpirtërorë pas profetit Muhamed. 
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1.6.2 Hauarixhët, vehabistët dhe mutazilitët 
Hauarixhët, vehabistët dhe mutazilitët janë grupe të ndara më tepër se sa sekte 
islamike të pavarura. Hauarixhët datojnë prapa në ditët e hershme të islamit si 
grup i vogël që refuzoi të dorëzonte një formë tejet të pastër radikale të islamit. 
Ata mbanin opinionin që njëriu duhet të marrë një veprim drastik ndaj çdo 
kompromisi, dhe mbajtën, ndër të tjera, “vullnetin e lirë” si një shtyllë të besimit. 
E vetmja degë mbijetuese e hauarixhëve janë myslimanët ibadi, të dalluar nga 
shiizmi me anë të besimit të tyre që imami (drejtuesi) duhet zgjedhur vetëm në 
bazë të besimit, jo të prejardhjes, dhe nga sunizmi në mohimin e tyre të Uthmanit 
dhe Aliut dhe me theks të fuqishëm në nevojën për të rrëzuar drejtuesit e padrejtë. 
Islami ibad është i njohur për të qenit strikt por, përkundër hauarixhëve tipik, 
ibaditët nuk konsiderojnë se mëkatet e mëdha e bëjnë automatikisht një myslimanë 
jo-besimtarë. Shumica e myslimanëve ibadi jetojnë në Oman dhe Algjeri.

Vehabistët janë grup militant, puritan në Arabinë Saudite. Ata përbëjnjë një 
degë ekstremiste fundamentale të grupit suni dhe janë të kohës së fundit. 
Gjatë shekullit 18-të, Muhamed ibn Abd al Vahab (1703-1792) drejtoi një lëvizje 
religjioze (Vehabizmin) në Arabinë lindore që u përpoq të pastronte islamin. Abd 
al Vehabi donte të kthente islamin në atë që ai mendonte ishin parimet burimore 
të mësuara nga al-aslaf as-salihin (konvertët më të hershëm të islamit)127; ai mohoi 
atë që konsideroi si korrupsion të paraqitur nga bid’a (risi religjioze) dhe shirk 
(politeizm). Ai u vu në linjë me Shtëpinë e Saudit, e cila më në fund triumfoi m bi 
rashidët për të kontrolluar Arabinë qendrore, dhe drejtoi revolta të ashpra kundër 
perandorisë osmane. Suksesi fillestar (pushtimi i Mekës dhe Medinës) u pasua 
nga një humbje e turpshme, më pas nga një kryengritje e cila arriti kulmin në 
krijimin e Arabisë Saudite.  

Vehabistët preferojnë të quhen selefi (lëvizja selefie). Një nga parimet kryesore të 
tyre është zhdukja e “shkollave të mendimeve” (traditave ligjore), dhe ndjekja e 
Muhamedit drejtpërsëdrejti me anë të studimit të shkencës dhe haditheve (traditat 
profetike). Tradita ligjore Hanbali është shkolla e mendimit më e fuqishme nga 
e cila buron ligji islamik në Arabinë Saudite dhe ka patur në një masë të madhe 
ndikim në botës islamike për shkak të kontrollit saudit mbi Mekën dhe Medinën, 
si vende të shenjta islamike, dhe për shkak të fondeve saudite për xhami dhe 
shkolla në vende të tjera. Shumica e studiuesve islamikë sauditë konsiderohen 
vehabistë nga pjesët tjera të botës islamike. 

Teologjia mutazilite zuri fill në shekullin e 8-të në Basta (Irak) kur Vasil ibn Ata 
(viti 131 pas hixhrit/ 748) i braktisi sesionet mësimore të al-Hasan al-Basriut pas 
një mosmarrëveshjeje teologjike. Si rezultat ai dhe pasuesit e tij, përfshirë ‘Amr 
ibn ‘Ubajdi (viti 144 pas hixhrit/ 761), qenë etiketuar si mutazili128. Më vonë, 
mutazilitët quajtën vetën e tyre Ahl-al-Tahvid va al-‘Adl (“Njerëz të unitetit hyjnor 
dhe drejtësisë”) mbështeteur në teologjinë që mbronin. Ndonëse mutazilitët i 
referoheshin logjikës dhe aspekteve të ndryshme të filozofisë greke, dogmat e 
islamit qenë pika fillestare dhe referenca përfundimtare. Akuzat e drejtuara ndaj 

127 “al-aslaf as-salihin”: Wehr (1979) e përkthen këtë me “stërgjyshërit e respektuar”. 
128 Emri Mutazil buron nga rrënja arabe (i’tazala) që nënkupton “të braktisësh”, “të tërhiqesh”. 
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tyre nga shkollat rivale teologjike – që ata jipnin autoritet absolut paradigmave 
ekstra-islamike – reflektojnë më tepër polemikat e ashpra në mes të shkollave të 
ndryshme teologjike se sa ndonjë realitet objektiv. Për shembull, mutazilitët në 
mënyrë unanime adoptuan doktrinën e krijimit ex nihilo, në kundërshtim me 
filozofët myslimanë, me përjashtim të al-Kindit, të cilët besuan në përjetësinë 
e botës në një formë apo tjetër. Ata po ashtu mohuan doktrinën islamike të 
paracaktimit dhe për këtë qëllim përfundimisht u mënjanuan së ekzistuari. 

Nga ditët e hershme të civilizimit islamik, konfliktet brenda-myslimane dhe 
debatet ndërfetare ngritën disa pyetje për debat nga teologët myslimanë: a është 
Kurani i krijuar apo i përjetshëm, a është e liga e krijuar nga Allahu, paracaktimi 
apo vullneti i lirë, interpretimi i atributeve të Allahut në Kuran në mënyrë 
alegorike apo fjalë për fjalë, etj. Mendimtarët mutazilinj u përpoqën t’i adresojnë 
këto çështje. 

1.6.3 Sufizmi: misticizmi në islam 
Përgjithësisht, islami është religjion legalistik që mund të prodhojë reaksion tek 
ata që kërkojnë lehtësim nga legalizmi i papërcaktuar. Sufizmi129 është zhvilluar 
përgjatë shekujve si një reaksion ndaj islamit ortodoks “të tharë”. Rrethon një 
diapazon të shumëllojshëm të besimeve dhe praktikave. Tarikati (rendi sufi) 
mund të shoqërohet me islamin shiitë, islamin sunitë, rrymat tjera të islamit, 
apo një kombinim i traditave të shumta. Mendimi sufi rodhi nga Lindja e mesme 
në shekullin e tetë, por ndjekësit gjenden tani anembanë botës. Pikëpamja 
konvencionale është që bota ka filluar nga suf-i, një fjalë arabë për leshin, referuar 
në pelerinat e thjeshta që asketët myslimanë të hershëm i vishnin. Sidoqoftë, jo 
të gjithë sufitë mbajnë pelerina apo pelerina të leshta. Një teori tjetër etimologjike 
thekson që rrënja e fjalës sufi është fjala arabe safa, që nënkupton pastërti. Kjo e 
vendos theksin e sufizmit në pastërtinë e zemrës dhe shpirtit. 

Rreth vitit 1100, Al-Gazali130 u mundua të mbronte teologjinë islamike dhe 
jurisprudencën nga fosilizimi duke theksuar interpretimin shpirtëror të 
detyrimeve njerëzore. Por sufizmi ka madje rrënjë më të hershme. Një nga mistikët 
kryesorë ishte grua, Rabia nga Basra131. Ajo synonte të sillte “dashurinë e pastër 
të Allahut” dhe një asketizëm rigjid së bashku.132 Mistikët islamikë kanë huazuar 
mjaft koncepte nga religjione të tjera, veçanërisht nga hinduizmi, budizmi dhe 
krishterimi, prej të cilëve zhvilluan shumë nga koncepti i tyre për Allahun. Si 
rezultat ata i mësojnë ndjekësit e tyre teknika të caktuara medituese apo kontrolle 
të frymëmarrjes dhe përsëritje madje një mijëshe të emrave të Allahut apo 
formula të tjera religjioze.133 Qëllimi i këtij ushtrimi është për t’u bërë tërësisht 
një me Allahun. Muhamedi konsiderohet nga sufitë gjithashtu një person mistik,. 
Shumë myslimanë zbatojnë praktika mistike dhe në të njëjtën kohë konsiderojnë 

129 Sufizëm (turqisht: tasavuf; persishte: Sufi gari, arabisht: ta avuf ) është traditë mistike e islamit. 
130 Al-Gazali është një nga teologët më të rëndësishëm islamik, që u mundua të kombinojë mësimin e 

islamik klasik ortodoks me dimensione mistike. 
131 Rabia nga Basra vdiq në vitin 801. 
132 Agjërim strick, pak gjumë, lutje të natës, meditime të Kuranit. 
133 Këto përsëritje të vazhdueshme quhen dhikr, përkujtim i Allahut. Supozohet të jetë zbatim praktik i sures 

13:28: “...me të përmendur Allahun zemrat e tyre qetësohen.”
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vetën e tyre si suni. Shumë drejtues sufi nderohen si të shenjtë sot, dhe varret e 
tyre vizitohen si vende pelegrinazhi. Myslimanët presin një bekim të veçantë 
(baraka) nga një vizitë e tillë.134 Përgjithësisht pranohet që okultizmi luan një rol 
të rëndësishëm në sufizëm. 

Sufitë mblidhen në grupe të vogla, personale, duke besuar që interaksioni i 
mësuesit është i domosdoshëm për rritjen e nxënësit. Ata përdorin gjerësisht 
shëmbëlltyra, alegori dhe metafora, dhe mbajnë që kuptimi mund të arrihet vetëm 
nëpërmjet procesit të kërkimit të së vërtetës, dhe njohjes së vetes – një perceptim 
i brendshëm i tyri. Megjithëse filozofitë dallojnë në mes të rendeve të ndryshme 
sufi, sufizmi si tërësi kryesisht merret me përvojat personale direkte, dhe si të 
tilla mund të krahasohen me forma të ndryshme të misticizmit si skolasticizmi, 
budizmi zen dhe agnosticizmi. 

Metafora më poshtë, që i atribuohet një studiuesi sufi të panjohur, përshkruan 
këtë linjë të mendimit:

Ekzistojnë tri mënyra të njohjes së një gjëje. Merrni për shembull flakën. Njërit 
mund t’i flitet për flakën, tjetri mund të shoh flakën me sytë e tij, dhe së fundi 
një tjetër mund të afrohet dhe të digjet nga ajo. Në këtë mënyrë, ne sufitë 
kërkojmë të digjemi nga Allahu.

 
Një pjesë e rëndësishme e literaturës persiane vjen nga sufitë, që krijuan libra 
poetikë të mëdhenj. Rendet sufi përfshihen në ceremonitë e ritualizuara dhikr135. 
Secili rend apo linjë brenda një rendi ka një apo më shumë forma apo grupe dhikr, 
liturgjia e së cilës mund të përfshijë recitim, këndim, muzikë instrumentale, 
vallëzim, veshje tradicionale, temjan, meditim, ekstazë dhe trans. Dhikri në 
grup bëhet më së shpeshti të enjteve dhe/apo të dielave në mbrëmje si pjesë e 
praktikave të institucionalizuara të rendeve. 

Ekzistojnë po ashtu vëllazëri të ndryshme dervishësh136 (rende sufi), gati të 
gjithë kanë origjinën e tyre nga shenjtorë dhe mësues të ndryshëm myslimanë, 
veçanërisht nga Aliu dhe Ebu Bekri. Ata jetojnë në kushte manastiri, sipërfaqësisht 
të njëjtë me vëllazëritë krishtere të murgjve, ndonëse disa prej tyre mund të jenë 
të martuar. Rende të ndryshme dhe nënrende janë shfaqur dhe zhdukur përgjatë 
shekujve. 

Vallëzimi rrotullues, praktikë e rendeve mevlevi në Turqi, është vetm njëra nga 
metodat fizike për të arritur ekstazinë religjioze (maxhdhb, fana’). Mevlevitët 
vijnë nga poeti personal Maulana al-Rumi vendi i shenjtë i të cilit është në Konia 
në Turqi dhe i cili ishte vetë një dervish. Pas arritjes së një stadi të caktuar të 
ekstazisë (Fana), ata janë të pavetëdijshëm për botën përreth tyre, dhe theksojnë 
të kenë bërë një lidhje me Allahun. Rifaitët, të njohur po ashtu si “dervishët 

134 Shih po ashtu seksionin 1.6.10 “Islami popullor”.
135 Përkujtim i Allahut. Dhikri si një akt devocional përfshin përsëritjen e emrave hyjnorë, lutjet dhe 

aforizmet nga literatura e haditheve dhe seksioneve të Kuranit. 
136 Fjala Dervish i referohet anëtarëve të vëllazërisë religjioze të myslimanëve asketik sufi, të njohur për 

varfërinë e tyre ekstreme dhe jetë asketike, njëjtë me murgjit lypës. 
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ulëritës”, shpojnë vetën e tyre me thika, durojnë hekurin e kuq të nxehtë dhe hanë 
qymyrin e nxehur apo gjarpinj të gjallë, varësisht nga nënsekti. 

1.6.4 Xhemati tablig
Xhemati tablig137 është lëvizje misionare dhe rizgjuese myslimane. Ata zakonisht 
i kufizojnë aktivitetet e tyre brenda vetë komunitetit mysliman, me synimin 
kryesor për të sjellë zgjim shpirtëror në komunitetet myslimane në botë. Ata kanë 
përkushtuar veten e tyre në çështjet me sa vijojnë:
• Përkushtim të jetës së tyre, të kohës dhe parave për kauzën e islamit.
• Vizita dhe afrim me myslimanët në mënyrë sistematike në përpjekje për t’i 

bërë myslimanë më të mirë.
• Edukim dhe trajnim të myslimanëve të tjerë në mësim të islamit (duke përdorur 

materialet e tyre mësuese).
• Fitim të tyre për t’u bërë edhe ata myslimanë tabligi.

Lëvizja mund të krahasohet për sa i përket formës dhe strukturës me lëvizjen 
sufi; mund të përshkruhet si lëvizje e “besimit dhe zbatimit”. Është themeluar në 
vitet e vona të 1920-s nga kleriku deobandi Maulana Muhamed Iljaz Kandalavi në 
Indi. Frymëzimi për përkushtimin e jetës së tij ndaj predikimit të islamit i erdhi 
Iljazit gjatë pelegrinazhit të tij të dytë në 1926. Maulana Iljaz vendosi sloganin: “O 
myslimanë! Bëhuni myslimanë!”. 

Grupi fillimisht filloi me synimin e të qenit një lëvizje jo-politike duke punuar 
me nivelin bazë në mesin e myslimanëve rreth spektrit ekonomik dhe social. 
Sidoqoftë, me frekuencën e zmadhuar dhe alarmuese, emri Xhemati tablig shfaqet 
në luftën botërore kundër terrorizmit. Xhemati pohon që nuk kërkon dhe nuk 
pranon fonde. Sidoqoftë, lidhjet me fondet saudite vehabe u paraqitën. Ndërkaq 
Xhemati tablig në teori kërkon nga misionarët e tyre të mbulojnë shpenzimet e 
tyre gjatë udhëtimeve, në praktikë, paratë saudite subvencionuan shpenzimet e 
transportit për mijëra misionarë të varfër. 

Çdo mysliman mundet lehtësisht t’i bashkohet udhëtimeve të tyre shpirtërore. 
Nuk ka ‘anëtarësim’ dhe as kontrollë prapavije për të rinjtë. Gati çdo myslimanë 
mundet t’i bashkohet grupit në xhami. Përkundër meshkujve, femrat qëndrojnë 
jashtë xhamisë në shtëpinë e një punëtoreje tablig të njohur që ndjek rregullat 
e sheriatit, përfshirë veshjen e purdas (hixhabit, burkës’, veshjes islamike për 
gratë). Ata po ashtu i mësojnë gratë e atij vendi t’u bashkohen atyre. Veç këtij 
thelbi, ekzistojnë tabligët udhëtues që marrin përsipër misione konvertuese të 
kohëzgjatjeve të ndryshme. Përveç predikimit, ndjekësit inkurajohen po ashtu të 
kalojnë çdo ditë 2.5 orë duke iu shërber të tjerëve. 

Xhemati si organizatë misionare është e famshme në Azinë jugore dhe ka shumë 
aderues ndërkombëtarisht. Një përkrahje e madhe bazë për lëvizjen mund të 
gjendet në Indi, Pakistan, Malejzi, Tajlandë, Bangladesh, Shri Lankë, Fixhi, Azi 
qendrore, Azi lindore, Afrikë veriore dhe qendrore, Amerikë jugore dhe në vendet 

137 Xhemati tablig “grupi i konvertuesve” po ashtu i quajtur Tablik. Tablig në arabisht nënkupton “të 
përhapësh (mesazhin)”. 
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e golfit. Në Pakistan lëvizja bazohet në Raivindi, afër Lahores, kongregacioni vjetor 
tablig në Bangladesh, në Bisva Ixhtema, tërheq mbi tre milion të përkushtuar nga 
e tërë bota. Pjesëmarrje të rëndësishme në përpjekjet tablige vihen re po ashtu 
në Evropë, Amerikën veriore, Afrikën jugore, Afrikën veriore dhe Azinë lindore. 
Xhemati tablig në mënyrë të pamohueshme ka një impakt të madh shoqëror. 
Baza e tyre e tanishme kryesore në Evropë, xhamia tablige është e bazuar në 
qytetin Savile pjesë e Dewsbury, West Yorkshire në Mbretërinë e Bashkuar. 

1.6.5 Lëvizja ahmediane
Në fund të shekullit të 19-të, Mirza Gulam Ahmedi138 i kadianëve deklaroi vetën 
të jetë Muxhadid “Reformator i kohës”, Mesia i premtuar, Mehdi dhe profet i 
kohës. Fillimisht ai shkroi libra për të mbrojtur islamin kundër misionarëve të 
krishterë. Në 1879, ndërsa rrinte në fshatin Kadian në Punxhab, Indi, ai u shfaq 
para publikut me pohimin se është Mehdiu i premtuar (një lloj figure mesianike). 
Si i tillë, ai e konsideroi veten e tij si emisar të ri të Allahut. Në këtë mënyrë ai u 
bë themelues i lëvizjes ahmediane (apo ahmedia). Në kundërshtim me sufizmin, 
lëvizja ahmediane është e orientuar racionalist. Ndonëse ky grup është relativisht 
i vogël, pasuesit e tyre janë tejet aktiv anembanë botës, duke pohuar që kanë 
themeluar zyret në 200 vende me popullatë mbi 200 milion. Besimet ahmediane 
konsiderohen heretike dhe jashtë islamit nga shumica e myslimanëve të rrymës 
qendrore. Në Pakistan, pasuesit e ahmedianëve persekutohen, gjë që dërgoi 
në themelimin e fuqishëm të grupit në vendet perëndimore ku lejohet liria e 
religjionit.139 Ahmedianët duan ta përhapin islamin me mjete paqësore.

Sot ahmedianët përdorin argumente racionale kundër krishterimit. Ata jo vetëm 
që mohojnë vdekjen e Jezusit në kryq por në të njëjtën kohë dhe lindjen e virgjër 
dhe natyrën e pamëkatë të tijë.140 Grupi përpiqet të mënjanojë nga Krishti çdo post 
superior apo mbinatyror që mund ta lartësonte atë mbi Muhamedin. Ndjekësit 
ahmedianë besojnë që Jezusi migroi si mësues religjioz në Indi, ku dhe vdiq si çdo 
njeri i zakonshëm. Ahmedianët ekspozojnë varrin e Jezusit në Kashmir.

Mirza Gulam Ahmedi pohoi të ketë përmbushur profetësinë e kthimit të Jezusit. 
Ai duhej të sillte ndjekësit e të gjitha religjioneve nën flamurin e islamit. Në 
1889 Mirza Gulam Ahmedi vuri themelet e komunitetit të tij, të cilit më vonë u 
quajtën “xhemati mysliman ahmedian” pas emrit të dytë të profetit të islamit, 
Ahmedit. Së shpejti pas vdekjes së pasardhësit të dytë,141 në 1914, lëvizja u nda 
në dy sekte në lidhje me pyetjen e përfundimit të profetësisë. Lëvizja ahmedi 
në Lahor konfirmoi interpretimin ortodoks islamik që nuk mund të ketë profet 
të ri pas Muhamedit dhe perceptuan veten e tyre si lëvizje reformuese brenda 
umma-s në përgjithësi. Sidoqoftë, komuniteti mysliman ahmedian, konfirmoi që 
Mirza Gulam Ahmedi ka qenë në të vërtetë profet në përputhje me interpretimin 
korrekt të Kuranit dhe Sunetit, siç besojnë ata. 

138 Myslimanët ahmedianë janë pasuesit e Mirza Gulam Ahmedit (1835-1908).
139 Sot qendra e tyre ndërkombëtare është një qendër e madhe në Londër. 
140 Sunitët besojnë, sipas Kuranit (Sura 19:19-22), në lindjën e virgjër të Jezusit dhe pamëkatshmërinë e tij. 
141 Kalifi i parë ahmedian: Maulana Hakim Nur-ud-Din (1841-1914)
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Megjithëse vlerat qendrore të islamit (lutja, lëmosha, agjërimi, etj.) janë të 
përbashkëta tek të gjithë myslimanët, myslimanët ahmedian në veçanti besojnë:
• Kurani nuk ka kontradikta (apo abrogime), dhe ka precedencë mbi hadithet 

apo traditat, do të thotë që një varg në Kuran nuk e anulon tjetrin dhe asnjë 
hadith nuk mund të jetë në kontradiktë me ndonjë varg nga Kurani. Hadithet 
që kontradiktojnë Kuranin nuk pranohen nga myslimanët ahmedianë. 

• Jezusi (i quajtur Juz Asaf) ishte i kryqëzuar dhe i mbijetoi katër orëve në 
kryq, më pas u ngjall nga të fikët në varr. Ai vdiq në Kashmir në një moshë 
të shtyer ndërkaq po kërkonte dhjetë fiset e humbura të Izraelit. Ai po ashtu 
qartë paralajmëroi ardhjen e Muhamedit pas tij, gjë të cilën të krishterët e keq 
interpretuan.

• Xhihadi është për mbrojtjen e islamit, jo për përdorim në konfliktet politike 
apo një shfajësim për sundimtarët që të pushtojnë territoret fqinje. Sot kjo 
nënkupton xhihadin me laps meqenëse islami është duke u sulmuar në media, 
dhe xhihadi kundër vetes, është kur islami personal i çdo myslimani kërcënohet 
nga aspektet negative të vetes së saj.  

1.6.6 Druzët
Druzët janë një komunitet religjioz i vogël, i dallueshëm, i bazuar kryesisht 
në Lindjen e Mesme.142 Ata i referohen vetes si një sekt reformator islamik, 
megjithëse nuk konsiderohen myslimanë nga myslimanët ortodoks. Ata flasin 
arabisht dhe ndjekin një mënyrë sociale shumë të ngjashme me arabët tjerë; 
shumica e druzëve konsiderojnë veten e tyre arab, megjithatë të influencuar nga 
filozofia greke dhe religjionet tjera. Ata u themeluan në 1017 si një grup i ndarë nga 
ismailët shiitë. Druzët quajnë veten e tyre si Ahl al-Tauid, “njerëzit e monoteizmit” 
apo Muvahidun, “monoteistë”. Origjina e emrit druzë shkon prapa te Muhamed 
ad-Darazi, një heretik i viteve filluese të një sekti. Ata mbanin pikëpamjen që 
Allahu ishte mishëruar në forma njerëzore dhe që mishërimi përfundimtar ishte 
Fatimid Khalif Hakimi (996-1021) i cili nuk kishte vdekur por jeton edhe më tej 
në një vend sekret.

Aktorët kryesorë të viteve të hershme ishin i devotshmi sundimtar fatimid Tariku 
l-Hakim dhe imigranti persian Hamza ibn Ali ibn Ahmed, arkitekti kryesor i 
lëvizjes. Qe Hamzai ai i cili publikisht deklaroi që Hakimi ishte “sundimtar në 
emrin e Allahut”. Druzët besojnë që Hakimi u fsheh dhe do të kthehet në fund 
të ditëve si Ka’im, “i lartësuar” apo Mehdi, “i drejtuar”. Pas zhdukjes së Hakimit, 
druzët qenë të detyruar të shpërngulen dhe të përdorin praktikat (e pranueshme) 
të “maskimit” takija. Ata i mbajnë të fshehtë besimet e tyre të vërteta dhe së 
jashtmi pranojnë besimet religjioze të atyre në mesin e të cilëve jetojnë. Besimi 
i muhavahidunëve (unitarianëve), siç druzët quajnë vetën e tyre, përqendrohet 
rreth një hierarkie të individëve të cilët janë të vetmit mbrojtës të doktrinës 
religjioze e fshehur nga pjesa tjetër e botës dhe e shkruar në librin e tyre “Urtësia”. 

142 Druzët jetojnë kryesisht në Liban, Izrael, Siri (ku ata kanë njohje zyrtare si komunitet i ndarë religjioz me 
sistemin gjyqësor religjioz të tyrin) dhe Jordani. Komunitete të vogla të emigrantëve banojnë gjithashtu 
në pjesë të ndryshme të botës. Druzët luajtën rol të madh në luftën civile të Libanit (1975-1990) dhe 
organizuan një nga formacionet paraushtarake më të fuqishme në luftë. 
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Druzët nuk agjërojnë, nuk shkojnë në pelegrinazh dhe as që vijojnë xhamitë. 
Ata nuk përhapin besimin e tyre, sepse asnjë nuk mund të bëhet druzë me anë 
të konvertimit por vetëm me anë të lindjes. Martesa jashtë komunitetit mund 
të nënkuptojë izolim. Druzët kanë ndjenjë të fuqishme komuniteti madje përtej 
kufijve dhe shteteve. Ekziston një besim i përhapur në rimishërim, ku shpirtërat 
rilinden si njerëz, si të mirë ashtu edhe të këqinj. Njerëzit e mirë kanë një rilindje 
më me fat se sa njerëzit e këqinj. Shumë druzë kanë tregime të çuditshme për t’u 
treguar fëmijëve të vegjël dhe me anë të tyre japin detaje tejet të sakta për jetën e 
mëparshme. Horoskopët janë gjithashtu të rëndësishëm dhe duket që ka një aftësi 
për të treguar të ardhmen. Sa i përket të jashtmëve që dijnë, Jethro, vjehërri i 
Moisiut, është profeti i tyre më i respektuar. Druzëve nuk u lejohet të pinë duhan, 
të pinë alkool apo të hanë mish derri por që shumë druzë të rinj nuk u përmbahen 
në mënyrë strikte këtyre ndalesave. Dita festive e tyre kryesore është ‘Ashura,  e 
cila kujton martirizimin e imam Hyseinit. Ky nip i profetit Muhamed ishte vrarë 
në një betejë që mbaroi keq kundër një forcë rivale myslimane mbi 1300 vjetë më 
parë. ‘Id al-adha, festa e flijimit, kremtohet gjithashtu. 

Druzët janë tejet mikpritës dhe veçanërisht kureshtarë për njerëzit e rinj. 
Shumica e druzëve janë nga xhuhal 143dhe kanë një religjion popullor të bazuar 
mbi rimishërimin, fatin dhe horoskopin. Ekziston një shprehje, “ha në shtëpinë 
e druzëve, fle në atë të krishterë” që zbulon një mosbesim të druzëve nga pjesët 
tjera të komunitetit. 

Parimet e besimit të druzëve janë: kontrolla e gjuhës (sinqeriteti), mbrojtja e 
vëllait, respekti ndaj të moshuarve, ndihma ndaj të tjerëve, mbrojtja e atdheut, dhe 
besimi në një Perëndi (që këtej rezulton preferenca e tyre për emrin “monoteistë”). 
Ata nuk janë të ndikuar nga filozofia e sufizmit, siç shumë besojnë. Druzët 
kanë një besim të zjarrtë në mishërim vetëm të njeriut për të gjithë anëtarët e 
komunitetit. Ata mohojnë poligaminë, pirjen e duhanit, alkoolit apo konsumimin 
e derrit, megjithëse alkooli dhe derri mund të konsumohen në shumë shtëpi jo-
religjioze dhe/apo shtëpi al-xhuhl. Religjioni i tyre nuk u lejon të ndërmartohen 
me myslimanë të tjerë, judenj apo anëtarë të religjioneve të tjera. Sidoqoftë, këto 
rregulla shpesh nuk përfillen në shoqëritë moderne. 

1.6.7 Bahajët
Besimi bahai, me zanafillë në Iran gjatë mesit të viteve të 1800-ta si një degë e 
versionit shiit të islamit, ka tërhequr një masë të madhe të vëmendjes në vitet 
e fundit me pohimin e tyre për të qenë religjion universal. Premton të ofrojë 
shpresë për të gjithë ata që dëshirojnë paqe botërore, barazi në mes të racave dhe 
gjinive, të menduarit e pavarur religjioz dhe integrim të përgjegjshëm të besimit 
dhe shkencës. 

143 Druzët ndahen në dy grupe. Grupit të jashtëm, të quajtur al-Xhuhal, “injorantët”, nuk u ofrohet 
qasje në literaturën e shenjtë sekrete të druzëve. Ata paraqesin udhëheqjen politike dhe militare 
druze dhe përgjithësisht distancohen nga çështjet religjioze. Ata përbëjnë mbase 90% të druzëve. 
Grupi i brendshëm quhet al-Ukal, “iniciativat e mirëinformuara”. Gratë konsiderohen veçanërisht të 
përshtatshme të bëhen Ukal; ata madje koniderohen të jenë më superiore se sa meshkujt, një besim që 
është në kontrast të madh me komunitetet fqinje myslimane dhe krishtere. 
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Bahajët e vlerësojnë periudhën nga deklarimi i Bab’ës144 në vitin 1844 në Shiraz, 
deri në vitin 1921 në kalimin e Abdu’l-Baha-s145 si periudhën heroike të besimit. 
Gjatë kësaj periudhe themelet e tyre u vendosën në disa vende fqinje dhe 
besimtarët e hershëm përjetuan persekutim të madh. Shogi Efendi, udhëheqësi i 
caktuar i besimit nga 1921 deri në 1957, shkroi përmbledhjen e mëposhtme që ai 
konsideroi të jetë parimi dallues i mësimeve të Baha’ulla-s: 

Kërkimi i pavarur pas së vërtetës, të çliruar nga supersticioni dhe tradita; 
njëshmëria e tërë racës njerëzore, parimi kryesor dhe fundamental i doktrinës së 
besimit; uniteti themelor i të gjitha religjioneve; ndëshkimi i të gjitha formave të 
paragjykimit, qoftë religjioze, racore, klasore apo kombëtare; harmonia që duhet 
të ekzistojë në mes të religjionit dhe shkencës; barazia e mashkullit dhe femrës, 
dy krahët në të cilat zogu i njerëzimit duhet të jetë në gjendje për të fluturuar; 
paraqitja e edukimit të detyrueshëm; përvetësimi i gjuhës ndihmëse universale; 
shfuqizimi i ekstremeve të pasurisë dhe varfërisë; institucioni i gjykatës botërore 
për dënimin e konflikteve në mes kombeve; lartësimi i punës, i kryer në frymën e 
shërbesës, deri në nivelin e adhurimit; madhështia e drejtësisë si parim drejtues 
në shoqërinë njerëzore dhe e religjionit si mburojë për mbrojtjen e të gjitha 
njerëzve dhe kombeve; dhe themelimi i paqes permanente dhe universale si 
synim suprem i të gjithë njerëzimit – këto qëndrojnë si elemente thelbësore.146

Shtëpia e adhurimit Bahai (Tempulli Lotus); Nju Delhi, Indi.

144 Sijid ‘Ali Mu-ammad (20 tet. 1819 – 9 korr. 1850) ishte themeluesi dhe profeti i Babizmit. Ai ishte një 
tregtarë nga Shirazi i cili, në moshën njëzet e pesë vjeçe, pohoi të ishte Ka’imi i premtuar (apo Mehdiu). 
Pas shpalljes së tij, ai mori titullin Bab që nënkupton “Portë”.

145 Abdul’l-Baha ‘Abas Efendi (23 maj 1844 – 28 nën.1921) i njohur zakonisht si ‘Abdu’l-Baha ishte djali 
i Baha’u’lla-s. Në vitin e 28 të tij, Baha’u’llah pranoi një lajmëtarë që i tregoi për Bab-ën, mesazhi i të 
cilit u pranua, duke u bërë një Babi. Në 1892, ‘Abdu’l-Bahai u caktua nën vullnetin e babait të tij të jetë 
pasardhës i tij dhe udhëheqësi i besimit bahai. 

146 Effendi, Shoghi (1944). God Passes by. Wilmette, Ilinois, USA; Baha’i Publishing Trust, fq 281.
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Sidoqoftë, dogma kryesore e mësimit bahai që i xhindos myslimanët tjerë është 
se ata nuk e konsiderojnë Muhamedin si profetin e fundit dhe më të madhin, por 
vetëm një nga seria e pafund e profetëve. Veç kësaj, Kurani nuk është zbulesa e 
fundit dhe më e madhe nga Allahu, por është një në serinë e zbulesave, në mesin 
e së cilave janë edhe shkrimet e Baha’it i cili u paraqit pas islamit.  

Dymbëdhjetë principet në vijim citohen shpesh si një përmbledhje e shpejtë e 
mësimeve bahai. Lista nuk është autoritative dhe një shumëllojshmëri e listave të 
tilla qarkullojnë. Tre të parat nga kjo listë referohen shpesh si “tre njëshmëritë” 
dhe përbëjnë një pjesë fundamentale të besimeve bahai. 
1) Njëshmëria e Allahut
2) Njëshmëria e religjionit
3) Njëshmëria e njerëzimit
4) Barazia gjinore
5) Eliminimi nga të gjitha format e paragjykimit
6) Paqja botërore
7) Harmonia e religjionit dhe shkencës
8) Hulumtimi i pavarur i të vërtetës
9) Nevoja për edukim të detyrueshëm universal
10) Nevoja për gjuhë ndihmëse universale
11) Bindja ndaj qeverisë dhe mos përfshirja në politikat partizane.
12) Eliminimi i ekstremeve të pasurisë dhe varfërisë.

Ndonëse përqendrohet në çështjet shoqërore dhe etike po ashtu, tekstet kryesore 
të besimi bahai mund të përshkruhen si mistike. Qëllimi i jetës sipas shkrimeve 
bahai është të fitosh virtyte, të njohësh Allahun, të zhvillohesh shpirtërisht dhe 
të ndihmosh të çosh përpara civilizimin çdo herë e më të përparuar. Zhvillimi 
personal perceptohet si një proces organik, si zhvillimi i fetusit, i ndihmuar nga 
të dërguarit e Allahut. Baha’ulla mësoi për jetën e përtejme në të cilën shpirti 
mund të përparojë në pafundësi nëpërmjet sferave shpirtërore çdo herë e më të 
lartësuara. Qielli dhe ferri perceptohen si referencë ndaj afërsisë së individit ndaj 
Allahut, jo si ekskluzive apo vende fizike. 

Bahajët pohojnë të kenë shtatë milion pasues anembanë botës (deri në vitin 2005), 
porse vazhdojnë të persekutohen në vende me udhëheqje radikale myslimane, 
veçanërisht në Iran. Që nga revolucioni islamik i vitit 1979, bahajët iranianë i 
kanë pasur rregullisht shtëpitë e tyrë të grabitura apo kanë qenë të ndaluar nga 
vijimi i universiteteve apo mbajtjes së punëve qeveritare, dhe disa qindra kanë 
marrë dënime burgu për besimet e tyre religjioze, më së fundi për pjesëmarrje 
në qarqe studiuese. 

1.6.8 Alevitët  
Grupi i veçantë i alevitëve147 ekziston në forma të ndryshme në vende të ndryshme 
në Lindjen e afërt dhe Ballkan. Njohuria për alevitët e Turqisë, gjë që janë një 
denominacion sinkretik i përhapur atje, është me rëndësi kur flasim për islamin 

147 Termi alevi buron nga Ali ibn Talibi, dhëndrri i Muhamedit. Alevitët janë në kuptimin më të gjerë 
“ndjekësit e Aliut”.
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në Europë. Përafërsisht 20% deri 30% e popullatës në Turqi ka një prapavijë 
alevite. Shumë kurdë janë alevitë, por ka gjithashtu kurd suni dhe turq alevitë. 

Sikurse shiitët, alevitët njohin vetëm Aliun si parardhësin legjitim të profetit. 
Figurë e rëndësishme për alevitët turk ishte Haxhi Bektesh Veliu (1248-1337). Gjatë 
historisë, alevizmi nuk ishte influencuar vetëm nga islami, por po ashtu edhe nga 
rrënjë të vjetra shamaniste148 të kulturës turke si dhe nga idetë që rridhnin nga 
krishterimi.

Sipas doktrinës alevite, Perëndia nuk është i largët.149 Ai jeton në të ashtuquajturin 
“njeriun e përsosur”, modele të të cilëve janë Aliu, por po ashtu Jezusi, Muhamedi 
dhe të tjerë. Për shkak se “njeriu i përsosur” mund të dallojë të mirën dhe të 
keqen vetvetiu, ligjet e jashtme apo librat religjiozë janë më pak të rëndësishëm. 
Lutja konsiston kryesisht në reflektim ndaj vetes. Në këtë aspekt, alevizmi 
bartë ngjashmëri me humanizmin perëndimorë. Në vend të recitimit të lutjeve 
ritualistike në xhami, alevitët takohen në asamble të quajtura “Gjem Evi”, ku 
dominoj vallëzimi, muzika dhe tregimet religjioze. Burrat dhe gratë marrij pjesë 
njëjtë si të barabartë. Ndarja gjinore është vështirë prezente në shoqërinë alevite. 
Megjithëse alevitët ndjekin ligjet islamike tradicionale të ushqimeve, konsumimi 
i alkoolit në sasi të moderuara është i lejuar. 

Gjatë mbretërisë osmane (1301-1921), ekzistonin konflikte të vazhdueshme në mes 
të sunitëve dhe alevitëve, në të cilat alevitët përgjithësisht ishin humbësit. Shumë 
alevitë si rezultat njohën republikën laike150 të Ataturkut 151dhe më vonë po ashtu 
idetë socialiste. Edhe pse shumë alevitë sot janë duke u kthyer prapa më fuqishëm 
në rrënjët e tyre religjioze, për shumë prej tyre alevizmi është më tepër një filozofi 
e jetës se sa një religjion dhe shumica e madhe aderojnë në sistemin demokratik 
sekular. 

Alevitët në Europë ndjejnë një empati të madhe për kishat krishtere. Ata pajtohen 
me theksin mbi dashurinë dhe vlerësojnë mëshirën e Jezusit drejt të varfërve 
dhe të dobëtëve. Përkundër respektit për Jezusin, është vështirë për ta të njohin 
gjendjen e tyre të rëndë të humbur dhe nevojën për shpengim.

1.6.9 Fundametalizmi apo islamizmi  
Fundamentalizmi islamik është një ideologji që avokon me qëllim të: 
• Interpretimit literal të teskteve të islamit
• Implementimit të sheriatit
• Një shteti islamik.

148 Shamanizmi: fenomen religjioz që paraqitet në mes të grupeve njerëzore në Azinë qendrore dhe popullin 
siberian. Shamani vepron si shërues, rregullon flijimet publike ndaj perëndive në qiell dhe shoqëron 
shpirtërat e të vdekurve në jetën e pastajme. Ai është në të njëjtën kohë njeri mjekësorë, prift dhe 
drejtues i shpirtërave të vdekur. 

149 Alevitët besojnë që drita hyjnore është mishëruar në Aliun dhe pasardhësit e tij, në dymbëdhjetë 
imamët. Elementi kryesor është gjithashtu doktrina e unitetit të Allahut, Muhamedi dhe Aliu: tre emra 
kuptimi i të cilëve është një dhe i njëjtë. 

150 Laicizmi: përpjekje për të përjashtuar klerin nga çështjet jo-religjioze. 
151 Mustafa Kemal (1881-1938) ishte i quajtur Ataturk, “Babai i turqve”. 



81

Fundamentalizmi islamik është një term më i vjetër, më pak i preferuar për 
islamizmin152, një tendencë e ideologjive politike që konfirmon se islami nuk 
është vetë një religjion, por po ashtu një sistem politik që qeveris me imperativët 
ligjor, ekonomik dhe social të shtetit bazuar në interpretimin e ligjit islamik. 
Prandaj islamizëm është një version modern i islamit që orvatet të interpretojë 
islamin në botën moderne.153 

Për të kuptuar mentalitetin e islamistëve një njeriu i duhet të kuptojë historinë 
e kohës së fundit. Islamizmi u zhvillua rishtas gjatë shekullit të 19-të dhe 20-të 
përtej Afrikës veriore, Lindjes së Mesme, dhe Azisë qendrore dhe juglindore, ku 
çdo vend ishte kolonizuar nga vendet perëndimore. Islamizmi është përshkruar 
shpesh si një reagim ndaj kolonializmit apo, alternativisht, një efekt i post-
kolonializmit. Kjo është vetëm njëra anë e monedhës. Shumica e myslimanëve 
janë orientalë vlerat e të cilëve nuk janë të bazuara në sistemin e drejtë dhe 
gabim, drejtësi apo mëkat, por në nder dhe turp sikurse dhe në fuqi dhe frikë. 
Si rrjedhojë nuk është me rëndësi të veprohet me drejtësi, por të shfaqemi ashtu. 
Të kuptohet do të thotë tragjedi, sepse ajo sjell çnderim dhe turp ndaj vetes dhe 
familjes, kombit apo madje edhe islamit. Ishte një turp i pakalueshëm ndaj të 
gjithë myslimanëve që vendet myslimane ishin nënshtruar dhe të qeverisur nga 
kombet që ishin të pafe në syrin e tyre. Kjo kishte çnderuar jo vetëm myslimanët, 
por gjithashtu Allahun. 

Rrjedhimisht islamizmi është një lëvizje moderne që u zhvillua gjatë shekullit të 
njëzet si reagim ndaj turpit të perceptuar të të qenit të pushtuar nga të pafetë. Pas 
Luftës së Parë Botërore, me shpërbërjen e perandorisë osmane dhe shpërbërjen 
pasuese të kalifatit me anë të ndihmës së Mustafa Kemal Ataturkut (themeluesi 
i Turqisë), shumë myslimanë nuhatën që islami ishte në zmbrapsje. Ata ndjenë 
që idetë perëndimore po përhapeshin anembanë shoqërisë myslimane. Kjo u bë 
shkaku për ngritjen e fundamentalizmit islamik apo islamizmit. Kjo është një 
lëvizje që ngjalli një numër të organizatave me një numër të karakteristikave:
1) Ata janë të bindur që ligji islamik (sheriati) është i vlefshëm për të gjitha 

aspektet e jetës shoqërore, politikën dhe ekonominë. 
2) Ata luftojnë për unitetin e komunitetit islamik. 
3) Ata mbajnë që studiuesit kanë lirinë të interpretojnë Kuranin dhe traditën 

për situatat aktuale.
4) Ata besojnë që zbulesat e përcjella tek Muhamedi janë të vetmet lidhje në 

mes të Allahut dhe njeriut. 
5) Ata theksojnë që popujt islamik të kohës së fundit nuk janë në përputhje me 

mësimet origjinale të Muhamedit.

Në përgjithësi, fundamentalistët deklarojnë që islami burimor i kohës së 
Muhamedit është ideal dhe kërkojnë kthim në ato mënyra. Islamistët theksojnë 
themelet e besimit të tyre dhe pak nga nga shoqëria e tillë fillestare hulumtohet 

152 Ky përdorim është kontravers. Vetë islamistët e kundërshtojnë termin sepse sugjeron që fizofia e tyre 
të jetë më tepër një ekstrapolim politik nga islami se sa një manifestim i drejtpërdrejtë i islamit si një 
mënyrë e jetës. Disa myslimanë e gjejnë të mundimshme që një fjalë e cila buron nga “islami” i vihet një 
organizate që ata konsiderojnë të jetë radikale dhe ekstreme. 

153 Shih Roy 2006. 
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nga studiuesit islamik. Asnjë nocion i qartë i karakteristikave të këtij “islami 
burimor”154 nuk ekziston. Theksohet thjeshtë që në ato ditë islami aplikohej në 
“mënyrë të përsosur”. Myslimanët e moderuar pohojnë që islami i vërtetë është 
“Muhamedi në Mekë”, ndërsa myslimanët militant apo radikal pohojnë që islami 
i vërtetë është “Muhamedi në Medinë”. 

Inferioriteti ushtarak egjiptian në luftëra me Izraelin, së bashku me mbrojtjen 
izraelite nga perëndimi, ka ngjallur zemërimin e lëvizjeve fundamentaliste të 
cilët formuan shoqëri sekrete me një organizim hierarkik strikt. Anëtarët e tyre 
ushtrojnë vetë-mohim dhe janë të gatshëm të bëjnë sakrifica të mëdha personale, 
përfshirë dhe ofrimin e jetës së tyre (martirizimin), nëse do jetë nevoja. Nga bindja 
e tyre e padiskutueshme, individi shpreson të kontribuojë në transformimin e 
shoqërisë. 

Dy trendet në islamizëm mund të definohen me sa vijon:
1) Grupe islamike që synojnë për reforma religjioze me mjete paqësore.
2) Grupe islamike që dëshirojnë reforma duke përdorur çdo mënyrë të mundur, 

përfshirë terrorizmin. 

Ngjarjet kryesore që çojnë në fundamentalizmin islamik: 
1) Në fund të Luftës së Parë Botërore (1918) perandoria osmane që kishte sunduar 

në të gjitha vendet islamike të Lindjes së Mesme dhe të Afrikës veriore u 
rrënua dhe qe ndarë nga Liga e Kombeve, në disa raste arbitrarisht, në një 
numër të shteteve. Shumica qenë nën kontrollin e Britanisë dhe Francës, gjë 
e cila u konsiderua e patolerueshme nga myslimanët. 

2) Në 1924 Ataturku themeloi shtetin sekular në Turqi, duke zëvendësuar 
sistemin islamik me një sistem perëndimor. Shumë myslimanë reaguan 
negativisht ndaj kësaj. 

3) Këto ngjarje në Turqi nxitën Egjiptin drejt fundamentalizmit islamik. 
Udhëheqësi shpirtërorë, Sheik Hasan al-Bana, filloi lëvizjën e Vëllazërisë 
islamike në 1928, e referuar si El-Karixh. Synimi i tij ishte të rizbatojë ligjin 
islamik në Egjipt. Vëllazëria ishte tejet militante, agresive dhe me plot urrejtje 
drejt udhëheqësisë së vendit dhe ndaj çdo kujt që nuk pajtohej me ligjin 
islamik. Ata përdorën terrorizmin për të dridhur shoqërinë dhe të ndjekin 
axhendën e tyre të kthimit të “lavdisë fillestare të islamit.”

4) Pas themelimit të Izraelit si komb në vitin 1948, grupe të ndryshme 
fundamentaliste lulëzuan edhe më tepër. Grupet fundamentaliste krijuan 
shumë qeliza të myslimanëve rebelë, urryes, të gatshëm për të vdekur për 
kauzën e tyre. Ky pasion ishte drejtuar ndaj hebrenjve, udhëheqësve të 
Egjiptit dhe kujtdo që nuk ishte “mysliman i vërtetë”! Ata i përqendruan 
aktivitetet e tyre në vrasje. 

Profili i një grupi xhihadist:
• Pastrimi i brendshëm: eliminimi i të gjitha burimeve që konkurrojnë me 

Allahun dhe Kuranin. Kjo nënkupton shkatërrimin e librave dhe komentarëve 
islamik të bëra nga njerëzit. 

154 “Islami burimor”, gjithashtu i njohur “islami i vërtetë”, “islami i drejtë” apo “islami i saktë”. 
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• Ata nuk pranojnë autoritet tjetër veç Allahut në të gjitha çështjet.
• Ata presin rezistencë nga autoritetet dhe shoqëria.
• Ata përdorin forca të armatosura për të rrëzuar qeveritë dhe çdo sistem kundër 

tyre, njëjtë si Muhamedi bëri duke përdorur dhunën fizike.
• Nuk duhet të ketë mëshirë apo kompromis në këtë luftë. 
• Fillimi do të jetë i vështirë por së shpejti besimtarët e vërtetë do të dëgjojnë 

thirrjen dhe do të shumëzohen.
• Xhihadi duhet të imponohet: islami duhet të ndërrohet nga një religjion i 

bisedave në veprim. 
• Ata synojnë për të themeluar një komb të madh islamik që shtrihet anembanë 

botës. Sistemi i vetëm politik do të jetë ligji islamik. 

Sajid Kutb, babai i xhihadit modern.155 
• Sajid Kutb-i ishte zgjedhur nga qeveria egjiptiane në vitin 1948 për të studiuar 

në SHBA.
• Ai u kthye prapa i mbushur si me zili ashtu edhe armiqësi drejt SHBA-ve.
• Pas kthimit të tij ai u bashkua me lëvizjen e Vëllazërisë myslimane.
• Ai shkroi më shumë se shtatë libra dhe shihet si babai themelues i xhihadit 

modern.
• Libri Signs along the Road (Shenjat përgjatë rrugës) i bëri që të fitonte dënimin 

me vdekje nga qeveria.
• Ai u dënua me vdekje në 1965 gjatë presidencës së Naserit.
• Autoritetet u përpoqën t’i djegin të gjitha librat e tij, por ato mbijetuan dhe janë 

dispozicion në tregun e zi.
• Kutbi dhe librat e tij janë bërë impulset drejtuese për lëvizjet islamike radikale 

të kohës së sotme.
• Ai është filozof dhe drejtues shpirtëror i grupeve të sotme islamike terroriste.
• Ai ndoqi kryesisht mësimet e Ibn Tajmija-s.156

• Ai ndjeu që bota ishte në rënie e sipër krahasuar me mënyrën që ishte përpara 
mësimeve të Muhamedit, duke u shndërruar në paganë dhe idhujtarë. 

• Ai po ashtu ndjeu që Allahu është i vetmi sundimtarë mbi tokën dhe mohoi të 
gjitha sistemet njerëzore të qeverisjes: demokracinë, socializmin, diktatorizmin 
dhe komunizmin. 

• Logjika e tij ishte kjo: E mira dhe e keqja nuk mund të jetojnë së bashku, prandaj 
ata duhet të shkatërrojnë rrugën e njeriut (që është e keqe) dhe të ndjekin rrugën 
e Allahut.

Cila është fytyra e vërtetë e islamit?
A duhet interpretuar islami në rolin e Muhamedit si model në Mekë (570-621 
m.K.) apo në Medinë (622-632 m.K.) apo një lloj përzierjeje? Me fjalë të tjera, a 
është islami i vërtetë i moderuar apo radikal? Muhamedi gjatë kohës së tij në 
Mekë ishte një paralajmërues, predikues dhe një qytetarë i qetë. Në Medinë, 
gjithsesi, ai ishte një udhëheqës ushtrie dhe përdori forcë fizike në përhapje të 
islamit; ai ishte militant. 
155 Shih po ashtu Gabriel (2002:ch15). 
156 Taki al-Din Ahmed Ibn Tajmija (1263-1328), ishte studiues islamik suni. Ai jetoi gjatë kohërave me trazira 

të invadimeve mongoliane. Si anëtarë i shkollës së themeluar nga Ibn Hanbali, ai kërkoi kthimin e Islamit 
në burimet e tij: në Kuran dhe në Sunet. Ai është gjithashtu burimi intelektual primar i lëvizjes vehabiste.
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Myslimanët nuk bijnë dakord në lidhje me islamin se cila formë është e vërtetë. 
Një studiues islamik në Zürich, Zvicër, qe konfrontuar me pyetjen: “Përse femrat 
nuk lejohen t’i drejtojnë makinat në Arabinë Saudite? Përgjigja e tij ishte: “Shiko, 
ajo formë e islamit në Arabinë Saudite nuk është e duhura. Forma jonë e islamit 
në Zürich është e vetmja formë korrekte e islamit!”

1.6.10 Grupe dhe lëvizje të tjera të ndryshme
• Vëllazëria myslimane
• Lëvizjet xhihadiste myslimane
• Islami Ibadi

Këto grupe dhe të tjera nuk shpjegohen këtu. Lexuesit inkurajohen të gjejnë 
informacione nëpërmjet literaturës apo online (p.sh. www.wikipedia.org).

1.6.11 Islami popullor 
Islami ka shumë fytyra. Diferenca të mëdha ekzistojnë në mes të degëve 
individuale religjioze dhe karakterit të islamit në vende individuale. Stile të 
ndryshme të devotshmërisë dhe dallime vendimtare në doktrinë mund të hasen. 
Kurani është autoriteti kryesor për doktrinë dhe jetë për të gjitha këto grupe, 
ndonëse ekzegjeza dhe aplikimi i tij përcaktohet nga hadithi dhe ixhma.157

Përtej këtyre dallimeve në besimin “ortodoks”, ekzistojnë dallime të tjera në 
besim dhe praktikim të quajtur “islami popullor”158 në literaturën perëndimore 
që përshkruan llojin e myslimanëve islamik që janë në të vërtetë praktikues në 
jetën e përditshme.159 Në kohët para-islamike, besimet popullore dhe praktikat 
në Arabi ishin të ndikuara fuqishëm nga okultizmi. Njerëzit ndjeheshin të 
pandihmë nën kontrollin e botës shpirtërore dhe kërkonin çlirim dhe ndihmë 
nga hyjnorët që ishin në gjendje t’i influenconin këto fuqi. Praktikuesit kult 
(shamanët) vetë ishin thyes të fuqive. Kur u shfaq islami, madje edhe Muhamedi 
raportohet të ketë vuajtur nën ndikimin e këtyre forcave dhe ai kërkoi shërim 
popullor kundër këtyre. Me anë të tolerimit të supersticionit dhe praktikave kulte 
u vu në kompromis besimi i ri. Kur islami u përhap në vende me praktika okulte 
të ndryshme, popullata lokale i mbajti këto pranë religjionit të ri të islamit. Në 
kushte praktike, kjo nënkupton që praktikimi zyrtar, tejet i dukshëm i praktikave 
religjioze është islami me uniformitetin e tij, por problemet kryesore apo 
fatkeqësitë adresohen në një nivel sekondar, më pak të dukshëm të botës okulte. 

Një hendek është krijuar në mes të islamit si teologji e përcaktuar dhe mënyrës 
se si njerëzit e jetojnë atë. Besimet popullore merren me problemet aktuale të 
jetës së përditshme dhe përshtaten në kërkesat dhe zakonet e njerëzve. Këto  
përfshijnë ngjarje si sëmundjet, vërshimet, korrje jo të mira dhe aksidente – gjëra 
që vështirë përmenden nga islami ortodoks. Besimi popullor mbështillet në mite, 
folklore, fjalë të urta dhe poema. Gjyshërit i kalojnë sekretet e përvojave të tyre 

157 Shih seksionin 1.4.2.
158 Termi “islami popullor” është i panjohur në botën islame. 
159 Një kompleksitet i ngjashëm ekziston në mesin e të krishterëve. Kishat strehojnë forma të ndryshme 

të manifestimeve religjioze dhe të krishterët jetojnë besimin e tyre në mënyra të ndryshme në jetën e 
përditshme. 
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tek anëtarët e rinj të familjes. Magjia apo astrologjia mund të jenë komponente 
shtesë të besimit popullor. 

Marrëdhënia në mes të besimit popullor dhe besimit ortodoks është e tensionuar. 
Studiuesit islamik e luftojnë islamin popullor si doktrinë të rremë, por shpesh 
detyrohen ta tolerojnë një një masë. Elementet e islamit popullor, shpesh në 
kontradiktë me islamin ortodoks, janë, për shembull:160 
• Përvojat shpirtërore të shenjta (p.sh. vizita vendeve të shenjta apo vendeve të 

pelegrinazhit)
• Praktika e misticizmit
• Supersticioni apo pikëpamjet heretike
• Praktika okulte dhe magjitë (përfshirë flijimet kafshore, ritet dhe ritualet).

Historia islamike nuk njeh këshillë apo vendime zyrtare doktrinare lidhur me 
dogmat kryesore të besimit. Si rrjedhojë është e pamundur të përcaktohet me 
saktësi ku dallon islami popullor me besimin ortodoks. Pyetja se çfarë nënkupton 
mosbesimi (kufr) në raste individuale është përgjigjur ndryshe, gjithashtu. 
Meqenëse një tip i tillë i devocionit mund të zhvillohet tejet ndryshe në kohë të 
ndryshme dhe në grupe kulturore (etnike) të ndryshme, nuk është e mundur të 
përshkruhet fenomeni i “islamit popullor” në mënyrë gjithëpërfshirëse. 

Figura e mëposhtme tregon për pesë elementet kryesore të islamit që ndikojnë 
në mënyrën se si myslimanët praktikojnë besimin e tyre. Myslimanët jetojnë në 
tension të përhershëm: pesë elementet tregojnë jo vetëm ngjashmëritë, por po 
ashtu kontradiktat. 

Islami fillestar

Islami ortodoks

Islami sekt

Islami mistikIslami fundamentalist

Islami popullor

Meka
(paqësore)

(Besimi sunit i praktikuar në
pjesë të ndryshme në mbi
80% të myslimanëve)

(Dallimet doktrinore: 
shiitët, hauarixhët,
vehabistët, druzët, etj.)

(Sufizmi: theksim i 
përvojës shpirtërore)

(Islamizmi: tendencë për të 
qenë radikale, militante)

(Besimi aktual i praktikuar
nga çdo individ mysliman/
grup, shpesh i përzier me 
zakonale vendase, 
religjione dhe kultura)

Medina
(militante)

622 m.K.

160 Musk-u (1992) merret me temën e “islamit popullor” në detaje, me shembuj të jetës së përditshme 
myslimane. 
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Islami popullor
Çdo individ mysliman jeton në llojin e besimit në të cilin është lindur dhe të cilin 
e përvetëson gjatë jetës së tij. Shpesh është i përzier me zakone lokale dhe kulturë, 
duke marrë elemente nga fasada të ndryshme të islamit në shkallë të ndryshme, 
shpesh të ndryshueshme: 

1) Islami burimor161

Ky është islami që është praktikuar nga Muhamedi dhe shoqëruesit e tij, i ndarë 
përafërsisht në dy periudha të Mekës (610-622 m.K) dhe të Medinës (622-632 
m.K). Muhamedi ishte kryesisht paqësor në Mekë dhe më militant në Medinë. 
Pyetja është: Cili është islami i vërtetë: “Islami në Mekë” apo “Islami në Medinë” 
apo një lloj përzierjeje? 

2) Islami ortodoks162

Kjo formë e islamit mund të emërohet “islami suni” që ndiqet në mbi 85% të 
të gjithë myslimanëve, një besim i interpretuar dhe i urdhëruar nga drejtues 
religjioz të komuniteteve përkatëse që nga koha e Muhamedit deri sot. Brenda 
islamit suni ka shumë divizione. 

3) Islami sekt163 
Divizione të ndryshme religjioze mbi pyetjen e pasuesve, qëndrimet doktrinale, 
implementimi i sheriatit, opinione mbi autoritetin e traditës, etj. 

4) Islami mistik164

I quajtur sufizm me theksin e tij në përvoja shpirtërore, këto praktika janë në 
kontradikta me islamin ortodoks, megjithatë në shumë vende tolerohet. Ekzistojnë 
shumë nëndarje brenda islamit sufi.

5) Islami fundamentalist165

Një përqindje në rritje e myslimanëve po bëhen më radikal dhe të përgatitur 
që të përdorin forcën fizike në përhapje të islamit – është fytyra e islamit më 
e diskutuara në media. Quhet gjithashtu “islamizm” (kthim prapa tek rrënjët). 
Islami siç ishte praktikuar gjatë kohës së Muhamedit. Islamizmi provon zbatime 
të tilla që ata besojnë është islami i vërtetë. Megjithatë, grupe të ndryshme 
dallojnë në ideologji dhe shpesh luftojnë me njëra tjetrën.

161 Shih seksionin 1.1.2.
162 Shih seksionin 1.6.1.
163 Shih seksionin 1.6.
164 Shih seksionin 1.6.3.
165 Shih seksionin 1.6.8.
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Pyetje
• A i konsideroni si myslimanë të vërtetë, si myslimanët suni ashtu 

edhe ata shiitë?
• Cilët janë treguesit e një myslimani të vërtetë?
• Çfarë do të përshkruaje si “islam të vërtetë’?
• Si u themelua islami shiit?
• A mendoni se Muhamedi ishte sufi?
• Çfarë është pikëpamja juaj mbi lëvizjen ahmediane?
• Përse shumë arabë dhe turq myslimanë nuk e konsiderojnë njëri-

tjetrin si myslimanë të vërtetë?
• A i konsideroni myslimanët radikal/militant si përfaqësues të vërtetë 

të islamit?
• Çfarë është mendimi juaj mbi sulmet terroriste nga myslimanët në 

kohët e fundit?
• Si i interpretoni vargjet në Kuran që promovojnë vrasjet e njerëzve? 

(p.sh. Sura 9:5)

?

1.7 Religjioni, kulturat dhe zakonet

1.7.1 Religjioni dhe kultura
Sikurse judaizmi, islami është religjion me veçori kulturore gjë të cilën pasuesit 
e tij nuk mund ta mënjanojnë. Vendet në të cilët u përhap islami kishin kultura 
të rëndësishme dhe antike të cilat islami i inkorporoi dhe kështu u zhvillua në 
drejtime të reja. Besimi islamik u përzie me kulturat shoqërore në vendet në të 
cilat u përhap. Pasuesit e islamin praktikuan islamin ndryshe se sa në kohën e 
Muhamedit. 
Historia e popullit mysliman në këto vende është rast studimi për mënyrën se 
si besimi religjioz ngatërrohet me kultura të ndryshme. Kjo përshtatje kulturore 
shpesh ndan grupet islamike po aq sa dallimet doktrinare. Në anën tjetër, gjuha 
arabe i bashkon myslimanët mbi dhe përtej doktrinës ortodokse. Një pasuri e 
poezisë arabe ekziston që të lavdërojë besimin islamik.  

1.7.2 Roli i xhamisë në shoqëri
Bota sot është e ngatërruar rreth asaj që shohin në emrin e islamit. Shumë 
myslimanë janë po ashtu të trazuar veçanërisht në fushën e të drejtave njerëzore, 
lirinë e zgjedhjes dhe nëse Al-Kaida përfaqëson vlerat themelore të islamit. 
Në islam, jeta dhe religjioni janë të gërshetuara thellësisht dhe të pandashme. 
Xhamia është pika qendrore për shpërndarjen dhe zbatimin e vendimeve të ligjit 
islamik, institucion kryesor me rol qendor në komunitetin mysliman, që drejton 
po thuajse çdo gjë në lidhje me jetën. Xhamia është vend takimi për liberalët 
sikurse dhe për myslimanët radikalë. 

Emri xhami (masxhid) buron nga rrënja e fjalës “saxhak/suxhuk që do të thotë 
“të gjunjëzohesh”, gjë e cila vështrohet normalisht si adhurim. Adhurimi në islam 
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është mbajtja dhe implementimi i ligjit të zbritur të Allahut. Fjala tjetër arabe në 
këtë kontekst përdoret zakonisht për xhaminë qendrore në qytet: “xhami”, që 
nënkupton “xhamia mbledhëse” apo “xhamia e së premtës”. 

Çdo xhami përpiqet të modelohet sipas xhamisë së parë të ndërtuar dhe drejtuar 
nga Muhamedi në Medinë të cilën e ndërtoi para shtëpisë së tij për të demonstruar 
rëndësinë e saj të rëndësishme.166 Meqë sheriati u shpalos në Medinë, xhamia 
duhej bërë jo vetëm si një ndërtesë ku mësimet religjioze do mësoheshin por 
gjithashtu për jetën kulturore të komunitetit mysliman.167 Sidoqoftë, që nga koha 
e Muhamedit, komunitetet myslimane vuajnë nga divizione të brendshme dhe 
fragmentime religjioze denominacionale që rrjedhin nga përplasjet e shkollave të 
ndryshme të mendimeve dhe fraksioneve. 

Shumica e studiuesve myslimanë pajtohen që “islami qëndron mbi çdo gjë”, një 
parim themelor i sheriatit islamik që lejon të gjitha aspektet e jurisprudencës 
islamike. Mbi këtë parim, godina e xhamisë duhet të jetë më e larta, më e gjëra 
dhe më e madhja nga të gjitha të tjerat, veçanërisht në tokën e jobesimtarëve (jo-
myslimanëve) në mënyrë që të demonstrohet fuqi dhe superioritet.168

1.7.3 Gratë në islam
Pozita e gruas në islam dallon nga vendi në vend dhe brenda vendeve individuale 
në mes të zonave urbane dhe rurale.169 Kurani deklaron superioritetin e mashkullit 
mbi atë të gruas, së cilës i kërkohet t’i nënshtrohet atij (Sura 4:34):

Burrat janë përgjegjës për gratë, ngase All-llahu ka graduar disa mbi disa të tjerët 
dhe ngase ata kanë shpenzuar nga pasuria e tyre. Prandaj, me atë që All-llahu i 
bëri të ruajtura, gratë e mira janë respektuese, janë besnike ndaj të fshehtës. E 
ato që u keni dro kryelartësisë së tyre, këshilloni, madje largohuni nga shtrati, 
edhe rrahni, e nëse ju respektojnë, atëherë mos u sillni keq ndaj tyre. All-llahu 
është më i larti, më i madhi.

166 Mëqenëse Muhamedi është modeli më i lartë dhe më i respektuar për komunitetin mysliman, atyre u 
kërkohet ta imitojnë dhe ta ndjekin atë (shih Suret 4:80; 33:21; 48:8-10; 59:7; 68:4). 

167 Shih po ashtu Belteshazzar & Abednego (2006).
168 Shih Suret 3:110; 4:95: 32:18. 
169 Lidhur me këtë temë shih po ashtu Brooks (1995); Glasser (1998); Mernissi (1985); Tucker (1993). 
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Mbi këtë pozitë të fortë të mashkullit, ndërtohet sistemi patriarkal. Veli, 
përjashtimi nga jeta publike (qoftë plotësisht apo pjesërisht) dhe poligamia janë 
shenja të represionit të femrave dhe të rolit të saj nënshtrues. Interpretimi i 
deklaratave kuranore ka çuar çdo herë në argumente të ashpra.170 

Familja është e një rëndësie të lartë për mirëqenien e brendshme të islamit. 
Secilit mysliman i rekomandohet të martohet dhe të ketë shumë fëmijë. Një 
burrë mysliman mund të martohet deri me katër gra, duke u pritur nga ai që t’i 
trajtojë ato njëjtë dhe t’u sigurojë akomodim, ushqim dhe veshje në mënyrë të 
njëjtë.171 Veç kësaj, ai mund të ketë konkubina sa shumë të dojë. Urdhëri kuranor 
që fillimisht ndaloi martesën me persona të religjioneve të tjera (Sura 2:221) qe 
modifikuar më vonë në favor të meshkujve: një myslimani mashkull i qe lejuar 
më vonë të martohet me gra judenje apo të krishtera (Sura 5 :6). Meshkujt po 
ashtu kanë privilegje gjatë divorcit. 

Poligamia nuk është një obligim, por një opsion.172 Në kohët e fundit, shumë e më 
tepër burra myslimanë zgjedhin monogaminë, posaçërisht në vendet perëndimorë. 
Më tepër, rregullat islamike nuk mbahen çdo herë, sidomos në vendet jo-islamike 
dhe shpesh mbizotëron një qëndrim më tepër liberal drejt pozitës ligjore të grave 
në shoqëri.173 Shumë praktika lidhur me gratë janë, për më tepër, jo të bazuara në 
religjion, por në kulturë apo munden madje edhe të gjurmohen prapa në ligjin e 
përbashkët para-islamik (p.sh rrethprerja faraonike)174.  

Është e padyshimtë që gratë në islam kanë pozitë nënshtruese dhe me shumë 
vështirësi depërtojnë në jetën publike të shumë popujve islamik. Kjo ndodh 
kryesisht për shkak të alokimit tradicional të roleve, që nënkupton se meshkujt 
janë përgjegjës për fitimin e jetesës, ndërkaq gratë janë përgjegjës për shtëpinë 
dhe fëmijët.175 Edhe sot madje ka gra në botën islamike që nuk i lënë shtëpitë 
tyre pas martesës ngaqë burrat e tyre e konsiderojnë një gjë të tillë të pahijshme. 
Kjo hierarki e qartë dhe ndarje rolesh shihen ndryshe nga myslimanët dhe jo-
myslimanët. Të parët i referohen stabilitetit të familjes myslimane dhe mbrojtjes 
së grave. Të fundit e konsiderojnë të jetë një lloj skllavërie të grave të cilat 
degradohen në njerëz të rendit të dytë. Në Arabinë Saudite, gratë nuk lejohen 
madje të vozisin makina apo të udhëtojnë pa lejen e burrave të tyre; ata duhet 
të shoqërohen nga një i afërm. Shembuj të tjerë që tregojnë pozitën inferiore të 
grave në islam janë:
• Gruaja trashëgon vetëm gjysmën e asaj që trashëgon burri (Sura 4:176)

170 Veli: Suret 24:31; 33:59; përjashtimi: Sura 33:53-55; poligamia: Suret 4:3; 4:129.
171 Është praktikisht e pamundur për një mashkull t’i trajtojë njëlloj disa gra. Komunitete me martesa të tilla 

si rrjedhojë janë të prirur për probleme. 
172 Disa vende p.sh. Turqia, ndalon poligaminë në ligjin kombëtar.
173 Në disa raste gruaja është qendra e familjes. Si rrjedhojë, ajo shpesh ka shumë ndikim dhe katalizon atë 

që burri i saj bën më vonë. Ndonëse përgjithësisht më pak e edukuar se burrat, gratë janë ndonjëherë më 
ortodokse se burrat. 

174 Rrethprerja faraonike është një term i përdorur në literaturë dhe nga sudanezët dhe është sinonim me 
terme të tilla teknologjike perëndimore si rrethprerje femërore dhe infibulacion. Gjatë rrethprerjes 
faraonike, klitorisi dhe buzët e vogla mënjanohen dhe më pas buzët e mëdha qepen së afërmi duke lënë 
një hapje të vogël në vulvë për urinim dhe lirim të gjakut menstrual.  

175 Një ndarje e tillë rolesh nuk buron qartësisht nga Kurani.  
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• Dëshmia e dy grave llogaritet e njëjtë si dëshmia e një burri (Sura 2:282).176

• Vargje të caktuara në Kuran paraqiten duke e përshkruar gruan si të papastër 
(Sura 4:43, 5:6).

• Gratë duhet të qëndrojnë të qeta në shtëpitë e tyre, të jenë modeste në paraqitje 
dhe nëse dalin jashtë shtëpive, duhet të kenë velin (hixhabin) (Sura 33:33). 

• Gratë nuk duhet t’i shikojnë meshkujt dhe nuk duhet të shpalosin ndonjë pjesë 
trupore ndaj askut përveç anëtarëve të afërm të familjes (Sura 24:31).

• Tradhëtia bashkëshortore nuk lejohet veç rasteve me gratë e zëna rob (Sura 
4:24)

• Një burrë mund të ndahet nga gruaja e tij duke përsëritur formulën e ndarjes 
tri herë (Sura 2:224-230).

• Një mashkull mund të martohet deri në katër herë (Sura 4:3).
• Pamundësia e trajtimit të grave të shumta njëlloj (Sura 4:129)
• Çdo grua e pahijshme mund të izolohet deri në vdekje (Sura 4:15).
• Si duhet burrat t’u afrohen grave të tyre: “Gratë tuaja janë vendmbjellje e juaj, 

afrohuni vendmbjelljes suaj si të dëshironi...”(Sura 2:223)
• Femrat kanë mungesë inteligjence, religjioni dhe mirënjohjeje (Buhariu Vëll. 1 

Nr.301)
• Shumica e banorëve të ferrit janë femra (Buhariu Vëll.1, fq.48 dhe 301). 

Citime nga hadithet në këtë drejtim:
• Rrëfyer nga Ebu Hureira: I dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të) tha, “Nëse do 

të duhesha ta urdhëroja dikë t’i përkulej tjetrit, së pari do t’i kërkoja gruas ta 
përkulë veten para burrit të saj.” (Al-Tirmidhiu, hadithi 3255).

• Ebu Hureira raportoi që të dërguarin e Allahut e kishin pyetur: “Kush është më 
e mira në mesin e grave? Ai u përgjigj: Ajo e cila i ofron kënaqësi atij (burrit) 
kur ai e sheh, që i bindet kur ai e urdhëron dhe e cila nuk e kundërshton atë 
lidhur me veten dhe pasuritë e saj duke ia pasur dronë pakënaqësisë së tij.” 
(Mishkat 1, fq.216).

• Rrëfyer nga Muavija ibn Hejda: “Unë i thashë: I dërguar i Allahut, si duhet t’i 
afrohemi grave tona dhe si duhet t’i lëmë ato? Ai u përgjigj: Afrojuni tokave 
tuaja kur të doni dhe si të doni, jepini asaj (gruas tënde) ushqim kur merrni 
ushqim, veshini ato kur e veshni veten tuaj, mos e fyeni fytyrën e saj dhe mos 
e rrihni atë.” (Suneti i Ebu-Davudit hadithi 2138).

• Ebu Hureira (Allahu qoftë i kënaqur me të) raportoi që profeti i Allahut (paqja 
qoftë mbi të) tha: “Pasha atë në duart e të cilit është jeta ime, kur një njeri e 
thërret gruan e tij në shtrat dhe ajo nuk i përgjigjet, ai i cili është në qiell do të 
jetë i pakënaqur me të deri sa ai (burri i saj) nuk është i kënaqur me të.” Ebu 
Hureira (Allahu qoftë i kënaqur me të) raportoi që profeti i Allahut (paqja qoftë 
mbi të) tha: “Kur një burrë e thërret gruan e tij në shtrat dhe ajo nuk i përgjigjet 
dhe ai (burri i saj) e kalon natën i zemëruar me të, engjëjt do ta mallkojnë atë 
deri në mëngjes.” (Sahih Muslimi II, fq.723). 

176 Ligjërisht, një grua është e “vlefshme sa gjysma” e një mashkulli. 
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Duket që Muhamedi nuk bëri gjë për të përmirësuar gjendjen e rëndë të grave 
në ditët e tij. Sidoqoftë, sot jo të gjitha femrat në islam trajtohen keq; disa janë 
të fuqishme në karakter dhe kanë ndikim të madh tek burrat e tyre në shtëpi. 
Ka madje edhe gra myslimane që duartrokasin për këto ligje dhe i shohin ato si 
mbrojtëse. 

1.7.4 Kronologjia islamike dhe festat
Viti islamik i përshtatet fazave të hënës dhe si rrjedhojë është njëmbëdhjetë ditë 
më i shkurtër se viti solar. Për këtë arsye ditët dhe festat ndodhin dhjetë apo 
njëmbëdhjetë ditë më herët çdo vit. Një shekull islamik është për këtë arsye rreth 
tre vjetë më i shkurtër se epoka e zakonshme e krishterë.177  Viti i parë i kalendarit 
mysliman është viti 622 m.K, viti i hixhrit, migrimit të Muhamedit nga Meka në 
Medinë. Viti lunar ka 354 ditë dhe ndahet në 12 muaj nga 29 apo 30 ditë secila. 

Një përmbledhje e përshtatshme është me sa vijon:178 
• Fillimi i vitit kalendarit: viti 622 (AD) = 1 AH
• 20 shtator 1300 (AD) = 700 (AH)
• Viti 2000 (AD) filloi në vitin 1420 (AH)

Emrat e dymbëdhjetë muajve islamik janë:
1. Muharrem
2. Safar
3. Rabi al-Aval
4. Rabi ath-Thani
5. Xhumada al-Ula
6. Xhumada al-Akira
7. Rexheb
8. Shaban
9. Ramadan
10. Sheval
11. Dhu l-Kada
12. Dhu l-Hixha

Muharremi është muaji islamik i mbajtjes zi (vetëm për shiitët), Ramadani është 
muaji i agjërimit dhe Dhu l-Hixha është muaji i pelegrinazhit. 

177 Tabelat e plota të konvertuara mund të gjenden në G.S.P. Freeman-Granville, The Muslim and Christian 
Calendars, botimi i dytë, Londër: Collings, 1977 (e cila vazhdon deri në vitin 2000). 

178 AD = Anno Domini (latinisht), në vitin e Zotit; numërimi i viteve fillon me lindjen e Jezusit. A.H = Anno 
Hegirae, “pas hixhrit”, numërimi i viteve fillon me migrimin e Muhamedit nga Meka në Medinë në vitin 
622. 
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Grupe të ndryshme islamike mbajnë festa të ndryshme. Në islamin ortodoks, 
festat e mëposhtme janë të rëndësishme:

Dita/Muaji Emri Përshkrimi

1 Muharrem Dita e Vitit të Ri Festë në shumë vende. Dita e vitit të ri të 
hixhrit i përkujton myslimanët për hixhrin 
(migrimin) e Muhamedit nga Meka në 
Medinë në vitin 622.

10 Muharrem Ashura Përkujtimi shiit i martirizimit të imam 
Hyseinit

12 Rabi al-Eval Milad-e Nebi
Mevlid en Nebi

Ditëlindja e Muhamedit. Nuk festohet nga të 
gjithë myslimanët. 

27 Rexheb Nata e ngritjes
Lejlet ul-Miraxh

Përkujton udhëtimin e Muhamedit gjatë 
natës në qiell në endër. Disa myslimanë 
besojnë se ai ishte transportuar fizikisht.

1 Ramadan Fillimi i muajit të 
Ramazanit

Besimtarët abstenojnë nga ushqimi, 
pijet apo duhani nga ngritja e diellit në 
perëndim dhe abstenojnë nga marrëdhëniet 
intime. Fillimi i agjërimit fillon me lutjen 
e mëngjesit në Syfyr deri në fund të ditës 
në lutjen e perëndimit Iftaar kur shtrohet 
ushqimi në prani të familjes dhe miqve. 

27 Ramadan Lejlet ul-Kadër
Nata e fuqisë

Nata e fatit. Kjo është nata e zbritjes së 
Kuranit tek Muhamedi duke filluar me 
pesë vargjet e para të sures 98. Myslimanët 
luten gjatë tërë natës, në kërkim të lavdisë 
së Allahut. 

1 Sheval Eid al Fitr
Thyerja e 
agjërimit

Festa shënon fundin e Ramazanit, muajin e 
agjërimit. Kjo është një festë veçanërisht e 
madhe ku veshje të reja blihen dhe dhurata 
jepen ndaj të varfërve dhe miqve. Njihet si 
Sheqer Bajrami në Turqi, Hari Raja Puasa në 
Azinë Juglindore. 

10 Dhu l-Hixha Eid al Adha
Festa e sakrificës

Festa më e madhe në islam. Për shumicën 
e myslimanëve, kjo festë është përkujtim 
i Abrahamit i cili duhej të sakrifikonte 
të birin e tij Ismaelin. Familjet therin një 
kafshë flijuese, zakonisht një dele. 
Në përfundim të haxhit (pelegrinazhi i 
shenjtë), festimet mund të zgjasin deri në 
katër ditë. I njohur si Kurban Bajram në 
turqisht, Hari Raja Haxh në Azinë Juglindore 
dhe Tabaski në disa pjesë të Afrikës. 
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Në kalendarin islamik, muaji i agjërimit,179, Ramazani, merr një pozitë të veçantë. 
Ndonëse numërohet thjeshtë si muaji i nëntë, megjithatë është mesi i vitit religjioz 
dhe është “muaji i shenjtë” i islamit kur thuhet që Muhamedi të ketë pranuar 
vegimet e tij të para. Edhe ata myslimanë që kanë braktisur praktikën e përditshme 
të besimit të tyre duhet të kthehen tek burimi i identitetit të tyre, Kurani, gjatë 
Ramazanit. Ata zënë vendet e tyre në komunitetin e atyre që përkujtojnë veten 
dhe të tjerët që nuk ka tjetër pos Allahut. Përveç agjërimit, është e zakonshme të 
recitohet i tërë Kurani gjatë këtij muaji dhe të mbahen me kujdes të gjitha lutjet. 
Veprat dhe ritualet e kryera gjatë këtij muaji konsiderohen më të vlefshme se në 
çdo muaj tjetër. 

1.7.5 Zakonet dhe ligjet dietare
Në fillim të çdo veprimi, edhe të ngasjes së makinës, një mysliman i devotshëm 
i thotë fjalët “bismilah” (në emër të Allahut), dhe në fund ai thotë “Elhamdu lilah” 
(lavdërimi Allahut). Kjo vlen po ashtu për veprimet në vend të punës dhe gjatë 
ushqimeve.180

Kur një person ka për qëllim të bëjë diç apo të premtojë diçka, thënia “Insh’allah” 
(dashtë Allahu) shtohet në të shumtën e rasteve. Kur një mysliman takon një 
bashkë besimtarë, ai i ofron përshëndetjen “Esselamu alejkum”, pas së cilës tjetri 
përgjigjet, “Ve alejkum esselam” (paqja qoftë mbi ty; me ty, po ashtu, të jetë 
paqja). Para fjetjes dhe para ngritjes nga shtrati, Allahu përlëvdohet me sloganin 
“subhanallah” (Allahu u lavdëroftë). Ekzistojnë shumë formula të tjera të cilat 
konsiderohen të jenë mbrojtëse kundrejt djallit dhe “xhinëve” të ligj (demonëve). 

Islami i ka të shënuara po thuajse çdo gjë, ushqimin dhe pijet e përfshira, në dy 
kategori: hallall (e lejuar) dhe haram (e ndaluar). Bindja e plotë ndaj ligjeve dietare 
është e domosdoshme për një mysliman praktikues,181 një pjesë e rëndësishme e 
identitetit religjioz. Përgjithësisht është e mirëqenë që lejohen të gjitha gjërat e 
mira konsumimi i të cilave në aspektin mjekësor dhe moral është i padëmshëm. 
Ushqimi i ndaluar mund të futet në tri kategori:

1) Substanca intoksikuese të cilat çrregullojnë vetëdijen (verë apo pije të tjera 
alkoolike në veçanti, por po ashtu drogëra). 

2) Gjaku, apo ushqimi i kafshëve të të cilave gjaku nuk u ka rrjedhur tërësisht. 
Konsumimi i derrit është njëlloj i ndaluar. Çdo mish i therur pa thënien e 
bismilah-ut182 është i papastër (haram).  

3) Ushqimi i helmueshëm dhe i prishur. 

179 Në lidhje me agjërimin, shih suret 2:183-187. Shih gjithashtu seksionin 1.5.2.
180 Përgjithësisht, këto formula (al-basmala) recitohen në arabisht. Megjithatë, ekzistojnë përjashtime, p.sh, 

në Gjermani, ku më tepër se 70% e myslimanëve janë të origjinës turke. Atje, slloganët janë të njëjta, 
megjithëse me theksim dhe drejtshkrim turk.  

181 Termi hallall (e lejuar) dhe haram (e ndaluar apo tabu) përdoren në këtë kuptim. Shih po ashtu suret 5:5. 
182 Thënia “bismilah”, zakonisht e përkthyer “në emër të Allahut”, emërohet si “basmala” apo “tasmije”
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Pyetje
• Çfarë është mesazhi i islamit?
• Përse femrat në islam nuk kanë të të njëjtat drejta si meshkujt?
• Përse femrat në islam duhet të veshin mbulesa që i mbulojnë ato 

tërësisht?
• Përse mendoni që Maria, nëna e Jezusit, është e vetmja grua e 

përmendur me emër në Kuran?
• Çfarë përfitime shpirtërore mund të përfitoni nga mbajtja e muajit të 

agjërimit, Ramazanit?
• A e festoni ditëlindjen e Muhamedit? Nëse po, përse?
• Cilat festa islamike i kremtoni?
• “Festa e flijimit” është në përkujtim të Abrahamit. Çfarë saktësisht 

nënkupton kjo festë për ju? Cili ishte biri që do sakrifikohej? A mund 
të më tregoni ku është shkruar në Kuran?

• Kalendari islami fillon në vitin 622. A ishte koha para kësaj 
(Muhamedit në Mekë) jo-islamike?

• A mund të m’i shpjegoni termat “hallall” dhe “haram”? Si ndikon kjo 
në jetën tuaj?

?
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2. Përgjigjet e krishtera ndaj 
kundërshtimeve myslimane

Ky kapitull ofron informacione në lidhje me
a) kundërshtimet më të shpeshta myslimane dhe mënyrat e të 

menduarit
b) dallimet doktrinare në mes të krishterimit dhe islamit 183 

c) mënyrën se si të krishterët përgjigjen në mënyrë që myslimanët të 
kuptojnë 

>

183

Sfida islamike ndaj mësimit biblik zuri fill me Muhamedin. Kurani, në të cilën 
supozohet se janë përshkruar tekstet të zbritura Muhamedit, përmban shumë 
qëndrime polemizuese që janë në kontradiktë me mësimet krishtere. A kanë 
të krishterët përgjigje të arsyeshme dhe të bazuara për këto kundërshtime? 
Në të vërtetë po! Të krishterët mund të ofrojnë përgjigje të sinqerta ndaj 
çdo kundërshtimi. Ky kapitull ka për qëllim të skicojë një përzgjedhje të 
kundërshtimeve më të përhapura myslimane.184 

Një njohuri e mirë e Biblës dhe e mësimit të krishterë është një parakusht 
i rëndësishëm për diskutimin me myslimanë. Të krishterët inkurajohen të 
studiojnë dhe të diskutojnë materialin e këtij kapitulli me njëri-tjetrin në mënyrë 
që të jenë të sigurt gjatë ndarjes me myslimanë. Përgjigjet nga Bibla duhet të 
jepen me shumë durim dhe dashuri. Çështja nuk është të sqarojmë vetëm çfarë të 
krishterët besojnë, por gjithashtu përse e besojnë atë. Në rastet kur një i krishterë 
nuk e ka përgjigjen në çast, është më mirë të pranohet kjo gjë se sa të jepet një 
përgjigje e papeshuar. Duhet të merret një kohë e mjaftueshme për t’u përgatitur 
për takimin e ardhshëm duke hulumtuar për çështjen e ngritur, në frymë të 2 
Tim 2:15: 

Ji i zellshëm të dalësh përpara Perëndisë si i sprovuar, si punëtor që nuk ka pse të 
turpërohet, që ndan drejt fjalën e së vërtetës.

Përgjigjja duhet të sfidojë myslimanët të mendojnë për marrëdhëniet e tyre me 
Perëndinë dhe përfundimisht të pranojnë të vërtetën.185 

2.1  Fushat teologjike të konfliktit

Dallimet në mes të krishterëve dhe myslimanëve, kundërshtimet e myslimanëve 
dhe përgjigjet e dhëna nga të krishterët janë përshkruar në seksionin pasues. 
Ne fillojmë duke hetuar ngjashmëritë në mes të dy religjioneve, të cilat mund të 

183 Shumë pak myslimanë kanë kuptim të qartë mbi mesazhin e krishterë dhe mësimin. Kjo dëshmohet, për 
shembull, nga akuza islamike që të krishterët adhurojnë tri perëndi.

184 Ka më tepër kundërshtime myslimane kundrejt krishterimit. Shih, për shembull Gilchrist 1999.
185 Duhet mbajtur në mend që myslimanët, si rregull, nuk i vënë në dyshim çështjet religjioze por më saktë 

e pranojnë dhe e recitojnë Kuranin pa kushte. Është mëkat të vihet në dyshim Muhamedi apo Kurani. 
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shërbejnë si pika hyrëse për diskutime në mes të krishterëve dhe myslimanëve.186 
Tabela e mëposhtme paraqet shembujt e temave në krishterim dhe islam ku ka 
ngjashmëri në një masë të caktuar por edhe dallime:

Tema Ngjashmëritë Dallimet
Perëndia është një Besimi që ka vetëm një 

Perëndi.
Bibla dhe Kurani përshkruajnë 
Perëndinë. ndryshe

Perëndia si sundues Perëndia jeton përjetësisht 
dhe sundon botën.

Mënyra si Perëndia sundon 
botën.

Zbulesa Perëndia ka zbuluar fjalën e 
tij tek njerëzit.

Metoda e zbulesës dhe cili 
libër në realitet përmban 
fjalën e Perëndisë. 

Mëkati Njerëzit mëkatojnë. Përkufizimi  i mëkatit dallon 
rrënjësisht.

Falja Perëndia mund të falë 
mëkatet njerëzore.

 Mënyra si Perëndia falë.

Njerëzit e përmendur Kurani dhe Bibla flasin për 
karaktere të njëjta p.sh. 
Abrahami, Moisiu, Noeu, 
Maria, Jezusi 187 etj.

Kush ishin këta njerëz dhe 
cili ishte në të vërtetë misioni 
i tyre.

Dita e gjykimit Fakti që do të ketë një ditë 
gjykimi

Çfarë saktësisht do të ndodhë 
atë ditë.

Përjetësia Ekzistenca e qiellit (parajsës) 
dhe ferrit.

I tërë koncepti dallon. 

187

Siç u vu re më sipër, shumë njerëz dhe tema përmenden si në Bibël ashtu edhe 
në Kuran. Por misioni i pasuesve të tyre dhe mësimi i tyre dallon shumë. Kurani, 
për shembull, tregon për shkeljen e Adamit në parajsë, por detajet e tregimit 
dhe rëndësia e rënies së njeriut keqkuptohen tërësisht dhe është ndryshe nga 
ajo e treguar me hollësi tek  Zanafilla. Në islam, mëkati i kryer nga Adami nuk 
ka pasoja të mëtejme për njerëzimin dhe për këtë arsye myslimanët mohojnë 
konceptin biblik të mëkatit fillestar. Rrjedhimisht kjo gjë duhet sqaruar që ne nuk 
do të dënohemi për mëkatin e Adamit, por ne kemi trashëguar natyrën mëkatare 
nga Adami dhe si pasojë kemi tendencë të fortë ndaj mëkatit.  

Jezusi mban një pozitë të rëndësishme në mesin e profetëve në Kuran, por nga 
pikëpamja e krishterë, mungon argumenti kryesor: në islam, Jezusi nuk është Biri 
i Perëndisë që vdiq në kryq për mëkatet e njerëzimit. Një hulumtim më i afërt 
tregon që ka më shumë dallime se sa ngjashmëri. Këto do të qartëson në sesionet 
vijuese.

186 Lidhur me këtë temë, shih po ashtu sqarimet në kapitullin 3-4. 
187 Në Kuran, emri Jezus paraqitet si “Isa”. Sidoqoftë, drejtshkrimi korrekt arabik do të ishte Yasu’. Arsyeja e 

qartë për këtë diskrepancë nuk mund të gjendet.
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2.2  Kundërshtimet myslimane ndaj Biblës

2.2.1 “Bibla nuk është zbulesë e Perëndisë”

Kundërshtimi mysliman
“Bibla nuk është zbulesa e vërtetë e Allahut. Vetëm Kurani është zbulesa 
e fundit dhe më e mira nga Allahu.”

><

Fillimisht, është e rëndësishme të kuptohen dallimet në doktrinën e zbulesës:

Krishterimi Islami
Perëndia zbulon veten e tij nëpërmjet 
krijimit, në histori dhe veçanërisht 
nëpërmjet popullit të zgjedhur, 
Izraelit. Perëndia zbulon natyrën 
e tij dhe emrin e tij (Eks.20). Në 
Jezusin, ai vjen në botë për të sjellë 
pajtim dhe t’i tërheqë njerëzit tek 
ai. Jezusi është fjala përfundimtare 
dhe themelore e Perëndisë (Gjn.1:1-
14; Heb 1). Perëndia zbulon veten 
tek Jezusi. Bibla është dëshmi 
e frymëzuar e vetë-zbulesës së 
Perëndisë. Perëndia zgjodhi autorë të 
cilët, me anë të frymëzimit të Frymës 
së Shenjtë, shkruan fjalët e Shkrimit 
(2Tim 3:16; 2 Pje. 1:16-21). Këta njerëz 
shkruan Shkrimin në stilin e tyre. 
Prandaj Bibla ka autorësi të dyfishtë, 
Perëndia nëpërmjet fuqisë së Frymës 
së tij dhe disa njerëz të zgjedhur. Si 
rrjedhojë, ndonëse njerëzit shkruan 
Biblën, Perëndia qe në kontroll dhe 
siguroi që e vërteta të zbulohet.  

Allahu nuk zbulon veten e tij, vetëm vullnetin 
e tij. Ai dërgon profetë në kombe të ndryshme 
në kohë të ndryshme. Përveç disa arabëve, disa 
karaktere të rëndësishme biblike përmenden 
me emra në Kuran: Noeu, Abrahami, Moisiu, 
Davidi, Solomoni, Zakaria, Jona, Jezusi. 
Myslimanët pohojnë që Muhamedi është 
profeti i fundit dhe Kurani i është zbritur pjesë-
pjesë nëpërmjet kryengjëllit Gabriel (Xhibril). 
Kurani fillestar, në arabisht, thuhet të jetë 
mbajtur në qiellin e shtatë dhe është “nëna e 
librave”. I përmban urdhërimet e Allahut për të 
gjitha veprimet e njerëzimit. Muhamedi thuhet 
t’i ketë kaluar tekstet e zbuluara direkt dhe pa 
ndryshime. Kjo nënkupton që asnjë element 
njerëzor nuk është prezent në Kuran dhe në 
këtë mënyrë deklarohet të jetë fjala e pastër 
e Allahut. Ndonëse myslimanët mbajnë që 
Allahu vetë i adresohet njerëzimit me anë të të 
folurit direkt, që nga surja e parë është e qartë 
që pjesë të Kuranit janë shkruar në veten e tretë 
(Sura 1:5 “Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm te 
Ty kërkojmë ndihmë”).

Të krishterët besojnë që Bibla është fjala e frymëzuar e Perëndisë dhe i vetmi 
mesazhi i qartë për njerëzimin lidhur me shlyerjen e mëkatit, shpengimin dhe 
sigurinë e shpëtimit. 

Asnjë vepër njerëzore nuk mund të jetë e përsosur. Pohimi islamik që Kurani 
i shkruar i sotëm, i kaluar nga fjalët e gojës dhe të shkruara nga një skrib 23 
vjet pas vdekjes së Muhamedit, është si rrjedhojë vështirë për t’u mbështetur.188 

188 Myslimanët pohojnë që asgjë nuk është e përsosur veç Allahut! Atëherë si mundet një libër, si Kurani, në 
këtë botë të jetë i përsosur?
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Myslimanët besojnë që libri i shkruar, Kurani, është fjala e Allahut në formën 
absolute të përsosur. 

Në kontrast me këtë, të krishterët besojnë që fjala e Perëndisë u bë njeri në 
Jezus Krishtin,189 Birin e Perëndisë i cili është i përsosur në kuptimin hyjnor. 
Prandaj, myslimanët kanë një libër si zbulesën e tyre përfundimtare, ndërkaq të 
krishterëve u është dhënë një person si zbulesë hyjnore. Atëherë pyetja shtrohet: 
cila është zbulesë më e vlefshme nga Perëndia, një libër apo një person?190 

2.2.2 “Bibla nuk është Fjala e Perëndisë”

Kundërshtimi mysliman 
“Bibla nuk mund të jetë më fjalë e Perëndisë: është ndryshuar dhe 
falsifikuar nga judenjtë dhe të krishterët  (tahrif).”

><

Nga pikëpamja myslimane, Kurani përmban çdo gjë që është shkruar në zbulesat 
e mëparshme të Perëndisë.191 Myslimanët qëndrojnë prapa këndvështrimit që këto 
shkrime të mëparshme janë falsifikuar dhe tani vetëm Kurani përmban fjalët 
e vërteta të Perëndisë. Kurani përmban shumë tema biblike, por shumica janë 
paraqitur më shkurtër, tejet të shtrembëruara, të keqkuptuara dhe sipërfaqësore. 

Meqenëse Kurani është në kontradiktë me shumë formulime biblike, myslimanët 
supozojnë që Bibla është falsifikuar. Ata e pohojnë këtë pa një hulumtim kritik 
të thellë të Kuranit. Pozita e tyre në realitet zihet në kontradiktë me shumë 
formulime kuranore mbi Biblën.192 Kjo nënkupton se jo çdo gjë që myslimanët 
thonë është në pajtim me Kuranin. Tabela në vijim ilustron këtë çështje:

Mësimi kuranor Çfarë myslimanët besojnë Çfarë të krishterët besojnë

Lidhur me origjinën e Biblës

Bibla vjen nga Allahu 
(Sura 5:47)

Shkrimet biblike u 
zbuluan fillimisht nga 
Allahu për njerëzimin me 
anë të profetëve.

Njerëzit e zgjedhur nga 
Perëndia shkruan Biblën 
nën udhëheqjen e Frymës së 
Shenjtë (2 Pje. 1:21; 2 Tim.3:16)

Lidhur me autoritetin e Biblës

Në Bibël është 
udhëheqja dhe drita 
nga Allahu (Suret 
5:46; 10:94; 32:23). 

Bibla nuk është më fjala e 
Allahut sepse judenjtë dhe 
të krishterët e falsifikuan. 

Bibla është fjala e shkruar e 
Perëndisë, e cila na tregon 
rrugën e shpëtimit. (Gjn. 20:31). 

189 Shih Gjn.1:14. Se vetë Jezusi është zbulesë nga Perëndia, apo që fjala e Perëndisë në këtë mënyrë erdhi tek 
njerëzit në formën njerëzore, nuk përputhet me idenë islamike se si Allahu zbulon veten e tij. 

190 Shih tregimin në seksionin 3.3.4.
191 Këto libra janë paraqitur në seksionin 1.5.1.
192 Kurani, sidoqoftë, nuk përmend kurrë fjalën “Bibël”, iu referohet seksioneve të Biblës si librave të Ligjit 

“Tevrat” dhe Ungjillit “Inxhill”. 
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Tabela vijuese ofron shpjegim lidhur me dy vargje sfiduese në Kuran:193

Vargu | Arabisht  Shqip Shpjegimi

Sura 32:23 Ne i patëm dhënë 
edhe Musait librin, e ti 
(Muhammed) mos ke 
dyshim në çka pranon 
(në Kur’anin libër qiellor 
si i Musait), kurse atë 
(librin e Musait) e bëmë 
udhërrëfyes për beni 
israilët.

Kurani flet pozitivisht 
mbi librat e Dhiatës 
së Vjetër. Nuk thotë 
që ato janë ndryshuar, 
siç pohohet nga 
myslimanët. 

Sura 10:94 Po, nëse je në dyshim 
për këtë që të zbritëm 
ty, atëherë pyeti ata që 
lexojnë librin para teje. 
Ty të erdhi nga Zoti yt 
e vërteta, pra, mos u bë 
prej atyre që dyshojnë.

Ky varg në të vërtetë 
thotë që çdo mysliman 
që është në dyshim 
për sa i takon ndonjë 
zbulese nga Allahu 
duhet të pyesë njerëzit 
që iu është dhënë Libri 
më parë: judenjtë dhe 
të krishterët!

Autoriteti i Biblës nuk vihet në pyetje asgjëkundi në Kuran, porse theksohet 
pozitivisht. Në Suren 3:3 për shembull, Ungjilli (Inxhilli) dhe Tevrati (Ligji i 
Moisiut) përshkruhen si të ishin “udhëzues për njerëzimin”. Për më tepër, Kurani 
po ashtu deklaron (Suret 6:34; 10:64) që askush nuk mund ta ndryshojë fjalën 
e Allahut. Prandaj pyetja legjitime është kjo: përse myslimanët sot mbajnë 
këndvështrim të ndryshëm që është në kontradiktë me Kuranin e tyre? 

Për të dëshmuar pohimin e falsifikimit biblik, myslimanët sfidohen t’u përgjigjen 
pyetjeve përkatëse në vijim:
1) Kur dhe pse është falsifikuar Bibla?
2) Kush e falsifikoi Biblën?
3) Si reaguan besimtarët e tjerë, të cilët nuk morën pjesë në falsifikim?
4) Si mundet një njeri të dijë që një “Bibël origjinale” kishte ekzistuar, po të mos 

ketë provë për këtë supozim?  

Besueshmëria e Biblës konfirmohet me anë të katër të vërtetave themelore:
1) Profecitë e përmbushura: Shumë mund të gjenden në Bibël. Shpesh, ngjarjet 

janë paralajmëruar qindra vite para ndodhisë. Asnjë kritik nuk mund ta 
mohojë këtë. Kjo është unike në tërë historinë dhe nuk ndeshet në asnjë 
religjion me një qartësi të tillë. Shembuj të profecive dhe përmbushjeve janë 
dhënë në tabelën vijuese:194 

193 Vargje të tjera nga Kurani ku autoriteti i Biblës konfirmohet pozitivisht: Suret 2:136; 3:3; 4:136; 5:68; 
10:37.

194 Shih po ashtu Nehls (1985) dhe www.answering-islam.org 
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Ngjarje lidhur me Jezusin
(dhe kur është paralajmëruar) 

Profecia Përmbushja

Vendi i lindjes së Mesias dhe para-ekzistenca
(700 p.K)

Mik. 5:2 Lk. 2:4-7

Lindja e tij e virgjër (700 p.K) Is. 7:14 Mat. 1:18-23

Hyjnësia e tij (700 p.K) Is. 9:6 Mat. 1:23

Hyrja e tij në Jerusalem me anë të një gomari
(400 p.K)

Zak. 9:9 Mat. 21:1-9

Ai do të vinte për të shpëtuar dhe shëruar (700 p.K) Is. 53:3-6 Mat. 1:21;
Lk. 18:40-43; 19:10

Emri i Mesias (700 p.K) Is. 49:1-8 Mat. 1:21

Vuajtjet e tij dhe kryqëzimi Is. 53;
Ps. 22:1-18

Mat. 27:33-50;
Gjn. 18:36-19:37

Varrimi i tij Is. 53:9 Mat. 27:60

Ringjallja e tij Ps. 16:8-11 Vep. 2:25-32

Ngritja e tij Ps. 110:1 Vep. 1:6-11;
Heb 1:13

2) Dëshmitarët okularë: Ngjarjet e përshkruara në Bibël u paraqitën në publik; 
i tërë Izraeli qe dëshmitar. Apostujt përsëritnin shpesh thirrjen e tyre për t’i 
kontaktuar dëshmitarët okularë lidhur me konfirmimin e së vërtetës (Lk. 1:2; 
Vep. 2:22-24; 5:30-32; 26:25-26; etj.):

 ... ashtu si na i përcollën ata që e panë me sytë e tyre që nga fillimi dhe u bënë 
shërbyes të fjalës. (Lk. 1:2)

3) Arkeologjia: Gjetje të shumta arkeologjike vërtetojnë besueshmërinë e Biblës, 
duke konfirmuar të vërtetën historike dhe saktësinë e saj.195 Kur krahasohet 
me librat e tjerë religjioz, Bibla është unike si më e vjetra, e dëshmuar me anë 
të vendeve, njerëzve, titujve dhe ngjarjeve të përmendura aty dhe gjuhës dhe 
formateve letrare të përdorura për ta përbërë Biblën. Zbulimet arkeologjike 
mund të jenë të dobishme në mënjanimin e dyshimeve rreth besueshmërisë 
historike të Biblës. Kur e vërteta nga Shkrimi sfidohet nga skeptikët, 
arkeologjia mund të përdoret si demonstrim që njerëzit, vendet dhe ngjarjet 
në Bibël janë të vërteta. Ka shumë detaje lidhur me gjetjet arkeologjike; një 
shembull është përshkruar menjëherë pas vitit 1967:  

 Pas pushtimit të Murit Perëndimor dhe Tempullit Mount gjatë Luftës gjashtë-
ditëshe, arkeologët ndërmorën gërmime më të gjëra brenda kufijve të qytetit 
të Jerusalemit modern. Një detal në veçanti erdhi pak më në jugperëndim 
të qytetit të vjetër: u zbuluan dy dorëshkrime të vogla nga argjendi të cilat 
në mënyrë unike kishin ruajtur tekstet biblike dhe ishin më të vjetra se 
Dorëshkrimet e Detit të Zi. Të dyja këto hajmali përmbanin bekimet priftërore 

195 Shih, për shembull Free (1992) apo uebfaqet si www.christiananswers.net që dëshmojnë nëpërmjet 
shumë gërmimeve, provë solide të vërtetësisë së Biblës. 
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nga libri i Numrave; njëra përmbante gjithashtu një citat të gjetur në vargjet 
paralele të Eksodit (20:6) dhe Ligji i Përtërirë (5:10 dhe 7:9). Vargjet e njëjta 
paraqiten sërish edhe më vonë tek Danieli (9:4) dhe Nehemia (1:5).

4) Historia: Historianët e kohës, si Taciti dhe Jozefi,196 të cilët qenë shpesh jo 
të krishterë, konfirmojnë po ashtu ngjarjet biblike. Si rrjedhojë nuk kemi 
arsye të dyshojmë Biblën, sepse ngjarjet e përshkruara në të vërtetë ndodhën. 
Jozefi, për shembull, shkroi në vitin 93:197

 Tani ekzistonte rreth kësaj kohë Jezusi, një njeri i mençur, nëse do të ishte 
e ligjshme të quhet njeri, sepse ai ishte bërës i veprave të mahnitshme, një 
mësues i njerëzve të tillë që pranuan të vërtetën me kënaqësi. Ai tërhoqi pranë 
vetes së tij shumë judenj dhe shumë paganë. Ai ishte Krishti (= Mesia). Dhe kur 
Pilati, nën sugjerimin e burrave kryesorë në mesin tonë, e kishte gjykuar për t’u 
kryqëzuar, ata që e deshën atë fillimisht nuk e braktisën; sepse ai iu shfaq atyre 
përsëri në ditën e tretë; siç i kishin paralajmëruar këto ngjarje profetët hyjnorë 
dhe dhjetëra mijëra gjëra të tjera të mrekullueshme lidhur me të. Dhe fisi i të 
krishterëve i emëruar në bazë të tij, nuk janë të shuar në këtë ditë (Antiquities 
of the Jews, Libri 18, Kap. 3:3 në The Works of Plavius Josephus përkthyer nga 
William Whisston, Milner dhe Sowerby, Londër, fq.392). 

2.2.3 “Të krishterët kanë Bibla me tekste kontradiktore”

Kundërshtimi mysliman 
“Të krishterët kanë Bibla të ndryshme që dallojnë në përmbajtje në disa 
vende. Perëndia me siguri nuk është autori i Biblave kontradiktore.”

><

Ky argument bazohet në supozimin që ekzistojnë tekste biblike që ndryshojnë. 
Me sa duket myslimanët nuk e kanë hulumtuar asnjëherë këtë pohim. Ajo çfarë 
ata nënkuptojnë është se ka përkthime të ndryshme që vlen për Kuranin po 
ashtu. Ata duhet të mësojnë që përkthimet e ndryshme i adresohen njerëzve të 
prapavijave dhe periudhave të ndryshme intelektuale. Pasi gjuha është dinamike 
dhe ndryshimet nga brezi në brez, përkthimet kanë nevojë për përmirësime. 
Megjithatë, Biblat janë të gjitha të përkthyera nga tekstet e hebraishtes dhe 
greqishtes origjinale! Është e vështirë për shumicën e myslimanëve të kuptohet 
se është e mundur të përkthehet Bibla në gjuhë të ndryshme pa ndryshime në 
përmbajtjen e saj. 

Lidhur me Kuranin në kontekstin e mësimeve islamike mbi zbulesën,198 
myslimanët mbajnë pikëpamjen që fjala e Allahut duhet të jetë fjalë për fjalë. Kjo 

196 Cornelius Tacitus (54-117) ishte historiani më i madh i perandorisë romake. Jozefi (menjëherë pas vitit 
100 m.K) i cili u bë i njohur, në cilësinë prej qytetari romak, si Flavius Josephus, ishte historian hebre 
i shekullit të parë dhe apologjist i origjinës priftërore dhe mbretërore i cili mbijetoi dhe regjistroi 
shkatërrimin e Jerusalemit në vitin 70. Veprat e tij ofrojnë një ndriçim të rëndësishëm në judaizmin e 
shekullit të parë. 

197 Për dëshmi të tjera shkencore ndaj të vërtetës së Biblës, shih Stoner (1969)
198 Kjo teori sqarohet në kapitullin 2.2.1. 
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teori është jo reale, meqë mospërputhje të vogla domosdoshmërisht lindin kur 
teksti përcillet gojarisht, shkruhet dhe kopjohet  manualisht përgjatë shekujve. 
Ky është një supozim me fuqi argumentuese të vogël. Myslimanët supozojnë 
që Kurani është i “përsosur” pa vështruar në mënyrë kritike në tekst dhe 
transmetimin e tij. Gjithsesi, Kurani nuk është në asnjë mënyrë aq “i përsosur” 
dhe homogjen sa myslimanët mendojnë.199 Në dallim, mund të thuhet që asnjë 
libër tjetër nuk ka qenë më thellësisht i hetuar, i shqyrtuar në mënyrë më kritike 
sa Bibla – dhe e ka kaluar testin! 

Të krishterët mund të jenë të qetë sepse, Bibla ka provat më të mira të autenticitetit. 
Asnjë libër tjetër antik nuk ka aq shumë dorëshkrime. Në mesin e më shumë 
se 5000 dorëshkrimeve antike apo pjesëve të tyre ne gjejmë tre dorëshkrime 
madhore të cilat qenë shkruar para islamit. Këto dëshmojnë që Bibla që kemi sot 
është e njëjtë me atë që judenjtë antikë dhe të krishterët kishin përdorur.200

1) Codex Alexandrinus është shkruar në shekullin e pestë pas Krishtit. Në të 
gjendet e tërë Bibla, me përjashtim të disa faqeve nga Dhiata e Re, të cilat 
qenë humbur.201 I tërë teksti i dorëshkrimit gjendet në Biblën e sotme. Ky 
dorëshkrim ndodhet në Librarinë Britanike në Londër.

2) Codex Sinaiticus është shkruar në fund të shekullit të katërt pas Krishtit. Në 
të gjendet e tërë Dhiata e Re dhe pjesë të Dhiatës së Vjetër. Është mbajtur në 
librarinë e Shën Petersburgut, Rusi, më vonë e shitur, dhe tani vendndodhja 
e saj është po ashtu në Librarinë Britanike në Londër.

3) Codex Vaticanus është me siguri dorëshkrimi më i vjetër që përmban të 
tërë Biblën. Qe shkruar në shekullin e katër pas Krishtit dhe sot mbahet në 
Librarinë e Vatikanit në Romë. Pjesa e fundit e Dhiatës së Re është shkruar 
në një shkrim tjetër që dallon nga e para.202 

Lidhur me ndryshimet e supozuara në Bibël, duhet thënë kategorikisht që 
dorëshkrimet e përmendura më lartë datojnë më herët se Muhamedi. Nuk ka 
mënyrë që ndryshimet të kenë ndodhur në Bibël pas asaj kohe, sepse Biblat sot 
nuk i shmangen teksteve të mësipërme. Kurani thekson qartë që Bibla në kohën 
e Muhamedit ishte konsideruar të jetë zbulesë hyjnore dhe asnjë njeri nuk mund 
ta ndryshojë atë. Prandaj mund të supozohet që myslimanët të cilët argumentojnë 
se Bibla është korruptuar janë injorantë lidhur me këto fakte. 

199 Shih Gilchrist 1999:23-40
200 Ka shumë dorëshkrime të tjera që dëshmojnë intergritetin dhe homogjenitetin e Biblës p.sh teksti 

mazoretik në hebraishte, dorëshkrimet e Detit të Zi, Septuaginta, Vulgata latine (shih po ashtu Gilchrist 
1999:20-23). 

201 Tekstet e humbura në Codex Alexandrinus janë Mat 1:1-25; Mat.6; Gjn. 6:50-8:52; 2Kor. 4:13-12:6.
202 Nga Heb. 9:14 deri në fund të Zbulesës.
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Tabela e mëposhtme ofron një krahasim interesant në lidhje me zbulesën e dhënë 
nga Perëndia për njerëzimin:

Subjekti Krishterimi Islami

I përsosur, zbulesë 
përfundimtare nga Krijuesi

Jezusi =
person i gjallë

Kurani =
libër

Udhëheqje e shkruar për 
njerëzimin

Bibla =
fjalë e shkruar e Perëndisë

Kurani dhe hadithi = 
fjalë e Allahut

Në këtë mënyrë dallimi qëndron në krishterim “Fjala u bë mish dhe jetoi ndër 
ne...” (domethënë Jezusi, Gjn.1:14) ndërsa në islam “Fjala e Allahut” u bë libër, 
domethënë Kurani. Në krishterim zbulesa përfundimtare e përsosur është Jezusi, 
person i gjallë, ndërkaq në islam është një libër, Kurani. Prandaj, në diskutime 
lidhur me zbulesën përfundimtare ndërmjet krishterimit dhe islamit, krahasimi 
duhet bërë në mes të Jezusit dhe Kuranit. 

Pyetje
• Si është bërë Kurani tekst i shkruar në formën që ekziston sot?
• Përse myslimanët pohojnë sot që Bibla është falsifikuar, ndërsa në 

anën tjetër Kurani konfirmon autoritetin e Biblës?
• Çfarë evidence kanë myslimanët lidhur me korruptimin e supozuar të 

Biblës?
• Në çfarë kohë në histori myslimanët pohojnë se Bibla është 

ndryshuar?
• Përse myslimanët nuk ndjekin këshillat e Kuranit lidhur me Suren 

10:94 – pra, nëse ata janë në dyshim mbi kuptimin e zbulesave, që 
t’i pyesin judenjtë dhe të krishterët?

• Meqë Kurani i konsideron të besueshme shkrimet e judenjve dhe të 
krishterëve, pse myslimanët nuk konsultojnë Biblën për përgjigje 
shpirtërore?

• Myslimanët pohojnë se asgjë nuk është e përsosur përveç Allahut! 
Atëherë si mundet një libër, si Kurani, të jetë i përsosur në këtë botë?

?
 
 

 

 
 

 

 

2.3  Kundërshtimet myslimane ndaj Jezus Krishtit

2.3.1 “Jezusi nuk është më tepër se një profet i zakonshëm”

Kundërshtimi mysliman 
Jezusi është profet si cilido tjetër, Jezusi erdhi vetëm për izraelitët. 
Muhamedi është profeti më i madh dhe i fundit i cili erdhi për tërë 
njerëzimin”, (shih Suret 4:171; 5:75; 33:40; 43:59; 43:63-64). 

><
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Myslimanët e pranojnë Jezusin si jo më tepër se një profet. Muhamedi, në anën 
tjetër, paraqitet si i fundit, profeti më i rëndësishëm dhe më i madh. Sidoqoftë 
Kurani i atribuon një pozitë shumë të lartë dhe në fakt unike Jezusit.203 Ndonëse 
ai përmendet në 15 nga 114 suret e Kuranit,204 asnjë nga këto sure nuk lidhet 
ekskluzivisht me personalitetin dhe veprën e tij. Prandaj një figurë e Jezusit 
nga Kurani duhet të ndërtohet nga 93 vargjet e shpërndara të cilat flasin për të. 
Thëniet më të rëndësishme mbi Jezusin dhe titujt e dhënë atij janë të theksuara 
më poshtë: 

Sura Thënia

3:45 Ai është tejet i çmuar në këtë botë dhe në botën tjetër. 

4:158 Ai është marrë në qiell (tekstualisht: tek vetja e tij dmth. te Allahu) nga Allahu

4:171 Ai është Mesia (Krishti)205, fjala e Allahut,206 shpirt nga Allahu.

5:113 Ai krijoi jetën, shëroi të sëmurët dhe ringjalli të vdekurit.

19:19 Ai ishte i patëmetë (pa mëkate).207  

19:20 Ai ishte lindur nga një e virgjër.

19:21 Ai është shenjë për njerëzimin.

19:34 Ai është fjala e të vërtetës.

21:91 Ai është shenjë për të gjithë njerëzit e botës.

43:61 Ai ka “njohurinë e ditës” (së gjykimit).

43:63 Ai erdhi me dëshmi të qarta. 
205 206 207

Shumica e myslimanëve i injorojnë këto thënie të mahnitshme nga Kurani të 
cilët e paraqesin Jezusin të jetë unik. Është domethënëse, sidoqoftë, që Kurani 
asnjëherë – as edhe në vendet ku kthehet kundër mësimeve krishtere me shumë 
egërsi – nuk i atribuon ndonjë mëkat Jezusit.208 Veç kësaj, është për t’u shquar që 
Kurani përdorë termin Mesih209, edhe pse një njëri do të priste që ta mohonte 
fuqishëm këtë titull të veçantë. Kështu, edhe Kurani madje e përshkruan Jezusin 
si unik, person të pabarabartë i cili është më shumë se një profet. Myslimanët 
argumentojnë çdo herë të njëjtën që Jezusi ishte vetëm një profet i dërguar për 
popullin e tij, për izraelitët, duke e bazuar këtë qëndrim në vargun nga Bibla, 
“Nuk jam dërguar gjetiu, përveçse te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit”. 
(Mat.15:24; shih gjithashtu Mat. 1:21; 10:5-6).
203 Të krishterët nuk kanë nevojë për Kuranin që të paraqesin Jezusin unik. Por mund t’iu nxjerrin në pah 

myslimanëve që ata duhet të arsyetojnë, me anë të studimit të kujdesshëm të Kuranit, se Jezusi është më 
tepër se një profet: ai është unik dhe i pakrahasueshëm.  

204 Lidhur me Jezusin në Kuran, shih për shembull Parrinder 1965. 
205 Shpjegime lidhur me temën e “Mesias” shih seksionin 1965.
206 Al-Buhariu (6:200-2-1; 60.178.236) vërteton titullin “Fjala e Allahut” për Jezusin.
207 Kurani po ashtu thotë që Gjon Pagëzori ishte i shenjtë në Suren 19:13. Të gjithë profetët tjerë përveç Jezusit 

duhej të kërkonin falje për mëkatet e tyre, përfshirë Muhamedin (Suret 4:106; 40:55; 47:19). Hadithi nga 
Al-Buhariu (6:324; 54.10.506) vërteton që Jezusi ishte kursyer nga prekja e Satanit dhe mëkatit.

208 Ekzistojnë rrëfime që të gjithë profetët mëkatuan dhe kanë kërkuar për falje. Tradita myslimane, 
gjithashtu, konfirmon pamëkatshmërinë e Jezusit. 

209 Kurani nuk ofron sqarim lidhur me këtë titull. 
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Përgjigjja ndaj kësaj është se misioni i Jezusit duhet të shihet në tërë kontekstin 
e tij.210 Fillimisht, Jezusi përqendroi predikimin e tij tek judenjtë dhe më vonë e 
zgjeroi atë tek paganët. Kjo bëhet e qartë në përballje të shumta që Jezusi kishte 
për shembull, me gruan teksa ishte në pusin e Jakobit (Gjn. 4)211. Urdhërimi i 
madh (Mat.28:18-20) dhe premtimi i Frymës së Shenjtë për dishepujt (Vep.1 :8) 
tregon qartë se mesazhi i Jezusit vlen për të gjithë njerëzimin. 

Strategjia e Jezusit është e rrënjosur në bekimet e Perëndisë për Abrahamin (Zan. 
12:1-3): “...te ti do të jenë të bekuara të tëra familjet e tokës”. Jezusi e konfirmon 
këtë me fjalët, “... sepse shpëtimi vjen nga judenjtë” (Gjn. 4:22). Në këtë mënyrë, 
Jezusi fillon misionin e tij me predikim ndaj judenjve sepse bekimet e Perëndisë 
vijnë nëpërmjet judenjve tek i gjithë njerëzimi. 
Kundërshtimi mysliman se Jezusi ishte dërguar vetëm tek izraelitët është në 
kontradiktë me thëniet e Kuranit. Sura 19:21 thotë që Jezusi ishte “shenjë për 
njerëzimin”. 

2.3.2 “Jezusi nuk është Biri i Perëndisë”

Kundërshtimi mysliman 
Është e pamundur për Allahun të ketë bir, përndryshe ai mund të kishte 
vajza dhe gra, po ashtu, Allahu është një!” (shih Suren 19:35).

><

Siç u theksua më parë, Jezusi mban pozitë të veçantë në Kuran duke mbajtur tituj 
të jashtëzakonshëm dhe duke kryer vepra të jashtëzakonshme. Në anën tjetër, 
dallime themelore ekzistojnë: 

Thënie lidhur me Bibla Kurani

Pozitën e Jezusit Biri i Perëndisë Profet, i dërguar (resul)

Misionin e Jezusit Shpengim212 për njerëzimin Predikim dhe shërim
212

Muhamedi kishte keqkuptuar doktrinën e krishterë të Jezusit si Bir i Perëndisë 
për ta nënkuptuar këtë në sensin biologjik, sikur Perëndia të kishte grua, dhe të 
kishte një djalë me të. Ky keqkuptim vihet re në vargje të ndryshme kuranore.213 
Pozita dhe misioni i Jezusit në islam përkufizohet vetëm sipas koncepteve 
kuranore të profetit dhe të të dërguarit. Mësimi i krishterë mbi Jezusin, i të qenit 
Bir i Perëndisë dhe Shpëtimtar i botës, është në kontradiktë me këndvështrimin 
mysliman të Perëndisë, domethënë konceptin e tyre të unitetit dhe të qenit unik të 
Allahut (Tahvidi). Si rrjedhim është shumë e vështirë për myslimanët të pranojnë 
që Allahu dhe Jezusi kanë marrëdhënie atë-bir. Prandaj, meqenëse, Allahu nuk 
ka bir, ai nuk mund të kuptohet si baba qoftë ndaj Jezusit e as për besimtarët 

210 Myslimanët i përdorin vargjet biblike shpesh jashtë kontekstit të tyre që i çon ata në konkluzione false. 
211 Këtu, Jezusi flet me një grua samaritane nga fshati Sihor. Më pas, ai i adreson shumë njerëz nga i njëjti 

fshat. Si rezultat i kësaj përballjeje, shumë besuan në Jezusin. 
212 Shpengimi diskutohet në kapitullin 2.4.3.
213 Shih Suret 6:100-101; 10:68; 19:88-92. 
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myslimanë. Termi “baba” është si pasojë i çuditshëm dhe i papranueshëm për 
myslimanët. Megjithatë, formulimi që Perëndia është ati i të gjithë të krishterëve, 
është një nga formulimet qendrore të Biblës (2Thes. 1:2; 1Pje. 1:17). 
Në Dhiatën e Re, “Biri i Perëndisë”, apo thjesht “Biri”, është përcaktim mesianik 
mbizotërues për Jezusin. Vetë Perëndia e thërret Jezusin si Birin e tij dhe e pranon 
atë para njerëzve.214 Jezusi e pohon veten e tij si “Biri i Perëndisë” dhe në këtë 
mënyrë zbulon origjinën e tij nga Perëndia dhe marrëdhënien e tij me Perëndinë, 
Atin215. Kur Jezusi e quan veten e tij Bir të Perëndisë, kjo përfshin pohimin e 
paraprirjes absolute mbi gjithë krijimin.216 Ai është para çdo gjëje. Nëpërmjet tij, 
çdo gjë ekziston. Prandaj, termi “Bir i Perëndisë” barazohet me termin “Zot”. Të 
pranohet Jezusi si Bir i Perëndisë është të pranohet dhe të besohet zbulesa që 
erdhi me anë të Tij (Mat. 16:16). Madje edhe demonët pranuan Jezusin si Birin e 
Perëndisë, duke treguar dimensionin kozmik të zbulesës së tij.217 

Si ta shpjegojmë konceptin “Biri i Perëndisë”
Kur takoni një mysliman për të parën herë, ju mund ta pyesni atë nga 
vjen ai dhe më pas ta përshëndesni atë dhe t’i thoni (siç mund të krijohet 
situata), “Ah, një bir Pakistani” apo “Ah, një bir nga Nili” apo “Ah, një 
bir nga Iraku.”
Por, pastaj ju thoni, “Por Pakistani (apo çfarëdo tjetër) nuk kishte kurrë 
grua/bashkëshorte, megjithatë TI je një BIR i Pakistanit (apo çfarëdo 
tjetër)”. Kjo gjë ka ndihmuar shumë njerëz për të mbajtur mend që “bir” 
do të thotë qenie të tjera veç bijve fizik të lindur nga aktiviteti seksual. 

!

2.3.3 “Jezusi nuk mund të jetë Perëndi”

Kundërshtimi mysliman 
“Jezusi nuk ishte Perëndi. Ai nuk ishte njeri si gjithë ne. Perëndia është 
një; ai nuk ka partnerë!” (shih Suren 5:19-20). 

><

Në islamin ortodoks, perceptohet që Allahu nuk e zbulon dhe nuk mundet të 
zbulojë veten e tij si qenie njerëzore. Zbulesa e Allahut është vetëm një mesazh që, 
sipas islamit, ishte zbuluar me anë të engjëllit Gabriel tek Muhamedi dhe më pas 
qe përshkruar fjalë për fjalë. Që njeriu Jezus Krishti të jetë zbulesë e Perëndisë, 
dhe si rrjedhojë fjalë e përjetshme e Perëndisë në formën njerëzore, nuk përputhet 
me konceptin islamik të zbulesës. Perceptohet si idhujtari (shirk) e cila në islam 
është forma më e keqe e mosbesimit.

Formulimet biblike, sidoqoftë, janë të qarta: Dhiata e Vjetër e paralajmëron atë që 

214 Shih Mat. 3:16; 17:5; Lk 9:35
215 Referojuni Mat. 11:27; Gjn. 14:20. 
216 Referojuni Kol 1:15-16; Gjn 1:3. 
217 Mat. 8:29; Mk. 3:11; Lk 4:41.
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do të vijë i cili do të jetë Perëndi dhe Dhiata e Re tregon që kjo është përmbushur.218 
Bibla thekson dallueshëm se Jezusi është “Perëndia me ne” (Immanuel; Mat. 1:23). 

Filipianëve 2:6 konfirmon faktet në vijim:
1) Jezusi ishte Perëndi ndërsa ishte në tokë dhe në të njëjtën kohë ishte njeri.
2) Jezusi ishte i vetmi person që jetoi ndonjëherë në tokë duke bashkuar natyrën 

hyjnore dhe njerëzore në një mënyrë të përsosur (shih Rom. 1:3-4).
3) Jezusi, duke qenë i vetmi njeri i pamëkat, kishte mundësinë të ofronte veten 

e tij si flijim i përsosur, duke vdekur në kryq për mëkatet e të gjithë atyre që 
besojnë dhe e pranojnë atë. 

4) Ky ishte misioni i Jezusit dhe ai ishte i bindur në mënyrë të përsosur për këtë.
5) Jezusi pranon titullin më të lartë ndonjëherë; të gjithë njerëzit do të duhen t’i 

binden atij dhe të pranojnë autoritetin e tij. 

Diskutimi me një mysliman
Myslimani: Jezusi nuk mund të jetë Perëndi; asnjë person njerëzor nuk 
mund të jetë Perëndi!
I krishteri: A ka ndonjë gjë të pamundur për Perëndinë?
Myslimani: Jo; Perëndia mund të bëj çdo gjë!
I krishteri: Nëse Perëndia do të merrte vendim sot për të ecur në një trup 
njeriu para shtëpisë tënde (dhe në të njëjtën kohë të kontrollojë edhe më 
tej universin), a do të mund ta ndaloje Perëndinë nga ky veprim?
Myslimani: Jo; askush nuk mund ta pengojë Perëndinë nga të bërit atë 
që do!
I krishteri: Atëherë, Perëndia vendosi në histori të shfaqet në formë 
njeriu në tokë – dhe ky person quhet Jezus! Si mund të thuhet, kjo është 
e pamundur për Perëndinë?

!

2.3.4 “Jezusi nuk ishte kryqëzuar”

Kundërshtimi mysliman 
“Jezusi nuk ishte kryqëzuar; është e pamundur që Allahu të lejojë një 
profet që të vdes në një formë të tillë të tmerrshme.” (shih Suret 4:157).

><

Kurani mohon tre fakte themelore mbi Jezus Krishtin, kryesisht lidhur me hyjninë 
e tij, funksionin e tij prej Shpëtimtari dhe kryqëzimin e tij. Me anë të kësaj, 
islami dallon thelbësisht nga krishterimi. Një “harmonizim” i dy religjioneve, 
siç kërkohet nga teologët liberalë, është i pamundur pa braktisur themelorët e 
besimit të krishterë. Vdekja e Jezusit në kryq zë një pozitë të mjegulltë në Kuran. 
Thëniet janë të paqarta dhe nuk paraqesin një figurë të qartë. Kurani përmend 
në realitet kryqëzimin vetëm në një vend, ku dhe mohohet. Sura 4:157-158 thotë 
lidhur me judenjtë: 
218 Shih vargjet vijuese në Bibël: Da 7:13-14; Is. 7:14; 9:6; Gjn.1:10-12; 5:21-27; 10:25-33; 14:6; Vep.20:26-29; 

Rom. 9:4-5; Mat. 14:32-33; 26:63-64; Lk. 7:48-50; Fil. 2:5-6; Heb. 1:1-4; 2Kor 4:4; 1Gjn. 5:20; Tit. 2:11.
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Madje për shkak të thënies së tyre: 
“Ne e kemi mbytur Mesihun, Isain, 
birin e Merjemes, të dërguarin e All-
llahut”. Po ata as nuk e mbytën as nuk e 
gozhduan por atyre u përngjau. Ata që  
nuk u pajtuan rreth (mbytjes së) tij, janë 
në dilemë për të e nuk kanë për të kurrfarë 
dije të saktë, përveç që iluzojnë. E ata me 
siguri nuk e mbytën atë. Përkundrazi, All-
llahu e ngriti atë pranë Vetes. All-llahu 
është i poltfuqishëm, i dijshëm.

Meqenëse Kurani mohon kryqëzimin, nuk është e habitshme që nuk e adreson 
çështjen e kryqëzimit si mënyrë e shpëtimit. Mohimi i kryqëzimit mund të 
shpjegohet më atë që Muhamedi takoi kryesisht fanatik heretikë të krishterë, 
dhe si rezultat asnjëherë nuk mori një shpjegim të duhur lidhur me veprën 
shpenguese të Jezus Krishtit. Teksti kuranor përmban dykuptimësi dhe fjalët 
“atyre u përngjau” lënë hapësirë për teori të ndryshme dhe spekulime se ç’ka 
mundur të ndodhte. Teologët myslimanë mbajnë disa pikëpamje p.sh.:219 
• Askush nuk është kryqëzuar – “u përngjau” judenjve, por kryqëzimi nuk ka 

ndodhur.
• Jezusi është kryqëzuar, por nuk ka vdekur – judenjtë dhe romakët menduan 

se Jezusi kishte vdekur. Sidoqoftë, Jezusi u shërua në varr dhe arriti të ikte (ky 
është një interpretim ahmedian).

• Një person tjetër qe kryqëzuar në vend të Jezusit – Allahu mashtroi njerëzit.220 
Jezusi ishte marrë në qiell ndërsa ishte ende gjallë. Nuk është e qartë kush 
e zëvendësoi Jezusin dhe shumë ide të ndryshme lidhur me identitetin e 
zëvendësuesit (p.sh. Juda) ekzistojnë. Sot, kjo teori është e përhapur. 

Ndjekësit e lëvizjes ahmediane221 supozojnë që Jezusi i mbijetoi kryqëzimit dhe 
emigroi në Indi, ku dhe vdiq një vdekje natyrore.222 Një vdekje e tillë e  ashpër e 
një profeti është e papranueshme në islam, ku të gjithë profetët konsiderohen të 
jenë të suksesshëm. Allahu nuk do të lejonte asnjëherë poshtërimin e kryqëzimit. 
Në çdo mënyrë, kjo është në kontrast me fatin e profetëve në Dhiatën e Vjetër. 

Për ta mjegulluar situatën më tepër, Kurani thotë sipas përkthimit nga Jusuf Ali 
(në gjuhën angleze): “Ja! Allahu tha: O Jezus! Unë do të të marr dhe do të të ngre 
tek Vetja ime.” Origjinali lexon tërësisht ndryshe. Fjala “mutavaffi-ka” nënkupton 
“Unë do të bëj që ti të vdesësh”. Në botimin e tij të dytë, sidoqoftë, ai e ndryshoi atë 
në “Unë do të të marr”, që është ngjashëm mashtruese. M.M. Pickthall përkthen: 

219 Shih po ashtu Gilchrist (1999:119-125).
220 Që Allahu mund të bëjë plane më të mira, domethënë të mashtrojë njerëz, tregohet në Kuran në Suret 

3:54; 7:99 dhe 10:21.
221 Kjo lëvizje është përshkruar në seksionin 1.6.5.
222 Kjo teori gjithashtu quhet “teoria e të rënit të fikët” sepse Jezusit supozohet t’i kishte rënë të fikët, por 

nuk kishte vdekur gjatë kryqëzimit. Të gjithë ata prezentë qenë të mashtruar. Në varr Jezusi u shërua, 
u çua nga guri dhe u largua. Kjo teori u zhvillua që në shekujt 18 dhe 19 nga teologë të racionalizmit 
evropian . Ahmedianët madje mendojnë që kanë gjetur varrin e Jezusit në Kashmir (Indi).
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“Unë po të mbledh”. Përse është kaq i qartë ky mashtrim? “Tavaffi” nënkupton “të 
vdesësh” (sipas fjalorëve në vijim: J.Catafago, EW Lane dhe ibn Mukarram). Ibn 
Abaz, një nga shoqëruesit më të çmuar të Muhamedit, tha “mutavaffi-ka është 
mumitu-ka” domethënë “Unë do të bëj që ti të vdesësh” (Al-Buhariu).

Një pasazh tjetër e vështirëson këtë provë, duke thënë për Jezusin:
Selami është me mua ditën kur u linda, ditën kur të vdes dhe ditën kur të dal i 
gjallë! (Sura 19:33). 

Shumë myslimanë arsyetojnë që vdekja e tij ka për të ndodhur pas kthimit të 
Jezusit në tokë për të fituar al-Dexhallin, Antikrishtin. Pas kësaj, Jezusi pritet të 
varroset pranë Muhamedit në Medinë. Kjo mundet vështirë të jetë një interpretim 
i vërtetë, sepse po thuajse të njëjtat fjalë identike përdoren në vargun para citimit 
të fundit, këtë herë duke iu referuar Gjon Pagëzorit:

Dhe selam (prej nesh) atij ditën kur u lind, ditën kur vdes dhe ditën kur do të 
ngrihet i gjallë (Sura 19:15)

Përse do të duhej Gjon Pagëzori të vdiste dhe jo Jezusi për të cilin është folur gati 
me të njëjtat fjalë? Është në kontradiktë me vargun e cituar vazhdimisht Sura 
4:157. 

Në pikëpamjen e krishterë, kryqëzimi i Jezusit është qendra dhe kulmi i tërë 
mesazhit biblik. Kryqëzimi është pjesë e misionit të Jezusit.223 Perëndia manifestoi 
madhështinë e fuqisë së tij kur e ringjalli Jezusin si njeri të gjallë nga varri. 
Kryqëzimi është një fakt i pranuar në Bibël. Ekzistojnë veç kësaj, dëshmi të tjera 
historike lidhur me temën. Dëshmitë përfshijnë: 
• Vdekja e Mesias ishte paralajmëruar nga profetët e Dhiatës së Vjetër (Is. 53; Ps. 

22:1-8).
• Vdekja sakrifikuese e Jezusit është pasojë logjike e përmbushjes së mësimeve të 

Dhiatës së Vjetër (Lk. 24:26; 24:44). Vdekja e njëhershme flijuese në Dhiatën e 
Re zëvendëson flijimet e Dhiatës së Vjetër të cilat duheshin ofruar vazhdimisht 
(Heb. 10:1-18). 

• Mesatarisht një e treta e Ungjillit ka të bëjë me javën e fundit të Jezusit në tokë, 
me vdekjen dhe ringjalljen e tij.

• Ekzistojnë disa dëshmi nga dëshmitarët okularë (2 Pje. 1:16-18; 1 Gjn. 1:1-3; 1 
Kor. 15:3-8).

• Historianët raportojnë vdekjen e Jezusit (për shembull Jozefi dhe Kornelius 
Taciti, historianë të shekullit të parë). 

• Dëshmia e njerëzve jetët e të cilëve qenë ndryshuar nga Jezusi (Vep. 4:8-13; 7:56; 
24:24). 

223 Misioni i Jezusit ishte të vdiste në kryq si sakrifica “përfundimtare, e përsosur”, ashtu që të gjithë ata që 
besojnë në të mund të pranojnë faljen e mëkateve dhe jetën e përditshme (Gjn.3:16; 5:24; 14:6; 20:31). 
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Tabela më poshtë prezanton kontrastin e habitshëm rreth statusit të kryqëzimit 
në mesin e të krishterëve, judenjve dhe myslimanëve. 

Krishterimi Judaizmi Islami
(sipas Kuranit)

Jezusi është Mesia dhe 
ai vdiq në kryq

Jezusi nuk ishte Mesia, por 
ai vdiq në kryq

Jezusi ishte Mesia, por ai nuk 
vdiq në kryq. 

2.3.5 “Jeta e Muhamedit ishte më fisnike se e Jezusit”

Kundërshtimi mysliman 
Muhamedi është profeti i fundit i Allahut dhe jeta e tij është e një 
karakteri më fisnik se ajo e Jezusit!”

><

Shumë myslimanë janë të vetëdijshëm që të krishterët kanë vlerësimin më të 
lartë për Jezusin dhe ata madje e adhurojnë atë. Kjo është e çuditshme për ta dhe 
ata mendojnë se të krishterët kanë kryer idhujtari. Në islam, Muhamedi është 
profeti i fundit dhe më i madhi nga të gjithë, dhe i një karakteri shumë më fisnik 
se i çdo profeti tjetër, përfshirë edhe Jezusin. 

Myslimanët shpesh e idealizojnë Muhamedin duke i atribuuar atij gjëra që ai 
kurrë nuk i ka bërë apo thënë nga dëshira e tyre për të ngritur Muhamedin më 
lartë seç është në fakt. Sidoqoftë, ky qëndrim është më i afërt me “të menduarit 
e dëshirueshëm” se sa që ka të bëjë me realitetin. Prandaj, është me rëndësi për 
të krishterët të dëgjojnë me vëmendje në formulimet e bëra nga myslimanët 
dhe të kërkojnë me butësi për prova që përkrahin një pohim të tillë. Siç u tha 
në seksionin 2.3.1, Jezusi paraqitet si superior ndaj kujtdo tjetër edhe në Kuran, 
përfshirë Muhamedin. Tabela e mëposhtme ilustron krahasimin e habitshëm në 
mes të jetës së Jezusit dhe Muhamedit:

Tema Jeta e Jezusit Jeta e Muhamedit

Martesa Koncepti i Perëndisë mbi 
martesën përshkruhet në 
tregimin e krijimit (Zan. 1:27; 
2:21-25). Jezusi e konfirmon këtë 
ligj që martesa është në mes të një 
burri dhe një gruaje (Mk. 10:2-12).

Muhamedi, si model për të 
gjithë myslimanët, kishte shumë 
gra. Kurani (Sura 4:3) lejon çdo 
mysliman të ketë deri në katër gra, e 
cila gjë ka shkaktuar shumë vuajtje 
për shumë gra.

Autoriteti 
për të 
falur 
mëkatet

Jezusi ka fuqinë dhe autoritetin 
për të falur mëkatet e njerëzve! 
(Mat. 9:1-8); Mk. 2:1-12; Rom. 
10:9).

Nuk ekziston ndonjë pohim në 
Kuran që Muhamedi kishte falur 
ndonjëherë mëkatet e njerëzve në 
emër të Allahut. 

Tabela vazhdon në faqen në vijim  -->
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Mbretëria 
e ardhme 
dhe paqja

Jezusi shpalli mbretëri 
shpirtërore të bazuar në vërtetësi, 
dashuri, paqe me Perëndinë, 
gëzim, vetë-mohim, përkushtim 
dhe një jetë të përkushtuar ndaj 
Perëndisë (Mat. 26:26-29; 1Pje 
2:9-10, Zbu. 1:5-6). 

Marrëveshja që Muhamedi bëri me 
udhëheqësit e Medinës (viti 622 m.K) 
ishte themeli i jetës së ardhshme 
politike dhe baza për ekspansion 
ushtarak të perandorisë së tij. Sot, 
është qëllimi i myslimanëve radikalë 
për të poseduar tërë botën dhe të 
përhapin ligjin islamik në mënyrë që 
të themelojnë paqen.

Vetë-
interesi 
dhe fuqia

Jezusi ishte i vetëdijshëm mbi 
misionin e tij dhe qe i bindur ndaj 
Atit të tij në qiell. Ndonëse Jezusi 
e dinte se do të vdiste në kryq në 
Jerusalem, ai nuk i iku kësaj për 
shkak të interesit të tij, por erdhi 
vullnetarisht në Jerusalem për të 
vdekur si flijim për të gjithë ata që 
besojnë në të (Mat. 20:17-19). 

Muhamedi mërgoi nga Meka në 
Medinë në vitin 622 m.K. Ai u 
persekutua nga njerëzit e tij në 
Mekë dhe zgjodhi të shkonte aty ku 
do t’i ofrohej siguria personale! Në 
Medinë ai themeloi një ushtri dhe  
radhët e saj u shtuan shpejt në fuqi 
dhe pasuri.

Falja Jezusi urdhëroi pasuesit e tij të 
falnin të tjerët me gatishmëri 
(Mat. 6:14-15).

Muhamedi praktikoi ligjin e 
“gjakmarrjes” që do të thotë dhëmbë 
për dhëmbë. Myslimanët nuk dinë 
për faljen e pakushtëzuar.

Pasardhësi Jezusi shpalli që, pas vdekjes 
së tij, Fryma e Shenjtë do të 
vinte dhe do t’u printe të gjithë 
dishepujve (Gjn. 14:16). 

Meqë Muhamedi nuk kishte caktuar 
pasardhës, pasi ai vdiq pasuesit e 
tij u ngatërruan se kush do të ishte 
udhëheqësi i ardhshëm.  

Pyetje
• Përse Kurani thotë që Jezusi është “një djalë i shenjtë” (Sura 19:19), 

ndërkaq Muhamedi qe urdhëruar nga Allahu të kërkonte falje për 
mëkatet e tij (Sura 48:2)?

• Kurani tregon (Suret 3:54; 7:99; 10:21) që Allahu është më i shpejtë 
për të bërë plane se njerëzimi dhe mundet në këtë mënyrë të 
mashtrojë njerëzit. Nëse kjo është situata, si mund të dini me siguri 
në histori çfarë është mashtrim e çfarë e vërtetë?

• Përse Kurani mohon kryqëzimin në një varg (Sura 4:157) ndonëse 
është fakt në histori që ishte Jezusi ai që u kryqëzua?

• Thëniet në Kuran e paraqesin Jezusin më të lartë se Muhamedi. Përse 
atëherë myslimanët besojnë që Muhamedi ishte profeti më i madh?

• Kuptimi teologjik është i qartë se Mesia është Biri i Perëndisë. Përse 
atëherë myslimanët e pranojnë Jezusin si Mesi por e mohojnë atë si 
Bir të Perëndisë?

• Nëse Muhamedi është profeti i fundit, pse atëherë Jezusi u morr në 
qiell (Sura 4:158)? A nuk do ta bënte kjo Jezusin vulën dhe profetin e 
fundit?

?
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2.4  Kundërshtimi mysliman ndaj mësimeve krishtere

2.4.1 “Perëndia përshkruhet gabimisht në Bibël”

Kundërshtimi mysliman 
“Allahu është i vetmi Perëndi i vërtetë, i cili krijoi universin. Bibla e 
krishterë përshkruan shumë karakteristika të Perëndisë me të cilat 
myslimanët nuk mund të pajtohen. Vetëm në Kuran njeriu mundet të 
gjejë përshkrimin e vërtetë të Perëndisë.”

><

Kur myslimanët e thërrasin Perëndinë me emrin arab “Allah”, ata përdorin 
rrënjën semitike e cila mund të gjendet po ashtu në hebraishte si Elah, El dhe 
Elohim. Krishterët arab folës sot përdorin termin “Allah” siç në të vërtetë ata bënë 
para shfaqjes së islamit.224 A e ka zbuluar i vetmi Perëndi, i cili zbuloi veten e tij në 
historinë biblike të shpëtimit, veten e tij po ashtu në Kuran? A pajtohen dëshmitë 
biblike dhe kuranore mbi Perëndinë? Përgjigjja është absolutisht jo! Një shpjegim 
është dhënë në paragrafët vijues. 

Disa të krishterë kanë prirje për të thënë që të gjithë myslimanët i luten një demoni 
apo një perëndie fals. Ky qëndrim është i thjeshtë dhe i rrezikshëm. Njerëzit duhet 
të hezitojnë të gjykojnë njëri-tjetrin dhe më mirë t’ia lënë gjykimin Perëndisë. 
Njeriu do të duhej të shtronte vetëm pyetjen për shembull, cilit Perëndi Korneliusi 
iu lut (Vep. 10:2): një demoni apo perëndie fals? Korneliusi, si shumë myslimanë, 
iu lut sinqerisht Perëndisë, ndonëse ai me vështirësi e njihte atë. Ai ende duhej 
të dëgjonte mesazhin e Jezusit, si myslimanët, për të qenë në gjendje të pajtohej 
me Perëndinë. Vetëm atëherë Korneliusi mund ta njihte në të vërtetë Perëndinë.

Ngjarje e vërtetë
Një mysliman e tregoi ngjarjen në vazhdim: “Në të kaluarën unë ia kam 
parashtruar disa kërkesa personale në lutjet e mia Allahut. Sidoqoftë, 
meqenëse Allahu është larg, engjëlli i lutjes sime personale duhet të 
mbartë kërkesën time në një rrugë të gjatë tek Allahu. Asnjë nga kërkesat 
e mia nuk janë përgjigjur deri tani nga Allahu. Unë kam dyshimin të 
madh që engjëlli im nuk po bën një punë të mirë. Ai me siguri nuk ka 
arritur asnjëherë tek Allahu por u lodh dhe fjeti gjatë rrugës, apo takoi 
një engjëll tjetër dhe foli me të dhe prandaj harroi ta çonte kërkesën time 
tek Allahu! Jam shumë i frustruar dhe nuk e di çfarë të bëj!”

!

Shumë myslimanë nuk kanë siguri që lutjet e tyre arrijnë ndonjëherë te Allahu. 
Të krishterët kanë një mundësi të mrekullueshme në këtë mënyrë për të sqaruar 
konceptin e Perëndisë, i cili është çdo herë pranë nesh dhe na dëgjon me anë të 
Frymës së tij. 

224 Në versionet e Biblës në arabisht, “Perëndi” përkthehet si “Allah”. Ndonëse të krishterët arabë sikurse dhe 
myslimanët thonë “Allah” kur flasin për Perëndinë, kuptimi i këtij termi është ndryshe i pranueshëm. 
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Si, përshkruhet atëherë Allahu në Kuran? Disa karakteristika duken të jenë të 
njëjta në Bibël, për shembull, Perëndia është krijues, ai është i mëshirshëm, i 
plotfuqishëm, i gjithëdijshëm dhe i përjetshëm - por disa nga karakteristikat më 
të rëndësishme janë rrënjësisht të ndryshme. Kur përshkrimi i plotë i Perëndisë 
në Bibël krahasohet me Kuranin, bëhet e qartë që Perëndia i vërtetë dhe i vetëm 
nuk mund ta zbulojë veten e tij njëjtë në Bibël dhe në Kuran. Dallime serioze 
spikaten këtu: 225 

Karakteristika Perëndia në Bibël Allahu në Kuran

Marrëdhënia Atë - bir (marrdhënie e bazuar 
në dashuri)

Pronar – skllav (marrëdhënie 
shef-punëtor) 

Zbulesa Zbulon vullnetin dhe veten e tij. Zbulon vetëm vullnetin e tij.

Shpëtimi Vetëm me anë të Jezusit, duke 
dhuruar sigurinë e shpëtimit.

Duke grumbulluar merita para 
Allahut në formën e veprave të 
mira. Nuk ka siguri shpëtimi.

Besëlidhja Besëlidhje në formë garantimi 
që ai do ta mbajë; shumë 
premtime.

Nuk ka besëlidhje, disa 
premtime, Allahu përshkruhet si 
tekanjoz.

Paqja Pas pranimit të dhuratës së tij 
të jetës së përjetshme me anë të 
Krishtit (paqe e brendshme).

Kur islami themelohet në mbarë 
botën (paqe politike).

Natyra Trini Allahu është një, pa bir apo shok. 

Nga kjo ne përfundojmë që Perëndia në Bibël nuk mund të jetë i njëjtë me 
Allahun në Kuran. Në të njëjtën mënyrë si Pjetri ia bëri të njohur Perëndinë 
Korneliusit (Vep. 10), të krishterëve u është dhënë detyra sot që t’u bëjnë të njohur 
myslimanëve Perëndinë dhe mesazhin biblik në Jezus Krishtin. 

2.4.2 “Trinia nuk ekziston” 

Kundërshtimi mysliman 
“Ka vetëm një Perëndi! Si munden të krishterët të besojnë në ‘Trini’? 
Këta janë tre Perëndi - por Allahu është vetëm një!” (shih Suret 4:171; 
5:75-76)

><

Kush mund të ofrojë një përshkrim të Perëndisë së përjetshëm? Mendjet 
njerëzore janë të paafta të rrokin çfarë gjendet përtej perceptimit tonë. Për këtë 
arsye Perëndia paraqiti veten e tij shumë në metafore përderisa nuk zbuloi veten 
e tij në nivel njerëzor në Jezus Krishtin. Myslimanët e konsiderojnë doktrinën 

225 Për shpjegime të mëtejme shih Gilchrist (2003: 137-140). 
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e Trinisë,226 sikurse Jezusin të qenit Bir i Perëndisë, si dhunim të doktrinës së 
unitetit të Perëndisë (Tahvidit). Muhamedi, me sa mund të kuptohet  nga Kurani, 
nuk i njohu kurrë shkrimet biblike me anë të të cilave Perëndia zbuloi veten si 
trini, duke u përbërë nga Ati, Biri dhe Fryma e Shenjtë. Është interesante që, Bibla 
nuk jep shpjegime lidhur me Trininë e Perëndisë, por thjesht pohon faktin (Mat. 
28:19). Sidoqoftë, Isaias i ishte dhënë një vegim që e bën Trininë të mundshme (Is. 
63:7-10): Jahveh (vargu 7) u bë Shpëtimtar (vargu 8, Hebr. Yeshua, emri i vërtetë 
i Jezusit kur ai eci në tokë). Më pas thuhet që njerëzit u rebeluan kundër Yeshuas 
dhe trishtuan Frymën e tij të Shenjtë (vargu 10). 
Duket që Muhamedi kuptoi për Trininë vetëm nga thashethemet, e cila kuptohet 
nga thëniet në Kuran që Maria ishte pjesë e Trinisë (referoju Sures 5:119) gjë të 
cilën asnjë i krishterë nuk e beson. Natyra e kësaj teme e bën të domosdoshme ta 
trajtojmë me respekt në njohurinë e kufizimeve të mendjeve tona. Që të besohet 
në natyrën trinitare të Perëndisë do të kërkohet çdo herë një akt besimi, siç është 
me perceptimin e njëshmërisë së tij.

Të tre personalitetet e Perëndisë përshkruhen në Bibël me sa vijon:

• Si Perëndia Atë.227 Emri më i zakonshëm për Perëndinë në Dhiatën e Re (Mat. 
18:10; Lk. 12:32; Gjn. 11:41; 14:12). Bibla e përshkruan Perëndinë si një person 
që lidhet me njeriun në mënyrë personale. Zoti i universit është Perëndi i 
marrëdhënieve. Në hyjninë e Perëndisë, Ati, Biri dhe Fryma janë të lidhur me 
njëri-tjetrin në një dashuri të përsosur. Për shkak të natyrës së tij, Perëndia e 
thërret njeriun të hyjë në marrëdhënie me të, që ta njohë atë si Atë.

• Si Perëndia Bir. Jezusi foli për marrëdhënien e tij me Atin në qiell në fjalë që 
theksonin vetinë unike të plotë të tij si Bir i Perëndisë (Mat. 11:27; Gjn. 17:1-
5). Jezusi erdhi në këtë botë nga Ati dhe ai e la botën për t’u kthyer tek Ati 
(Gjn. 16:28). Jezusi nuk ishte i krijuar por para-ekzistoi para mishërimit të tij 
(Mik. 5:2; Gjn. 1:1-2). Është me rëndësi që të theksohen tekste të tilla biblike në 
diskutime me myslimanët, sepse dëshmojnë qartë marrëdhënien e brendshme 
dhe hyjnore në mes të Atit dhe Birit.

• Si Perëndia Frymë e Shenjtë. Fryma e Shenjtë e shpallur nga Jezusi (Gjn. 14-
16) vjen nga Ati dhe dëshmon për Jezusin (Gjn.15:26), e bind botën për mëkat, 
drejtësi dhe gjykim (Gjn. 16:8), do të jetë me besimtarët përjetë dhe është Fryma 
e së Vërtetës që jeton në ta (Gjn. 14:16-17). Fryma e Shenjtë i prin dishepujt në 
çdo të vërtetë dhe i përkujton për gjërat që Jezusi kishte folur (Gjn. 14:26).

Në disa vende, Bibla përmend tre persona të Hyjnisë – Atin, Birin dhe Frymën 
e Shenjtë – në një fjali (Mat. 28:19; 2 Kor. 13:14; Ef. 2:18). Këto vargje mund të 
citohen në diskutime me myslimanë, por Isaia 63:7-10 më së tepërmi e sqaron 
këtë. Shembuj nga natyra, po ashtu, tregojnë që “tre në një” është e mundur: 
226 Doktrina e Trinisë (shih gjithashtu Gilchrist 1997:70-89) është rezultat i një eksplorimi të vazhdueshëm 

të kishës në të dhënat biblike, e diskutuar në debate dhe traktate, dhe përfundimisht e formuluar në 
Këshillin e Parë të Nicesë në vitin 325 në mënyrën që ata besuan ishte në përputhje me dëshminë 
biblike. Më tej u rafinua në komitetet dhe shkrimet e mëvonshme. Rrënjët biblike më gjerësisht të 
pranuara për formulimin e doktrinës janë në Ungjillin e Gjonit.    

227 Ky titull nuk shfaqet në islam, dhe si rezultat refuzohet. 
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• Dielli manifestohet vetë si materie, dritë dhe nxehtësi.
• Uji mund të shfaqet në tre gjendje: si lëng, e ngurtë apo si gaz.
• Një monedhë mund të shikohet nga tre kënde (sipër, poshtë dhe në skaje).
• Koha përbëhet nga e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja.
• Një person njerëzor përbëhet nga trupi, shpirti dhe fryma. 

Ilustrime të tilla munden pjesërisht por jo tërësisht të ndihmojnë drejt një kuptimi 
më të mirë të Trinisë. Është me rëndësi, pra, t’u shpjegohet myslimanëve që të 
krishterët besojnë në një Perëndi të vetëm (LiP. 6:4) që zbulon veten e tij në tre 
personalitete. 

2.4.3 “Rruga për në parajsë nuk mund të sigurohet me anë të vdekjes së Jezusit”

Kundërshtimi mysliman 
“Që njeriu të pranohet në parajsë, ai duhet të kryejë vepra të mira, 
të cilat më pas shpërblehen nga Allahu. Si mundet Jezusi të vdes për 
njerëzimin në mënyrë që mëkatet e tyre të falen? Kjo është e pamundur” 
(shih Suren 6:164).

><

Myslimanët mohojnë vdekjen zëvendësuese, flijuese të Jezusit në kryq. Ata kanë 
perceptimin e tyre se si mëkatet e tyre mund të falen. Tabela më poshtë sqaron 
dallimet në mes të krishterimit dhe islamit lidhur me shpëtimin dhe rrugën për 
në parajsë:

Mësimi i krishterë Mësimi islamik dhe islami popullor

Pajtim nënkupton restaurimin e 
bashkësisë me Perëndinë. Kjo është 
shpallur nga Perëndia në Dhiatën 
e Vjetër dheplotësohet në Dhiatën 
e Re. Të dy Dhiatat bazohen në 
premisën që mëkati ndan personin 
nga Perëndia. Me anë të kësaj shenje, 
shkelësi përjashtohet nga prezenca e 
Perëndisë në kohë dhe përjetësi. Një 
mënyrë kompensimi ofrohet nga 
Perëndia për të adresuar këtë dilemë.

Përpos ngjitjes për një koncept fals të 
Perëndisë, myslimanët kanë të kuptuarit fals 
për mëkatin dhe pasojat e tij. Mëkati në të 
vërtetë nuk shihet si një fyerje drejt Perëndisë, 
por më tepër një veprim që e bllokon rrugën 
e shkelësit nga parajsa. Pastërtia e zemrës 
është rrallë problemi. Myslimanët besojnë që 
në ditën e gjykimit veprat e mira peshohen 
kundrejt të këqijave që i ka kryer. Nëse veprat 
e mira janë më të rënda, mëkatari mund të 
shkojë në parajsë. Për qëllime vetë-vlerësimi, 
teologjia islamike ka siguruar një listë të peshës 
së mëkatit: Kkati’a shprehet si gabim, shkelje. 

Tabela vazhdon në faqen në vijim  -->
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Dikush tjetër do të ekzekutohet 
në vend të shkelësit – flijimi bëhet 
zëvendësim për shkelësin. Tek Lev. 
4 dhe 16, mëkatarit i urdhërohet 
të flijojë një kafshë të caktuar si 
zëvendësim për veten e tij. Për shkak 
se “paga e mëkatit është vdekja” 
(Rom. 6:23) dhe për shkak se jeta 
e mishit është në gjak, një shkelës 
mund të pajtohet me Zotin vetëm 
me anë të derdhjes së gjakut (shih 
Lev. 17:11). Ky ritual flijimi i Dhiatës 
së Vjetër plotësohet në Jezus Krishtin 
i cili është “... Qengji i Perëndisë, që 
merr mëkatin e botës!” (Gjn. 1:29). Me 
anë të vdekjes flijuese të Jezusit, një 
mënyrë faljeje u arrit dhe si rrjedhojë 
edhe pajtimi me Perëndinë për të 
gjithë njerëzit që e pranojnë këtë 
urdhër të besimit në Perëndinë.228 Të 
gjitha flijimet në formë të kafshëve 
të ofruara gjatë kohës së Dhiatës së 
Vjetër çuan tek Jezusi, i vetmi flijim 
i pranueshëm (shih Heb. 10:10-14). 
Prandaj vdekja e Jezusit në kryq është 
e vetmja mënyrë me anë të së cilës 
njerëzit munden të shpëtohen (Gjn. 
14:6; Heb. 10:1-18; 1 Pje. 3:18). Perëndia 
na ka zbuluar, në dashurinë e tij, një 
mënyrë të shpëtimit; të gjithëve u 
kërkohet ta kthejnë këtë dashuri 
duke pranuar Jezusin personalisht 
si Shpëtimtarin e tyre (Gjn. 3:16). Si 
rezultat, Perëndia u premton të gjithë 
atyre që e pranojnë atë dhe rrugën 
e tij të shpëtimit sigurinë e jetës së 
përjetshme (1 Gjn. 5:11-13; Gjn. 5:24). 
Perëndia ofron shpëtimin si dhuratë 
e cila nuk mund të fitohet me anë të 
veprave të mira (Ef. 2:8-9; Rom. 6:23). 
Ky koncept hyjnor i pajtimit është 
vështirë të kuptohet për shumë njerëz, 
posaçërisht nga myslimanët. Është 
e kuptueshme vetëm kur Fryma e 
shenjtë e zbulon atë (Vep. 10:44).  

Dhanb është një faj, krim. Ithm është një mëkat 
më i madh. Shirk dhe kufr konsiderohen si 
mëkatet më serioze: siç është t’i bësh shok 
Allahut (besimi në Krishtin është si pasojë 
shirk). “Mëkatet e lehta” mund të kompensohen 
me vepra të mira. Për mëkatet më të rënda  
kërkohet falja (istikfar). Shirku dhe kufr 
kërkojnë teube dmth. pendesë. Bazuar në 
këtë kuptueshmëri, myslimanët nuk shohin 
nevojën për një shpëtimtar. 
Kurani nuk ofron një mesazh të qartë se si 
mund të falen mëkatet dhe nuk ka siguri 
për falje.229 Pasi që Kurani nuk përmban një 
doktrinë të shpëtimit, disa teori janë paraqitur 
gjatë shekujve se si një njeri mund të hyjë në 
parajsë. Më poshtë janë disa nga idetë më të 
zakonshme që mbajnë myslimanët në lidhje 
me hyrjen në parajsë (disa rrjedhin nga besimi 
popullor më tepër se sa nga teologjia islamike 
formale):
1. Shpëtimi me anë të veprave të mira (shih 

Sures 7:7-9). Myslimanët përpiqen të 
kënaqin Allahun me anë të përpjekjeve të 
tyre për të mbajtur ligjin islamik.

2. Shpëtimi nëpërmjet mëshirës së Allahut 
(shih Suren 3:31). Shumë myslimanë thjeshtë 
shpresojnë që Allahu do t’i falë bazuar në 
dashamirësinë e tij. 

3. Shpëtimi nëpërmjet përcaktimit (shih Suret 
5:23; 14:4; 30:29). Allahu përcakton përpara 
atë që ai do, apo që nuk do, të lejojë në 
parajsë.

4. Shumë myslimanë shpresojnë që Muhamedi, 
profeti i islamit, do të flasë në favor të tyrin 
në ditën e gjykimit.

5. Çdo person do të dënohet në ferr për mëkatet 
e tij për një periudhë të caktuar. Pas kësaj, 
të gjithë myslimanët shpresojnë të hyjnë në 
parajsë. 

6. Martirëve që luftojnë dhe vdesin për islamin 
në “luftën e shenjtë” (xhihad) u premtohet të 
hyjnë në parajsë menjëherë (shih Suret 9:20-
22; 9:111).

7. Disa myslimanë besojnë që nëse vdesin gjatë 
pelegrinazhit në Mekë, ata do të futen në 
parajsë menjëherë. 

228 229

228 Duhet theksuar që vetëm Jezusi e ka arritur këtë, meqenëse ai ishte i vetmi i pamëkatë dhe i përsosur 
(Heb.4:15).

229 Edhe Muhamedi nuk duket të ketë pasur siguri se ku do të shkonte pas vdekjes (Sura 46:9; Mushkatu’l 
Masabih III, fq.118).
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Në përfundim:

Krishterimi Islami

Perëndia ka siguruar:
1) Perëndia ka siguruar Jezusin të jetë 

Shpëtimtar për të gjithë ata që kërkojnë 
falje dhe ndjesë me anë të tij si flijim 
i tyre për mëkatin. Vetëm një mënyrë 
shpëtimi është ofruar.

2) Perëndia ofron jetën e përjetshme 
(parajsën) si dhuratë. Kushdo që pranon 
këtë dhuratë do t’i ketë mëkatet e falura. 

3) Perëndia garanton që kushdo që pranon 
mënyrën e tij të shpëtimit me anë të 
besimit do të ketë jetën e përjetshme 
dhe do të hyjë në qiell.

Allahu ka ofruar:
1) Shpëtimi mund të fitohet duke u 

përpjekur me anë të veprave të mira dhe 
bindjes ndaj Sheriatit. Njerëzit mund 
të zgjedhin nga një mori mënyrash të 
ndryshme se si të shkojnë në parajsë. 

2) Njerëzit mund t’i provojnë këto mënyra 
me anë të përpjekjeve të tyre. Askush 
nuk mund të dijë me siguri në qoftë se 
mëkatet e tyre janë falur.

3) Allahu nuk ofron garanci ndaj askujt 
(ndonëse martirët mendojnë që arrijnë 
në parajsë). 

2.4.4 “Mëkati fillestar nuk ekziston”

Kundërshtimi mysliman 
“Ne nuk e trashëgojmë mëkatin. Të gjithë njerëzit janë lindur të pamëkatë 
dhe thjeshtë kopjojnë jetën e mëkatshme të të rriturve ndërsa rriten. Një 
person bëhet mëkatar duke shkelur sheriatin (shih Suren 6:164). 

><

Një dallim tjetër në mes të dy religjioneve është kuptimi i mëkatshmërisë 
njerëzore: 

Mësimi i krishterë Mësimi islamik dhe islami popullor

Ekzistenca e mëkatit në botë shkon prapa 
tek mëkati i parë i Adamit dhe Evës 
në kopsht. Adami qe personi i parë që 
mëkatoi dhe në këtë mënyrë mëkati hyri 
në botë (Zan. 3). Meqë i gjithë njerëzimi 
rrjedh nga Adami, të gjithë preken nga 
pasojat e këtij mëkati dhe kanë trashëguar 
prirjen ndaj mëkatit (shih Rom. 3:23; 5). 
Ky quhet “mëkati fillestar”. Çdo fëmijë 
në lindje është i pamëkat (nuk ka kryer 
ndonjë mëkat ende), por ai ka trashëguar 
një natyrë e cila ka prirje ndaj mëkatit. 

Kurani nuk mëson “mëkatin fillestar”. Çdo 
njeri është lindur i shkarkuar nga barra, i 
pastër dhe i lirë (shih Suren 30:30). Njeriu 
prandaj nuk është në gjendje të ndarjes 
nga Allahu. Disa myslimanë besojnë që 
çdo person lind mysliman dhe ndahet nga 
Allahu vetëm kur ai refuzon islamin. 
Megjithatë, Kurani po ashtu përmban një 
rrëfim të rënies. Sidoqoftë, në kundërshtim 
me Biblën, Adami dhe gruaja e tij nuk u 
përpoqën të fshehin mëkatin e tyre, por 
menjëherë i kërkuan Allahut për falje: 
“Ata të dy thanë: “Zoti ynë, ne i bëmë të 
padrejtë(i dëmtuam) vetvetes sonë...” (Sura 
7:23)

Tabela vazhdon në faqen në vijim  -->
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Adami u rebelua kundër Perëndisë 
dhe injoroi instruksionet e tij. Kjo theu 
bashkësinë e tij me Perëndinë. Si pasojë 
që të gjithë pasardhësit e Adamit, me fjalë 
të tjera i tërë njerëzimi, janë “frymërisht të 
vdekur” nga natyra dhe si rezultat të ndarë 
nga Perëndia. Dashuria e Perëndisë për ne 
është e një kohëzgjatjeje të përjetshme; 
prandaj ai ka siguruar një mënyrë 
për mëkatet që të falen në mënyrë që 
njerëzimi të gjejë pajtimin me Perëndinë 
(Gjn. 3:16; 14:6). Perëndia thërret të gjithë 
burrat dhe gratë të pendohen (kthehen tek 
ai), të pranojnë ofertën e tij të faljes dhe të 
hyjnë në një marrëdhënie të re që përfshin 
pastrimin nga mëkatet (Heb. 8).

Si rrjedhojë, Adami dhe gruaja e tij 
nuk kishin mëkatuar fillimisht ndaj 
Allahut, por vetes së tyre. Shkelja e tyre e 
urdhërimit të Allahut nuk ndryshoi qoftë 
marrëdhënien e tyre me Allahun, qoftë 
ndaj njëri-tjetrit. Atyre iu ndalua të futen 
në parajsë nga Allahu, por ai e fali shkeljen 
e tyre dhe si rezultat mëkati i tyre nuk 
kishte pasoja të mëtejme për njerëzimin.
Islami mëson që njerëzit janë krijesa 
morale neutrale dhe mund të zgjedhin 
lirshëm në mes të së mirës dhe së keqes. 
Edhe pse Kurani ndjen keqardhje për 
prirjen ndaj së ligës (shih Suren 100:6-8), 
dështimi njerëzor nuk konsiderohet të jetë 
një keqbërje serioze. 

Myslimanët mbajnë vështrimin që nuk kanë nevojë për shpëtim dhe pajtim me 
Perëndinë me anë të vdekjes së Jezusit në kryq. Ata mendojnë që mund të fshijnë 
mëkatet e tyre nëpërmjet forcave të tyre, duke bërë vepra të mira. Bibla deklaron që 
është e pamundur të bësh vepra të mira pa fuqinë e mundësuar nga Perëndia. Për 
më tepër, të gjitha veprat e mira nuk janë të mjaftueshme për të paguar për shkeljet 
(Is. 64:6). Prandaj, njerëzit nuk mund të shpëtojnë veten e tyre (shih Ef. 2:8-9).
Myslimanët janë dakord me të krishterët që Adami dhe gruaja e tij qenë 
përjashtuar nga parajsa. Përse atëherë, u përjashtuan ata kur Perëndia me sa duket 
i kishte falur ata. Përse atëherë ata dhe pasardhësit e tyre u dënuan për të jetuar 
dhe vdekur në tokë? Islami nuk ka përgjigje ndaj këtyre pyetjeve thelbësore.
Myslimanët besojnë po ashtu që Jezusi ishte i vetmi që u ngrit në qiell pa vdekur. 
Përse ishte e mundur kjo vetëm për Jezusin dhe jo për ndonjë qenie tjetër 
njerëzore përfshirë Adamin dhe Muhamedin? Dikush duhet të zgjojë vëmendjen 
e myslimanëve ndaj faktit se Jezusi tha që do të kthehej atje nga dhe kishte ardhur 
(Gjn. 3:13; 16:28). Jezusi është e rruga e vetme për jetën e përjetshme (Gjn. 14:6; 
5:24). Pa veprën e tij të shpengimit, nuk ka mënyrë për të arritur në qiell.

2.4.5 “Lutjet e të krishterëve janë të papranueshme”

Kundërshtimi mysliman 
Rituali korrekt i lutjes është sipas mënyrës islamike! Drejtimi gjatë lutjes 
është në drejtim të Mekës. Allahu do t’i pranojë vetëm këto lutje!” (Sura 
2:142-144).

><

Tabela në vijim shpjegon dallimin në lutje sipas krishterimit dhe islamit. Është 
me rëndësi për të krishterët të kuptojnë konceptin e lutjes në të dy religjionet dhe 
të jenë në gjendje t’ua shpjegojnë këtë myslimanëve. Sidoqoftë, para se gjithash 
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e tërë njohuria e fituar do të duhej të ndihmonte për të shtruar pyetje sfiduese.
230 231 232

Lutja në krishterim Lutja në islam

Mënyra e krishtere e lutjes përshkruhet 
në Bibël, ku Jezusi shërben si model 
(Gjn. 11:1-4). Shembuj të ndryshëm 
të fjalëve apo formulimeve dhe 
qëndrimeve mund të vihen re, por nuk 
ka ndonjë urdhër rituali për ta mbajtur 
në mënyrë të rreptë. Jezusi na la një 
model lutjeje, e ashtuquajtura “Lutja 
e Zotit”, që reflekton komponentet 
themelore. 
Lutja shihet si arma shpirtërore më e 
fuqishme dhe bëhet me anë të besimit 
në fuqinë e Frymës së Shenjtë (Ef. 6:18). 
Të krishterët praktikojnë lutje personale 
sikurse dhe lutje të përbashkëta. 
Denominacione të ndryshme kanë 
theksime të ndryshme në praktikë. 
Llojet vijuese të lutjes dallohen. Në 
thelb, lutja ka të paktën disa nga këto 
elemente:
1) Adhurim
2) Falënderim
3) Rrëfim
4) Nënshtrim
5) Ndërmjetësim
6) Peticion230

7) Pendim

Varësisht nga situata, të krishterët janë 
të lirë të zgjedhin qëndrimin e tyre. 
Lutja e Zotit është lutja më e mirë e 
njohur:
“Ati ynë që je në qiej, 
u shenjtëroftë emri yt, 
ardhtë mbretëria jote, 
u bëftë vullneti yt 
si në qiell edhe në tokë
Na jep çdo ditë bukën tonë të nevojshme
Dhe na i fal mëkatet tona, 
sepse edhe ne i falim fajtorët tanë; 
dhe mos lejo të biem në tundim, por na 
shpëto nga i ligu.
Sepse e jotja është mbretëria dhe fuqia 
dhe lavdia në shekuj të shekujve.
Amen.” 231

Lutja në islam (salat) është thjeshtë një 
ritual rigid i përshkruar. Është detyrë për 
t’u lutur dhe duke e kryer atë myslimanët 
shpresojnë të akumulojnë bekime nga 
Allahu.232 Udhëzime për lutjen mund të 
gjenden si në Kuran ashtu dhe në hadithe. 
Ka dallime të vogla në rituale në mes të 
sekteve të ndryshme. Pikat në vijim mund të 
theksohen:
1) Thirrja për lutje (ezani) thuhet çdo herë në 

të njëjtin format nga myezini.
2) Myslimanët duhen të pastrohen ritualisht 

në mënyrë që të mund të qëndrojnë para 
Allahut.

3) Pesë lutjet ditore përfshijnë pesë pikat e 
përshkruara më poshtë:
• Myslimanët mund të kryejnë lutjen 

vetëm, por rekomandohet që të bëhet 
brenda komunitetit.

• Imami është në rend të parë dhe drejton 
lutjet e përbashkëta.

• I tërë komuniteti (meshkujt dhe femrat 
lutem ndaras) thjeshtë ndjekë drejtimet 
e imamit. Lutjet recitohen në mënyrë të 
dëgjueshme.

• Fjalët e lutjeve janë të përshkruara në 
mënyrë të barabartë dhe duhet thënë në 
arabisht.

• Qëndrimet e duhura të trupit janë të 
përshkruara.

• Lutja duhet të drejtohet nga Meka; 
përndryshe është e papranueshme.

• Kohët e lutjes janë të caktuara çdo 
ditë dhe përshtaten me lindjen dhe 
perëndimin e diellit.

Gjatë pesë kohëve të lutjes, myslimanët i 
thonë fjalët në arabisht si më poshtë:
Allahu është më i madhi (“Allahu Ekber”) 
duke recituar kapitullin e parë të Kuranit; 
Lavdia i takon Zotit tim të Plotfuqishëm; 
Allahu i dëgjon ata që e thërrasin atë; Zoti 
ynë, lavdia të takon ty; Lavdia i takon Zotit 
tim, më të Lartit; Paqja qoftë me ju dhe 
bekimet e Allahut”.  

230 Lutja si peticion (kërkesë) ndaj Perëndisë: nevojat personale përfshihen në lutje në ndërlidhje me 
shqetësimin për mirëqenien e të tjerëve.

231 Përkthimi i English Language Liturgical Consultation (ELLC), një përkthim ekumenik.
232 Shih po ashtu në seksionin 1.5.2. Kurani fletë për lutjet, por nuk është specifikisht e shkruar që 

myslimanët duhet të luten pesë herë në ditë: Suret 2:43; 11:114; 17:78f; 3017f; 20:130.
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Nuk është aq e zakonshme që të ofrohen lutjet personale (dua-të) po ashtu, pasi 
për shumicën e myslimanëve pesë lutjet ditore në formë rituali janë të gjitha që 
vlejnë. Dallimi në përmbushjen e lutjes brenda dy besimeve është i mahnitshëm. 
Në krishterim lutja është një diskutim personal në mes të njeriut dhe Perëndisë, 
si fëmija me babanë e tij. Myslimanët shohin veten e tyre si shërbëtorë të Allahut. 
Në islam, myslimanët nuk kanë siguri në qoftë se Allahu ka dëgjuar lutjet e tyre. 
Të krishterët munden në këtë drejtim të ndajnë me myslimanët përvojën e jetës 
së tyre të lutjes me Perëndinë.

2.4.6 “Të krishterët nuk agjërojnë”

Kundërshtimi mysliman 
“Mënyra e duhur e agjërimit është mënyra islamike! Allahu do të pranojë 
agjërimin vetëm gjatë muajit të Ramazanit!” (Sura 2:185).

><

Tabela e mëposhtme shpjegon dallimet në agjërim në mes të krishterimit dhe 
islamit. Të krishterët duhet të kuptojnë konceptin e agjërimit në të dy religjionet 
dhe të jenë në gjendje t’u shpjegojnë këto myslimanëve. Njohuria e fituar duhet të 
ndihmojë për të shtruar pyetje sfiduese.

Mësimi i krishterë Mësimi islamik dhe islami popullor

Agjërimi përgjithësisht nënkupton të 
mbetesh pa ushqim dhe pije për një periudhë 
(p.sh. Est. 4:16), jo thjeshtë të shmangesh nga 
ushqime të caktuara. Sidoqoftë, dallimet në 
vazhdim mund të ndiqen në praktikë:
1. Agjërim pa pirje apo ngrënie (Est. 4:16; 

Vep. 9:9), periudha më e gjatë tre ditë e 
net, përveç Eks. 34:28.

2. Agjërim zakonisht vetëm pa ngrënie; të 
pirët është thelbësore për të mbijetuar, 
(2Sam. 12:16-17; Mat. 4:2).

3. Agjërim me të ngrënit dhe të pirët në një 
nivel të zvogëluar (Dan. 10:3). Ndonjëherë 
qëndrimi i brendshëm ishte manifestuar 
nga shenjat e jashtme (Neh. 9:1). 

1. Në Dhiatën e Vjetër
a) Ekzistonin disa agjërime të caktuara 
vjetore. Hebrenjtë agjëronin në ditën e 
Shpengimit (Lev. 16:29). Pas eksodit, katër 
agjërime tjera vjetore mbaheshin (Zak. 
8:19) – të gjitha, sipas Talmudit, në shenjë të 
fatkeqësive në historinë e judenjve. 

Ekzistojnë disa agjërime myslimane. 
Më i rëndësishmi është gjatë muajit të 
Ramazanit, muaji i nëntë i kalendarit 
mysliman. Është e detyrueshme për 
një mysliman (Sura 2:183-185). Vargu 
185 deklaron që Kurani është zbritur 
në muajin e Ramazanit. Myslimanët 
besojnë (bazuar në një thënie të 
raportuar të Muhamedit) që gjatë 
muajit Ramazan portat e parajsës janë 
të hapura dhe ato të ferrit të mbyllura, 
dhe të gjithë ata që mbajnë agjërimin 
do të falen për të gjitha mëkatet e tyre 
të kaluara të falshme (të arsyetueshme). 

1. Rregullat për Ramazan
1. Nuk mund të fillojë deri sa një 

mysliman të thotë që ka parë hënën e 
re. 

2. Agjërimi duhet të fillojë aty nga viti i 
dhjetë apo i dymbëdhjetë (përjashtime 
të caktuara: sëmundje, udhëtime, etj.). 

Tabela vazhdon në faqen në vijim  -->
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b) Agjërime të rastit: ndonjëherë individuale 
(p.sh 2Sam. 12:22), apo ndonjëherë të 
përbashkëta (p.sh. Gjyq, 20:26).

Qëllimi i agjërimit
• Manifestim i pikëllimit (1Sam. 31;13; Est. 

4:3; Ps. 35:13-14).
• Pendim (1 Sam. 7:6; Dan. 9:3-4; Gjn. 3:5-

8).
• Një mënyrë sipas së cilës njerëzit mund të 

përulin veten e tyre (Ezr. 8:21).
• Dënim i vetë-imponuar.
• Shpesh i orientuar drejt sigurimit të 

udhëheqjes së Perëndisë.
• Për të tjerët (Ezr. 10:6). 

Disa mendonin që agjërimi do të përfitonte 
automatikisht dëgjimin nga ana e Perëndisë 
(Is. 58:3-4) por profetët deklaruan që, pa 
sjelljen e duhur, agjërimi ishte i kotë (Is. 
58:5-12; Jer 14:11-12; Zak. 7).

2. Në Dhiatën e Re
a) Praktika e zakonshme e judenjve: Dita e 

Shpengimit është e vetmja festë vjetore e 
referuar në Dhiatën e Vjetër (Vep. 27:9). 
Disa farisenj të përpiktë festonin çdo 
të hëne dhe të enjte (Lk. 18:12). Judenjë 
të tjerë të devotshëm, si Ana, mund të 
agjëronin shpesh (Lk. 2:37).

b) Jezusi: koha e tundimit (Mat. 4:2), për t’u 
përgatitur për shërbesën e tij të ardhshme. 
Agjërimi duhet të jetë me fokus Perëndinë 
(Mat. 6:16-18) dhe i duhur (Mat. 9:14-17; 
Mk. 2:18-22). 

c) Tek Veprat: drejtuesit e kishës agjërojnë 
para zgjedhjes së misionarëve (Vep.13:2-
3) dhe pleqve (Vep. 14:23).

3. Sot
Në Dhiatën e Re, agjërimi bëhet nga vullneti 
i lirë i të krishterëve individual. Sidoqoftë, 
kisha katolike e ka bërë rregull dhe ligj për 
të fituar meritë për qiell. 

Reformacioni solli ndryshime në këtë 
çështje, por dështoi të theksonte agjërimin 
biblik. Sot rezultati është që, në shumë 
kisha, agjërimi është në sfond apo plotësisht 
i lënë anash. 

3. Fillon nga agimi deri në muzg. Gjatë 
kësaj periudhe, as madje pështyma e 
vetë njeriut nuk duhet gëlltitur.

4. Edhe 20 rekate shtesë bëhen pas lutjes 
së natës.

5. Agjërimi zgjat për 30 ditë, aq sa 
kohëzgjatja e muajit mysliman.

6. Gjatë kohës së natës, myslimani mund 
të hajë sa të dojë dhe të përfshihet në 
kënaqësi të ligjshme.

7. Nëse myslimani nuk ka mundësi të 
mbajë agjërimin, atij i lejohet të mbajë 
njëherë tjetër.

2. Përfitimet
(sipas besimit të përgjithshëm mysliman)
1. Agjërimi i mundëson njeriut të bëhet 

më i përulur dhe të ketë më shumë 
frikë dënimin e Allahut.

2. Ka për qëllim të thyej epshin e njeriut 
dhe nxitjet e tij.

3. Siguron keqardhje, dhembshuri dhe 
mëshirë, duke i mundësuar njeriut 
të përjetojë dhënien lëmoshë ndaj të 
varfërve. 

4. Ofron një mundësi për të dy të 
pasurit dhe të varfrit, mbretin dhe 
shërbëtorin, të fuqishmin dhe të 
dobëtin për të përjetuar uri dhe që të 
gjithë të jenë në të njëjtin hap. 

5. I shkrinë depozitat e tepërta në trup, 
sidomos në rastin e atyre që hanë 
ushqim shumë të pasur dhe rrallë 
ushtrojnë. 

3. Përmbledhje
• Çdo mysliman duhet të mbajë 

agjërimin dhe t’u bindet rregullave.
• E kryer në publik, ata shikojnë njëri-

tjetrin duke mbajtur agjërimin.
• Myslimanët kanë shpresa të caktuara 

lidhur me këtë agjërim p.sh ata 
shpresojnë të bëhen më të vetëdijshëm 
për Allahun, dëshirojnë lumturi në 
këtë botë sikurse prosperitet në të 
ardhmen, falje të mëkateve, bekime 
dhe shpërblime nga Allahu, etj. 
Megjithatë, myslimanët nuk kanë 
siguri lidhur me asnjë nga këto.

Tabela vazhdon në faqen në vijim  -->
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4. Përfitimet (shih ref. më sipër)
• Për t’u afruar dhe për të njohur Perëndinë 

Atin më mirë.
• Para një vendimi të rëndësishëm.
• Në shenjë pendese.
• Në lidhje me ndërmjetësimin (Mk. 9:29).

5. Përmbledhje
Agjërimi zakonisht bëhet në mënyrë 
sekrete, është një çështje në mes të njeriut 
dhe Perëndisë. Nuk ka ligje të caktuara 
apo rregulla. Udhëzimet për agjërim, 
veçanërisht nga mësimi i Jezusit, mund të 
gjenden në Bibël. 

• Disa udhëzime lidhur me agjërimin 
zbulohen në hadithe, traditën 
islamike, ndërkaq vetëm disa rregulla 
specifike gjenden në Kuran. 

Në përgjithësi, agjërimi në mesin e të krishterëve nuk praktikohet në mënyrë aq 
të rreptë sa në islam. Myslimanët nuk kanë siguri nëse Allahu do t’i shpërblejë 
dhe bekojë ata që agjërojnë. Prandaj, të krishterët mund t’i sfidojnë myslimanët 
rreth kësaj dhe të shpjegojnë përvojën e agjërimit.

Pyetje
• Çfarë dini për Allahun?
• A mendoni që Allahu është i kënaqur me ju?
• Si e shfaq Allahu dashurinë e tij për ju?
• A mendoni se Allahu mund të bëjë çdo gjë?
• A mendoni se është e mundur për Allahun të shfaqet në tokë si njeri 

dhe në të njëjtën kohë të vazhdojë të sundojë universin?
• Si mendoni që “mëkati” hyri në botë?
• Çfarë nënkupton “mëkati” për ju?
• Çfarë është e nevojshme për të hyrë në parajsë?
• A mendoni se ju i përmbushni këto kushte për të hyrë në parajsë?
• Përse luteni pesë herë në ditë? Ku është saktësisht e shkruar?
• Çfarë përparësie keni nga mbajtja e agjërimit gjatë muajit të 

Ramazanit?
• A mund t’i gjeni ju lutem referencat ku urdhërohet agjërimi gjatë 

Ramazanit?

?
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2.5 Kundërshtime të tjera të myslimanëve

2.5.1 “Ungjilli i Barnabas është i vërtetë”

Kundërshtimi mysliman 
“Bibla përmban katër ungjij, Mateun, Markun, Lukën dhe Gjonin. Jezusi 
pranoi vetëm një ungjill, përse ekzistojnë tani katër? Përse e kanë 
mënjanuar të krishterët Ungjillin e Barnabas?”

><

Myslimanët nuk i konsiderojnë të katër ungjijtë si autentik. Shumë kanë dëgjuar 
për “Ungjillin e Barnabas”233 dhe u është thënë që ky është një ungjill i vërtetë. 
Myslimanët supozojnë që është shkruar në shekullin e parë pas Krishtit nga 
apostulli Barnaba. Ungjilli së pari u paraqit në Holandë në vitin 1709. Myslimanëve 
u pëlqen ta ngrenë këtë temë, por të krishterët duhen me siguri të kërkojnë nga 
myslimanët për prova.234 

Çfarë është ky Ungjill? Përmbajtja e tij i tradhton edhe njerëzit e zakonshëm që 
është një falsifikim islamik. Saktësisht mund të datohet të jetë i shekullit të 14-
të. Përmbajtja është një konstruktim tejet i shëmtuar i jetës së Krishtit dhe është 
krijuar që të përkojë në shumë pika me mësimin islamik. Është qartazi e dukshme 
që për synim ka bindjen e krishterëve për t’iu kthyer islamit. Disa formulime jo 
vetëm që janë në konflikt me Biblën, por gjithashtu me Kuranin. 

I tërë rrëfimi është i dendur me probleme: 
• Një pjesë e prapavijës kulturore nuk reflekton shekullin e parë, kohën e Dhiatës 

së Re, por më tepër kohën e mesjetës për shembull, duelet në mes të rivalëve në 
lidhjet e dashurisë.

• Teksti përmban citime nga Dante (një poet italian dhe politikan, 1265-1321).
• Teksti përmban gabime të mëdha gjeografike dhe kulturore lidhur me Tokën e 

Shenjtë sikurse dhe anakronizma. Është e qartë që autori nuk ka qenë kurrë aty. 
Thuhet (kap. 20), për shembull, që Jezusi lundroi në Nazaret e cila supozohet 
të jetë në breg të liqenit të Galilesë. Përkundër, Nazareti është afërsisht 20 km 
larg liqenit dhe madje në një zonë malore. Jezusi thuhet të jetë ngjitur lart në 
Kapernaum (kap.21), që në fakt shtrihet në brigjet e liqenit të Galilesë rreth 
200 m nën nivelin e  detit. Askush nuk mund të ngjitet lart në të! Për më tepër, 
Jezusi mbajti “kreshmën” (kap. 91-92), e cila kishte filluar të mbahej në kishë 
pas shekullit të katërt pas Krishtit, përmenden fuçitë (bucelat) të cilat qenë 
shpikur shumë më vonë në Gal, përmenden tre magjistarët (kap. 6; Bibla nuk 
ofron numra), një traditë e krijuar shumë më vonë po ashtu, e lejon Evën të 
hajë mollën (kap. 40) e cila sërish është një traditë e mëvonshme, përmend 
monedhat (minuti, kap. 54) të cilat u përdorën fillimisht në Spanjë në shekullin 
e shtatë dhe më tej.  

233 Shih përkthimin në anglisht: “Ungjilli i Barnabas, Islamic Publications Ltd., Lahore, Pakistan.
234 Myslimanët munden po ashtu të sfidohen nëse duan të pranojnë Ungjillin e Barnabas si fjalën e 

Perëndisë, të ketë të njëjtin autoritet si Kurani dhe nëse e besojnë atë. 
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• Thotë po ashtu që Muhamedi është Mesia, jo Jezusi (kap. 42; 82; 97); Jezusi 
le të kuptohet që është përgatitësi (si Gjon Pagëzori për Jezusin) për ardhjen e 
Muhamedit (kap. 82; 191). Kjo gjë has në kontradiktë si me Biblën ashtu edhe 
me Kuranin.

Shumë më tepër pasazhe tregojnë qartë që Ungjilli i Barnabas është fals pa 
besueshmëri historike.235 Myslimanët duhen bindur në këtë mënyrë të lënë anash 
këtë dokument dhe të studiojnë katër ungjijtë e vërtetë në Bibël që të mësojnë të 
vërtetën mbi Jezusin. 

2.5.2 “Muhamedi paralajmërohet në Bibël”

Kundërshtimi mysliman 
“Përse të krishterët e mohojnë profetin islamik Muhamedin? Në fund të 
fundit, ai ishte paralajmëruar në Bibël.” (shih Suren 7:157).

><

Mbështetur në formulimet nga Suret 7:157 dhe 61:6,236 myslimanët supozojnë që 
Muhamedi ishte paralajmëruar në Bibël dhe menduan se do të ishte lehtë për t’i 
gjetur këto vargje. Ata u zhgënjyen për të kuptuar që paralajmërimet e shumta 
të Biblës orientojnë tek Jezusi në vend të Muhamedit. Studiuesit islamik e kanë 
studiuar Biblën për t’i zbuluar tekstet që çojnë tek Muhamedi. Këndvështrime të 
shumta ekzistojnë në botën islamike sa i përket teksteve biblike që i referohen 
atij. Shumë myslimanë konsiderojnë LiP. 18:18 të jetë një dëshmi e tillë në Dhiatën 
e Vjetër dhe Gjoni kapitujt 14-16 në Dhiatën e Re. Mirëpo, një shqyrtim i afërt i 
këtyre teksteve tregon shpejt dhe qartë që Jezusi përkatësisht Fryma e Shenjtë 
referohen në këto shkrime e jo Muhamedi. 

1)  Teksti i Dhiatës së Vjetër: Ligji i Përtërirë 18:18
 Unë do të nxjerr për ta një profet nga gjiri i vëllezërve të tyre dhe do të vë 

në gojën e tij fjalët e mia, dhe ai do t̀ u thotë atyre të gjitha ato që unë do t̀ i 
urdhëroj.

Myslimanët supozojnë që profeti i paralajmëruar nga Moisiu është Muhamedi. 
Ky pohim islamik bazohet në tre arsye:
1. Muhamedi kishte karakteristika të njëjta me Moisiun.237

2. Premtimi “fjalët e mia në gojën e tij” qe përmbushur kur Xhibrili (Gabrieli) ia 
kaloi Kuranin Muhamedit.

3. Muhamedi erdhi nga “mesi i vëllezërve të tyre”, ismaelitëve.

235 Për më shumë detaje, shih Gilchrist (1999:148-162). 
236 Sura 7:157: “Ata që pranojnë të dërguarin, Pejgamberin arab, (që nuk shkruan as nuk lexon), të cilin e 

gjejnë të cilësuar te ata në Tevrat dhe në Inxhil...” Sura 61:6 “...Isai, biri i Merjemes tha: “O beni israilë, 
unë jam i dërguar i All-llahut te ju, jam vërtetues i Tevratit që ishte para meje dhe jam përgëzues për një 
të dërguar që do të vijë pas meje, emri i të cilit është Ahmed!” Ahmed ka të njëjtin kuptim me emrin 
Muhamed. 

237 Ky pohim zuri fill nga vargjet “si ti” nga LiP. 18:18. Myslimanët thonë, për shembull, që Muhamedi 
jetoi një jetë normale si Jezusi, që të dy ishin udhëheqës të popujve të tyre, të dy ishin të martuar dhe 
pasardhësit e tyre pushtuan Palestinën. 
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Në shikim të parë, këto argumente shfaqen bindëse. Sidoqoftë, një vështrim 
në kontekstin e tyre çon në një përfundim tjetër. Së pari të gjithë ne duhet ta 
interpretojmë tekstin e dhënë në mënyrë të duhur. Termi “nga mesi i vëllezërve 
të tyre”  shpjegohet në kontekstin e vargut 15 në të cilin thuhet fjalë për fjalë në 
tekstin hebraik: “Profet në mesin tuaj, nga vëllezërit e tu si unë ai do të ngrejë për 
ju, Jahve, Perëndia yt. Atë duhet ta dëgjoni”. Vetëm kjo e shtjellon argumentin. 

Veç kësaj, Veprat 3:17-23 dhe 7:37 theksojnë qartë që ky profet është Jezusi. Vetë 
Jezusi la të kuptohet e njëjta kur tha (Gjn. 5:46-47):

“Sepse në qoftë se ju do t̀ i kishit besuar Moisiut, do të më besonit edhe mua, 
sepse ai ka shkruar për mua. Por në qoftë se ju nuk u besoni shkrimeve të tij, si 
do t̀ u besoni fjalëve të mia?”

Jezusi është i ngjashëm me Moisiun në shumë mënyra në të cilat Muhamedi nuk 
është. Për shembull, vetëm Jezusi dhe Moisiu manifestojnë karakteristika unike 
si në vijim.238

• Të dy ishin ndërmjetësues të besëlidhjeve në mes të Perëndisë dhe njeriut.
• Të dy njihnin Perëndinë fytyrë për fytyrë.
• Të dy kryen shenja të mëdha dhe mrekulli.

Muhamedi nuk ishte ndërmjetësues i një besëlidhjeje. Ai nuk e njihte Perëndinë 
fytyrë për fytyrë dhe as që kreu shenja të mëdha dhe çudi (shih Suren 28:48). 
Myslimanët kërkojnë nga të krishterët ta pranojnë Muhamedin si profet.239 Si 
duhet të reagojnë të krishterët ndaj kësaj gjëje? Ata duhet të nxjerrin në pah që 
një profet i vërtetë i Perëndisë në linjën e profetëve biblik duhet të përmbush ca 
kritere.240

• Ai duhet të ketë aftësinë për të profetizuar, dhe profecitë e tij duhen të 
realizohen.

• Profecitë dhe mësimet e tij duhet të përputhen me thëniet e profetëve të tjerë të 
Perëndisë. 

• Nëse sfidohet, ai duhet të ketë aftësinë e kryerjes së mrekullive, të dëshmojë që 
ai vjen nga Perëndia.

• Mësimet e tij duhet të përmbajnë elemente të reja të mesazhit të Perëndisë.

Myslimanët më pas mund të sfidohen për të gjetur pasazhe në Kuran ku këto 
kritere biblike të një profeti241 përmbushen nga Muhamedi.

238 Për elaborim të mëtejmë, shih Gilchrist (2003:71-80). 
239 Si arsyetim, myslimanët ofrojnë faktin që ata pranojnë të gjithë profetët biblik si Moisiun, Jezusin, etj. Në 

këtë mënyrë të krishterët (ata thonë) duhet ta pranojnë Muhamedin gjithashtu. 
240 Shih për shembull Eks. 7:8-10; LiP. 18:21-22. 
241 Bibla përmban disa pasazhe lidhur me këtë temë, p.sh., LiP. 13:5 dhe 18:19-22; Jer. 14:14-16 dhe 23:16-22, 

etj. 
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2) Teksti i Dhiatës së Re: Gjoni 14:6
Thëniet e Dhiatës së Re të cilat myslimanët supozojnë t’iu referohen Muhamedit 
gjenden në referencat e Jezusit për “Këshilltarin”.242 Myslimanët theksojnë që 
Muhamedi është ky “Këshilltar”, jo Fryma e Shenjtë ashtu siç besojnë të krishterët. 
Arsyet e tyre janë si më poshtë:
1. Thënia e Jezusit, “... ai do t̀ ju prijë në çdo të vërtetë, sepse ai nuk do të flasë 

nga vetja, por do të thotë gjitha ato gjëra që ka dëgjuar dhe do t̀ ju kumtojë 
gjërat që do vijnë” (Gjn. 16:13), gjen përmbushje tek Muhamedi.

2. Meqenëse Jezusi, kur po fliste për “Këshilltarin”, përdorë termin “ai” do të 
thotë përemër i vetës së tretë mashkullore njëjës, myslimanët debatojnë që 
Këshilltari mund të jetë vetëm një njeri, jo një frymë.

3. Bazuar në thëniet e Jezusit, “Po nuk shkova, nuk do të vijë te ju Ngushëlluesi; 
por, po shkova, unë do t̀ jua dërgoj” (Gjn. 16:7), myslimanët janë të bindur që 
ky mund të jetë vetëm Muhamedi, “sepse”, kështu argumentojnë ata, “Fryma 
e Shenjtë ka ekzistuar çdo herë.” 

Të krishterët kanë një mundësi të mirë për të shpjeguar tekstin brenda vetë 
kontekstit dhe ta paraqesin “Këshilltarin” e vërtetë, Frymën e Shenjtë dhe punën 
e tij. Këto tekste të Dhiatës së Re janë të drejtuara tek Fryma e Shenjtë që erdhi 
50 ditë pas ringjalljes së Jezusit (Vep. 2:1-21). Të krishterët munden si rezultat të 
përgjigjen:
1. Duke lexuar të tërë tekstin lidhur me këtë “Këshilltar”, ne mësojmë që ai 

është “Fryma e së vërtetës” (Gjn. 14:17), jo një profet apo ndonjë njeri tjetër, 
që do të jetë me ne “përjetë” (Gjn. 14:16), që “ai do të jetë në ju” (Gjn. 14:17) do 
të thotë se jeton në besimtarët, që ata do ta përlëvdojnë Jezusin (Gjn. 16:14), 
që do t’i përkujtojë dishepujt për mësimet e Jezusit (Gjn. 14:26 etj.) dhe “do të 
kumtojë për gjërat që do të vijnë” (Gjn. 16:13). Kjo mund të jetë vetëm Fryma 
e Shenjtë, jo Muhamedi.

2. Jezusi qartë thotë që “Këshilltari” është Fryma e Shenjtë (Gjn. 14:26).
3. Jezusi thotë që ai do t’u dërgonte “Këshilltarin” dishepujve të tij (Gjn. 16:7), jo 

600 vjet më vonë myslimanëve!

Myslimanët pohojnë që të krishterët e kanë ndryshuar fjalën greke periklytos 
(i lavdëruari) në paracletos (“Këshilltar”, shih Gjn. 14:16). Studiuesit mysliman 
përmendin që emri “Muhamed”, përkthyer fjalë për fjalë, nënkupton “i lavdëruar”. 
Për myslimanët, kjo është një aluzion që personi për të cilin Jezusi po flet në Gjn. 
14:16 duhet të jetë Muhamedi. Sidoqoftë, myslimanët nuk kanë absolutisht prova 
për këtë supozim. 

Myslimanëve mund t’u kërkohet të lexojnë vetë tekstin (Gjn. 14:15-17; 14:26) dhe të 
zëvendësojnë “Këshilltar” me emrin “Muhamed”. Mund të njihet lehtësisht që ky 
shkëmbim nuk përputhet me tekstin. Skica më poshtë përmbledhë argumentin:

242 Shumë përkthime përdorin termin “Ngushëllues” apo “Ndihmës”. 
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Referenca Myslimanët argumentojnë 
që ky është një paralajmërim 
i Muhamedit në Bibël

Të krishterët përgjigjen që me këto 
referenca paralajmërohet Jezusi apo 
Fryma e Shenjtë. 

LiP. 18:18 • Muhamedi kishte disa 
karakteristika të Moisiut

• Muhamedi rrodhi nga 
“vëllezërit” e tyre d.m.th. 
ismaelitët

• Jezusi kishte shumë karakteristika të 
Moisiut

• Shkrime të tjera tregojnë qartë që 
Jezusi është subjekti i kësaj profecie. 

(Gjn. 5:46-47; Vep. 3:17-23 dhe 7:37).
• “Vëllezërit” e Moisiut qenë izraelitët 

(LiP. 18:15). 

Gjn. 14-16 “Këshilltari” në këto kapituj 
është Muhamedi që është 
paralajmëruar nga Jezusi. 
Muhamedi është profeti tjetër 
që pason Jezusin.

• Pasazhi qartë i referohet një “Fryme” 
që do të jetë me dishepujt (Gjn. 14:17; 
14:26; 16:7).

• Konteksti tregon që “Fryma e 
Shenjtë” paralajmërohet nga Jezusi: 
(Gjn. 14:17; 16:7; Vep. 2:1-21). 

Asnjë gjë nuk mund të hetohet nga këto tekste biblike që aludojnë në shpalljen e 
profetit islamik Muhamedit. E njëjta është e vërtetë për pjesën tjetër të teksteve 
biblike: nuk ekziston paralajmërim për Muhamedin në Bibël!

Pyetje
• A mendoni që “Ungjilli i Barnabas” është i vërtetë?
• “Ungjilli i Barnabas” thekson që Muhamedi është Mesia (kap. 42). 

Sidoqoftë, Kurani thekson që Jezusi është Mesia! Atëherë, besoni në 
Kuran apo në “Ungjillin e Barnabas”?

• Nëse besoni që Muhamedi paralajmërohet në Bibël, a mund t’i ndani 
me mua referencat?

• A ju pengon që t’i shpjegoni dhe lexoni pasazhet së bashku me mua 
në ç’vend mendoni Muhamedi është paralajmëruar në Bibël?

• Çfarë mendoni se janë shenjat e një profeti të vërtetë?
• Sipas pikëpamjes suaj, kush mund të jetë profet?
• Cilët janë emrat e profetëve të Perëndisë?

?
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3.  Përballjet me myslimanë

Ky kapitull ju ofron
a) një qëndrim të krishterë kundrejt myslimanëve
b) njohuri bazë për një takim të mundshëm
c) këshillë praktike për t’i ndihmuar të konvertuarit dhe drejtimin e 

tyre në besimin e tyre të rinj
d) motivim për kishën për t’i mbërritur myslimanët me Lajmin e Mirë
e) informata mbi çështjet politike dhe shoqërore

>

Pas krishterimit, islami sot është komuniteti religjioz i dyti për nga madhësia në 
botë. Njerëzit në Afrikë, Azi dhe në Perëndim nuk kanë nevojë të udhëtojnë më 
në vendet myslimane për t’i takuar myslimanët – ata janë thuajse  në çdo shtet 
të botës. Krishterët dhe myslimanët mund të takohen  kudo me njëri tjetrin, në 
punë apo në kohën e tyre të lirë. Shumë madje, janë të një përkatësie kombëtare. 

Shumë myslimanë në vendet jo-islamike janë tejet të sekularizuar dhe nuk i 
mbajnë më kërkesat e religjionit të tyre. Për më tepër, shumë myslimanë nga 
vendet si Irani janë të zhgënjyer me religjionin e tyre dhe kërkojnë për diçka 
ndryshe. Në përgjithësi, të krishterët kanë dështuar në adresimin e numrit të 
madh të myslimanëve në botë. Një arsye për kontakte të pakta shpesh në mes të 
krishterëve dhe myslimanëve është injoranca, frika në rritje që çon në shmangie 
të kontakteve me myslimanë. Ky libër ka për qëllim të ndihmojë të krishterët në 
njohje të islamit dhe myslimanëve dhe si rrjedhojë të zhduket  kjo frikë dhe të 
fillohet me shtrimin e pyetjeve sfiduese. 

Në vendet e tyre amtare islamike, myslimanët kanë shpesh shumë pak mundësi 
të mësojnë ndonjë gjë rreth ungjillit. Sidoqoftë, në Afrikë, Azi dhe në Perëndim 
do të duhej të ishte më lehtë sepse të krishterët dhe myslimanët mund të takohen 
më lirshëm. Shumë myslimanë janë duke kërkuar për përgjigje, sepse islami 
nuk përmbush nevojat më të thella të një personi. Të gjithë njerëzit kërkojnë 
pranim nga Perëndia, një siguri për faljen e mëkateve dhe bashkësi personale me 
Perëndinë. Në Krishtin njeriu mund t’i gjejë të gjitha këto dhe më tepër. Prandaj,të 
krishterët duhet të jenë një shembull në të jetuarit e tyre, sepse myslimanët shpesh 
përqendrojnë vëmendjen tek sjellja e tyre. Si rrjedhojë e dëshmisë krishtere në 
fjalë, vepra dhe sjellje, myslimanët do të bëhen të vetëdijshëm që të krishterët 
kanë një lloj të ndryshëm të marrëdhënies me Perëndinë. 

Jo çdo udhëzim i këtij kapitulli vlen për çdo situatë ku takohen myslimanët dhe 
të krishterët. Lexuesi ka nevojë për urtësi lidhur me implementimin praktik të 
hapave të rekomanduar. 
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3.1  Reagimi i krishterë ndaj sfidës islamike

3.1.1 Çfarë thotë Bibla?
Islami është një sfidë për të krishterët. Tek Urdhërimi i Madh (Mat. 28:18-20), të 
krishterët thirren t’i përballen kësaj sfide. Përgatitjet duhen bërë në mënyrë të 
dyfishtë. Së pari, të krishterët përgatisin më së miri veten e tyre për këtë detyrë 
me anë lutjesh dhe bashkësisë së afërt me Jezusin. Së dyti, të krishterët duhet të 
praktikojnë dashuri të krishterë dhe kujdes duke mësuar t’u komunikojnë si duhet 
Ungjillin me urtësi njerëzve me prapavija dhe mendime shumë të ndryshme. 
Është me rëndësi të kuptohet fqinji mysliman, religjioni i tij, gjykimi i tij, shpresa 
e tij dhe dëshirat në mënyrë që t’i prezantohet mesazhi i Ungjillit atij në mënyrën 
që ka kuptim.

1) Lutja: Rëndësia e lutjes theksohet vazhdimisht në Bibël.243 Veç kësaj, të 
krishterët duhet të jenë gati të agjërojnë për shqetësime të veçanta (Vep. 13:3; 
14:23). Në lutje vullneti i Perëndisë mund të dallohet. Një shembull i mirë 
është tregimi i Pjetrit dhe Kornelit tek Veprat 10. Gjatë kohës së tij në lutje, 
Pjetri po përgatitej për përballje me Kornelin dhe fryma e Perëndisë punoi 
të shkaktonte konvertim (Vep. 10:9-16; 10:44). Të krishterët duhet të luten 
që myslimanët të dëgjojnë, të kuptojnë dhe të pranojnë ungjillin. Mesazhi 
i krishterë mund të përhapet me anë të dëshmisë personale, literaturës dhe 
mediave tjera. Për më tepër, të krishterët duhet të luten që Fryma e Shenjtë 
t’u flas myslimanëve nëpërmjet ëndrrave dhe vegimeve.244 Është me rëndësi 
të lutemi për të krishterët e tjerë për t’u vetëdijesuar për nevojën për t’u 
dëshmuar myslimanëve, që të bashkohen në lutje dhe t’u dëshmojnë atyre.   

2) Beteja shpirtërore: Të krishterët janë të thirrur për të qenë të gatshëm për 
betejë shpirtërore dhe të përgatisin veten e tyre (Ef. 6:10-18). Islami është një 
religjion anti-krishterë dhe të krishterët këshillohen fuqishëm të veprojnë 
nën udhëheqjen dhe mbrojtjen e Frymës së Shenjtë. Të krishterët duhet të 
përdorin betejën shpirtërore si mjet që Perëndia të thyejë errësirën e xhindeve 
me të cilët merren myslimanët. Duhet të theksohet që çdo i krishterë mund 
të jetë një dëshmitar, por përgatitje më e mirë, nënkupton efektivitet më të 
madh në mesin e myslimanëve. Prandaj, një njohuri mjaft e mirë e Biblës 
është më se e domosdoshme. Po ashtu, njohuria e islamit dhe e apologjetikës 
është tejet me dobi. Të krishterët duhet të jenë të gatshëm të përfshihen në 
studim të vazhdueshëm dhe të thyejnë toka të reja.245 

3) Takime në dashuri: Perëndia ka krijuar të gjithë njerëzit dhe i do të gjithë 
njëlloj – përfshirë myslimanët. 1 Gjoni 4:8 thotë që Perëndia është dashuri. 
Të krishterët janë të thirrur të pasojnë këtë dashuri te myslimanët pa të cilën 
çdo gjë është e kotë (1 Kor. 13). Të krishterët duhet të rriten në këtë dashuri, 
në mënyrë që të bëhet çdo herë e më tepër e dukshme në jetën e tyre të 

243 Shih, për shembull, Mk. 14:38; Lk 21:36; Ef. 6:18. 
244 “Ëndrrat dhe vegimet” luajnë një rol të rëndësishëm në procesin e konvertimit të myslimanëve. Shumë të 

konvertuar e kanë konfirmuar këtë. Shih po ashtu seksionin 3.6.1.  
245 Kjo nënkupton kryesisht mënyra të reja të metodave misionare dhe të komunikimit. 
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përditshme (Fil. 1:9; 1 Kor. 16:14). Pas çdo takimi, i krishteri duhet të pyesë 
veten e tij, “A e kam pasuar dashurinë e Perëndisë?” 

3.1.2 Cili është qëndrimi i duhur?
Është me rëndësi, para se gjithash, të bëhet dallimi në mes të islamit si religjion 
dhe myslimanëve si njerëz. Të krishterët janë të thirrur t’i duan myslimanët si të 
krijuar nga Perëndia teksa mohojnë çdo gjë që është kundër Krishtit – siç është 
rasti me shumë doktrina islamike. Qëndrime të shumta mund të shpalosen në 
përballje me myslimanët. Në këtë libër, qëndrimi i katërt konsiderohet të jetë 
qëndrimi i duhur:

1) Qëndrimi liberal: Islami dhe krishterimi janë religjione të një vlere thuajse 
të njëjtë. Islami është një rrugë njëlloj e vlefshme për te Perëndisa sa dhe 
krishterimi. Misioni në mesin e myslimanëve është si pasojë ofendues dhe 
shpalos kotësi. Njeriu takon myslimanët kryesisht vetëm në ngjarje kulturore, 
apo punon së bashku në projekte humanitare. Shërbesat kishtare ndër fetare 
mund të zënë vend po ashtu. 

2) Qëndrimi përshtatës: Të krishterët përpiqen t’u kalojnë ungjillin 
myslimanëve dhe, duke vepruar ashtu, u përshtaten atyre sa më shumë të 
jetë e mundur. Ata mbajnë veshje myslimane, përcjellin ritualet e tyre të 
lutjes dhe agjërojnë muajin e Ramazanit. Në këtë mënyrë ata shpresojnë 
të fitojnë qasje më të mirë tek myslimanët. Megjithatë, si pasojë e kësaj ka 
shpesh keqkuptime. Myslimanët mund të mendojnë që një i krishter i tillë do 
të bëhet mysliman, apo ai ka përdorur mashtrim të konvertojë myslimanët 
në krishterim apo ka vepruar si spiun.246 

3) Qëndrimi militant: Myslimanët konsiderohen armiq. Ata që i mbahen këtij 
qëndrimi kanë mentalitet luftarak dhe i vështrojnë myslimanët si pushtues 
të huaj të kulturës vendase që duhet larguar. Ungjillëzimi në mesin e 
myslimanëve nuk është një opsion.

4) Qëndrimi misionar: Urdhërimi “shkoni dhe bëni dishepuj te të gjithë 
kombet” (Mat. 28:19) nuk sjell përjashtim kundrejt myslimanëve. Ata duhet 
të mbërrihen me mesazhin e Jezus Krishtit, i cili vdiq edhe për ta, që të 
pranojnë gjithashtu shpëtimin dhe jetën e përjetshme me anë të tij (Gjn. 
3:16; 14:6). Të krishterët takohen me myslimanë në dashuri të Perëndisë 
dhe respektojnë kulturën teksa nuk kompromentojnë mesazhin e krishterë. 
Kjo kërkon që të krishterët të “ndërtojnë ura miqësie dhe besimi në vend të 
mureve”. Derisa myslimani nuk arrin të njohë dhe të besojë tek të krishterët, 
ka shumë mundësi të mos e dëgjojë mesazhin. Njeriu duhet të fitojë të drejtën 
për të folur. Sidoqoftë, ndërtimi i marrëdhënieve të besueshme kërkon durim 
dhe dashuri!

246 Kjo nuk është kundër kontekstualizimit që zë vendin e vetë të duhur (shih seksioni 3.8.3). Por të 
krishterët duhet pyetur veten çdo here: çfarë lloj sinjali po dërgojnë tek myslimanët në sjelljen dhe 
veprimet e tyre? Si mundet vallë myslimani ta interpretojë këtë? Gjithsesi, nuk është lehtë të gjendet 
balanci i duhur i kontekstualizimit dhe vendosja e limiteve. 
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“Mbaj mend: kjo është kisha që fliste kundër misionit!”

3.1.3 Si duhet të ndodhë interaksioni?
Interaksioni duhet të ndodh në tre nivele. Të gjithë duhet të themelojnë ura 
miqësie dhe besimi, pra, marrëdhënie:

1) Niveli bisedor: Të krishterët bisedojnë me myslimanët në mënyrë që të njohin 
njëri-tjetrin më mirë në çështje shoqërore apo të tjera, teksa respektojnë 
pikëpamjet e njëri-tjetrit. Diskutimi duhet të jetë sa më objektiv të jetë e 
mundur dhe me një gatishmëri për të dëgjuar. 

2) Niveli punues: Të krishterët dhe myslimanët ndajnë përgjegjësi për projektet 
shoqërore dhe humanitare. Të dy grupet kanë shqetësime për drejtësinë 
sociale, paqen dhe për diskutimet mbi ambientin tonë dhe mund të punojnë 
së bashku në projekte të tilla.

3) Niveli misionar: Të krishterët u dëshmojnë myslimanëve për Jezus Krishtin 
si e vërteta. Duhet të bëhet në një mënyrë të ndjeshme që myslimanët të mund 
të kuptojnë mesazhin. Kjo kërkon dëgjim të kujdesshëm të myslimanëve, 
punë të rëndë për të kuptuar njëri-tjetrin dhe një përpjekje të vazhdueshme 
për të kuptuar islamin, kulturën dhe historinë e tij dhe, në emër të Jezus 
Krishtit, ta mposhtin “shpirtërisht”. 

Qëllimi i interaksioni është të njihemi me burrat dhe gratë myslimane dhe 
të zbulojmë ku munden apo nuk munden të bashkëpunojnë të krishterët. 
Ne bashkëveprojmë për të zbuluar dhe pranuar pikat e përbashkëta si dhe 
diferencat, për të mos fabrikuar një religjion uniform. Të krishterët u kanë borxh 
myslimanëve të veprojnë si dëshmitarë të Zotit të tyre Jezus Krisht. 

Veç kësaj, misioni i krishterë duhet të synojë të arrijë nën sipërfaqe për të 
zbuluar vështrimet e myslimanëve në botën e tyre komplekse, ndonjëherë të 
paparashikueshme dhe shpesh armiqësore, sikurse më pak publikisht të njohur, 
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botën paralele të islamit popullor.247 Kjo botë mund të zbulohet në literaturën e 
hadithit, në zakonet e komuniteteve lokale dhe në mite. Revistat islamike dhe 
gazetat na ofrojnë një të kuptuar të jetës së përditshme të myslimanëve.

3.1.4 Qasja jo-kërcënuese: shtruarja e pyetjeve
Shumica e myslimanëve janë të trajnuar që nga fëmijëria të mos dyshojnë apo 
të shtrojnë pyetje për religjionin e tyre. Përse nuk lejohen myslimanët të hetojnë 
religjionin e tyre? A mos është për shkak se myslimanët janë të bindur se kanë 
të vërtetën dhe prandaj islami është përtej hetimit? Apo ka të bëjë me faktin se 
pyetjet mund të zbulojnë shumë vështirësi të cilat islami përpiqet aq shumë t’i 
mposhtë? Nëse diçka është e vërtetë atëherë nuk ka asnjë arsye për t’u frikësuar. 
Ju mund të bëni aq shumë pyetje sa të doni, por e vërteta do të qëndrojë. 

Gjatë takimit me myslimanë, unë i kam bërë vrojtimet në vijim:
1) Shpesh myslimanët bëjnë deklarime mbi religjionin e tyre.
2) Kur pyeten ku është e shkruar, në shumicën e rasteve ata pohojnë që është e 

shkruar në Kuran.
3) Sidoqoftë, shpesh këto gjëra nuk janë të shkruara në Kuran por diku tjetër, 

duke lënë të kuptohet një keqinformim apo një mendim të dëshiruar.
4) T’u shtrosh myslimanëve pyetje të mira i sfidon ata për të gjetur të vërtetën 

për veten e tyre!

Dëshmi: rëndësia e shtruarjes së pyetjeve
Unë njëherë takova një burrë nga Akelsandria (Egjipti) i cili më tregoi 
ngjarjen në vijim:
“Unë jam rritur në Aleksandri në një familje të patundur myslimane. Siç 
është zakoni, jam mësuar të mos e vë në pyetje islamin. Megjithatë, në 
mes të moshës 16 deri në 20 vjeçare takoja çdo vit turistë të ndryshëm 
dhe bisedoja shkurt me ta. Çdo herë, ata më shtronin pyetje sfiduese 
për islamin. Si një mysliman i mirë u përpoqa t’i injoroja këto pyetje. 
Sidoqoftë, kur u bëra 20 vjeç, unë nuk mund të flija më si duhet; këto 
pyetje silleshin në mendjen time. Unë vendosa t’i gjeja përgjigjet. 
Për të parën herë në jetën time, unë nuk recitoja thjesht më Kuranin por 
përpiqesha ta kuptoja atë. Ishte shumë zhgënjyese – Kurani është shumë 
vështirë për t’u kuptuar dhe në të shumtën e rasteve nuk i përgjigjej 
pyetjeve të mira. Kjo solli një krizë të madhe në jetën time; unë refuzova 
të isha mysliman më! Duke pasur biznesin tim unë udhëtoja në Britani, 
arrita të takoja të krishterë dhe të studioja Biblën. Unë kuptova që Bibla 
kishte përgjigjet dhe unë përfundimisht u bëra i krishterë. Do të doja 
të mund t’i takoja këta turistë për t’u thënë “faleminderit” për pyetjet 
e thjeshta që m’i shtronin nëpërmjet të cilave unë gjeta të vërtetën në 
Jezus Krishtin! Jam shumë i sigurt që këta turistë, disa prej të cilëve ishin 
të krishterë, nuk janë të vetëdijshëm që kjo gjë ndryshoi jetën time!”

!

247 Shih gjithashtu seksionin 1.6.11 dhe Musk (1989).
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Një pyetje që dëshiroj t’u bëj myslimanëve është, “Më tregoni, si jeni bërë 
mysliman?” Në të shumtën e rasteve ata thonë “Jam lindur mysliman”. Unë pastaj 
i pyes ata, “Po sikur të ishe lindur në Japoni atëherë a do të ishe budist apo diçka 
tjetër dhe jo mysliman?” Kjo çon në diskutime të mëtejme. Shpesh në fund ata 
pyesin, “Po ju si jeni bërë i krishterë?” 

Të shtrosh pyetje është me dobi veçanërisht në vende ku ju nuk jeni të lirë të 
ungjillëzoni hapur. Nëse ju thjesht i shtroni pyetje myslimanit, dhe ai më pas e 
bën të njëjtën gjë, askush nuk mund t’ju akuzojë më pas për qëllime konvertimi. 

Konsideroni sugjerimet e mëposhtme:
1) Mësoni sa më shumë të mundeni për myslimanët dhe islamin.
2) Tregoni një interes të madh duke i njohur ata.
3) Dëgjoni me kujdes atë që e thonë rreth vetes dhe islamit.
4) Shtroni pyetje sfiduese në një mënyrë miqësore.

Qasja e shtruarjes së pyetjeve, në vend të dhënies së përgjigjeve të menjëhershme 
ka qenë shpesh e përdorur nga Jezusi. Një shembull është Mk. 11:29, pasi mësuesit 
e ligjit i bën një pyetje Jezusit:248 

Dhe Jezusi, duke u përgjigjur, u tha atyre: “Edhe unë do t’ju pyes diçka; më jepni 
përgjigje, pra, dhe unë do t’ju them me ç’pushtet i bëj këto gjëra.” 

Përfundim
• Një person nuk do të besojë diçka jashtë normave të tij kulturore 

dhe besimeve derisa të mos ketë filluar të hetojë integritetin dhe 
besueshmërinë e besimit të tij personal. Në këtë mënyrë është 
shpesh e domosdoshme të shpiesh një mysliman tek pika ku ai zbulon 
pasigurinë e religjionit të tij. Këtu në veçanti shtruarja e pyetjeve 
përkatëse dëshmon të jetë shumë efektive. Sidoqoftë, pyetjet e 
duhura janë çelësi deri në atë moment kur diskutimi bëhet ofendues 
apo jo-relevant. 

• Çdo i krishterë mund të bëhet dëshmitar për myslimanët. Sa më 
shumë të dini për religjionin e tyre dhe mënyrën se si ata mendojnë 
dhe praktikojnë, më mirë jeni në gjendje të shtroni pyetje efektive 
dhe sfiduese. 

• Shtruarja e pyetjeve të duhura është një qasje jo-kërcënuese e cila 
mund të përdoret anembanë botës.

• Të krishterët duhet të jenë të vetëdijshëm që shtruarja e pyetjeve 
nuk është zëvendësim për ndarjen e ungjillit.

!

248 Shih po ashtu Mk. 10:3 dhe Lk. 20:3.
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3.2 Udhëzime praktike 

Gjoni kishte folur për shokun e tij të shkollës Omarin më shumë se një herë në 
shtëpi. E tërë familja e Omarit është myslimane. Një ditë, prindërit takohen në një 
mbrëmje të mbledhjes së prindërve dhe hyjnë në diskutim me njëri-tjetrin. Gjatë 
bisedës, babai i Omarit thotë që kanë qenë duke jetuar në Angli për tetë vjet , por 
nuk kanë miq vendas. Ata ishin refugjatë politik nga Afrika. Ai kishte kërkuar gjatë 
për një punë ku nuk ka të bëjë me alkool, gjë e cila nuk është e lehtë në sektorin 
hotelier. Tani, ai është portier në një hotel dhe shumë i lumtur me punën e tij. 
Gruaja e tij, po ashtu, përmend ca gjëra që tregojnë sa vështirë ishte për të, që të 
përfshihet në shoqërinë perëndimore. Prindërit e Gjonit premtuan t’i ftojnë ata 
për darkë në një të ardhme të shpejtë. (Emrat janë ndryshuar).

Jeta e përditshme ofron mundësi të panumërta për të krishterët të socializohen 
me myslimanë dhe të bëhen miq249 me ta. Të krishterët sfidohen të përdorin këtë 
mundësi të madhe për të krijuar kontakte dhe të jenë dëshmitarë për Jezusin. 

3.2.1 Dhjetë rregulla themelore
1) Vështrojini myslimanët si qenie normale njerëzore

• Vetëm disa prej tyre janë radikalë apo fundamentalistë të dhunshëm.
• Shumica preferojnë një jetë të qetë dhe të lumtur.
• Shumica janë njerëz të thjeshtë që dëshirojnë t’i shërbejnë Perëndisë.
• Ata kanë dëshira, shpresa, gëzime dhe dhimbje si çdo kush tjetër.

2) Vështrojini myslimanët si individë
• Çdo mysliman është individ që dallon nga të tjerët. Shmanguni vështrimit 

të tyre në mënyrë stereotipike.
• Arrini t’i njihni ata në mënyrë individuale dhe të tregoni interes të madh 

për ta.
• Çdo myslimanë ndjek formën e tij të islamit popullor të cilën e praktikon 

ndryshe nga të tjerët.

3) Kuptoni tensionimet e tyre të brendshme
• Shumë myslimanë janë të pasigurt dhe pyesin veten e tyre: “Çfarë është 

islami i vërtetë dhe si duhet ta praktikojë atë?”
• Të rinjtë myslimanë që jetojnë në shoqëri tejet liberale dhe dekadente janë 

shpesh të ngatërruar në perëndim. Ata iu takojnë shoqërive reciprokisht 
ekskluzive: kanë detyrë kulturore që të ndjekin islamin, por janë të tunduar 
të jetojnë në një botë të “çliruar”. Sistemi i vlerave të një demokracie 
moderne liberale është në kundërshtim të madh me teokracinë islamike.250 

249 Megjithëse Kurani është paksa i ndarë lidhur me këshillimin e myslimanëve për t’u bërë miq me të 
krishterët (Sura 5:54 është negative, Sura 5:58 është pozitive), shumica e myslimanëve që kam takuar 
janë të lumtur të bëhen miq.

250 Demokraci është kur populli i atij vendi ka votën përfundimtare për ligjet e vendit ndërkaq në teokraci 
ligjet bëhen kryesisht nga drejtuesit religjioz. Shumë vende islamike funksionojnë si diktatura apo 
mbretëri. Vende të tjera kanë futur zgjedhje demokratike deri në një masë të caktuar. 
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4) Identifikoni dallimet kulturore
• Shumë myslimanë çahen në mes të kulturës perëndimore dhe kulturës 

origjinale prindërore të tyre.
• Posaçërisht i madh është dallimi në mes të trajtimit të grave në vendet 

islamike në dallim me vendet jo-islamike.
• Të krishterët duhet të synojnë të kuptojnë këtë dhe të jenë të ndjeshëm në 

çdo  përballje.

5) Mos ia keni frikën islamit dhe njerëzve myslimanë
• Myslimanët shpesh shfaqen nga jashtë me vetëbesim por në zemrat e tyre 

janë shpesh të pasigurt. 
• Islami nuk është kërcënim ndaj të krishterëve por një sfidë! Konsiderojeni: 

“Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë”, tha Krishti në fjalët 
e tij të fundit dhe “... dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të 
botës”. (Mat. 28:18-20).

• Të krishterët e dinë të vërtetën në Jezus Krishtin! Për çfarë atëherë duhet të 
kenë frikë?

6) Merreni iniciativën të takoheni me myslimanë
• Të krishterët janë shpesh tejet të ndruajtur! Jini të guximshëm duke bërë 

çdo përpjekje të takoheni me myslimanë.
• Myslimanët janë shpesh të izoluar dhe të vetmuar: merreni iniciativën për 

të ndërtuar miqësi. 
• Mendoni dhe lutuni për mënyra dhe metoda të reja të përfshirjes me 

myslimanë.

7) Transmetoni dashurinë e Perëndisë te ta
• Perëndia i do të gjithë njerëzit, përfshirë myslimanët.
• Myslimanët nuk e dinë dashurinë e Perëndisë nëpërmjet Jezus Krishtit.
• Të krishterët janë të detyruar të ndajnë dashurinë e Perëndisë me 

myslimanët: së pari në kujdes praktik dhe së dyti nëpërmjet ndarjes së 
Lajmit të Mirë. 

8) Dëgjojini së pari: më pas u flisni zemrave të tyre
• Flisni së pari për çështjet e përditshme me të cilët merren myslimanët.
• Kuptoni dhe dëgjoni shqetësimet e tyre, frikën dhe dyshimet.
• Pyetini nëse mund të luteni për ta, si në prezencën e tyre ashtu edhe jo 

publikisht.

9) Flisni në mënyrë natyrore dhe të hapur
• Shpjegoni çfarë besoni dhe si përjetoni udhëheqjen e Perëndisë në jetën e 

përditshme.
• Komunikoni në mënyra të kuptueshme. Pyetini nëse ju kanë kuptuar. 
• Në kohën e duhur, mund të ndani rrëfimin e konvertimit personal.
• Ka shumë mundësi që myslimanët t’ju përfshijnë në argumente lidhur me 

besimin e krishterë. Ata perceptojnë jetën perëndimore liberale, ashtu siç 
shihet në televizor, për të qenë e krishterë. Atyre u është thënë që Bibla 
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është korruptuar dhe Jezusi nuk është Bir i Perëndisë dhe nuk ka vdekur 
në kryq për shlyerjen e mëkateve. Si dëshmitarë të sinqertë, të krishterët 
duhet t’i përgjigjen kësaj sfide dhe t’i hedhin poshtë të gjitha supozimet 
false në mënyrë të sjellshme dhe të informuar. 

10) Shpjegoni përse Jezusi është unik
• Mos u përqendroni në shpifjet e islamit, por përqendrojuni në mesazhin e 

Biblës.
• Para se gjithash Jezusi unik duhet shpjeguar: ai është më tepër se një profet.
• Shpjegojini emrat dhe titujt e Jezusit.

3.2.2 Çështjet kulturore dhe religjioze
Rregullat kulturore dhe religjioze të sjelljes duhet respektuar. Këto rregulla 
dallojnë për myslimanët e vendeve të ndryshme dhe varësisht nëse janë ortodoks 
apo liberal. Disa rregulla praktike të përgjithshme janë dhënë në vazhdim:251

• Përshtypjet e para janë të rëndësishme. A jam i druajtur, agresiv, i justifikueshëm 
apo mospërfillës? Apo jam miqësor, i interesuar, dëgjues i mirë, i hapur dhe i 
sinqertë?

• Të qenit i bindshëm: të krishterët duhet të sillen me vetëbesim sepse kanë 
mesazh bindës!

• Të dëgjuarit me interes, të qenit falënderues dhe bërja e vërejtjeve pozitive 
konsiderohet si konstruktive.

• Tregoni respekt për Biblën dhe Kuranin. Asnjëherë mos i vendosni në dysheme, 
apo të vendosni ndonjë gjë tjetër sipër tyre. Përdoreni një Bibël të “pastër”, pra 
Bibla duhet të jetë në gjendje të mirë dhe pa shënime apo pasazhe të nënvizuara. 

• Mikpritja është shumë e rëndësishme, por vetëm ushqimet dhe pijet e 
pranueshme për myslimanë (ushqimi hallall) duhet të ofrohet. Është mirë të 
pyeten mysafirët paraprakisht për të qenë të përgatitur.252

• Ftesat nga myslimanët duhet të pranohen me mirënjohje. 
• Folur në përgjithësi, diskutimet duhet të ndodhin kryesisht në mes të njerëzve 

të të njëjtës gjini, sidomos kur personi i tretë nuk është i pranishëm.
• Gratë duhen veshur në mënyrë konservatore dhe të jenë të ndjeshme ndaj 

zakoneve vendore lidhur me veshjen dhe kozmetikën.
• Shumica e myslimanëve janë “konservatorë” kundrejt stileve perëndimore për 

shembull flokët e gjata dhe vathët tek meshkujt vështrohen me vrenjtje. 
• Të krishterët duhet të zbatojnë sjelljen e gjuhës trupore të myslimanëve.253 Nëse 

jeni në dyshim, është e këshillueshme të pyesni çfarë është sjellja e duhur dhe 
të pranoni korrigjimin.

3.2.3 Ecuria e bisedës
Kini vëmendjen në zhvillimin e bisedës. Të krishterët duhet të qëndrojnë të qetë 
dhe miqësorë, edhe kur biseda ndizet apo thënie blasfemie bëhen nga myslimanët. 

251 Kjo listë nuk është menduar të jetë komplete. Të krishterët duhet gjithmonë të përpiqen të veprojnë në 
mënyrë të përshtatshme në të gjitha situatat. 

252 Mos u shërbeni me alkool apo mish derri. Veç kësaj, myslimanët shumë ortodoks nuk hanë ushqime që 
janë përgatitur në enët e përdorura tashmë nga të krishterët për përgatitjen e ushqimit të tyre. 

253 Për shembull është e këshillueshme të mos kryqëzohen këmbët gjatë ndenjes. Myslimanët ortodoks 
mund të shqetësohen nga kjo sepse atyre iu përkujtohet kryqi. Mund t’i kryqëzoni këmbët vetëm nëse 
vetë myslimanët bëjnë ashtu. 
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Rregullat themelore të mëposhtme mund të ndihmojnë:
1. Dëgjojini me vëmendje kur myslimanët flasin. Njerëzit që tregojnë interes të 

vërtetë në përvojat dhe mendimet e miqve të tyre do të hasin në një dëgjues 
të vëmendshëm më vonë.

2. Fjalë të caktuara, veçanërisht nga sfera religjioze, mbartin një mesazh të 
paqartë apo të dykuptimtë, për shembull Perëndi, lutje, shpëtim, parajsë dhe 
ferr, profet, mëkat dhe shumë të tjera. Kur një mysliman shtron një pyetje, 
zakonisht është më mirë të qartësohen termet me një kundër pyetje, siç është 
“Çfarë nënkuptoni me këtë?”254  

Çfarë
do të thuash

me këtë?

A je
i krishterë?

Njerëzit nga kultura dhe religjione të ndryshme shpesh nënkuptojnë gjëra të 
ndryshme me të njëjtën fjalë, sidomos në terminologjinë religjioze. Lejojini miqtë 
tuaj myslimanë të sqarojnë kuptueshmërinë e tyre të termit në mënyrë që ju të 
mbërtheni atë që ata nënkuptojnë dhe t’i shmangni keqkuptimet. 

Argumentet në vijim mund të jenë të një ndihmese shtesë
• Teknika e shtruarjes së pyetjeve interesante dhe nxitëse mund 

të mësohet. Natyrisht, ju nuk mund të pritni që një mysliman të 
përgjigjet në çdo pyetje tuajën. Myslimanët duhet të inkurajohen të 
reflektojnë në marrëdhënien e tyre personale me Perëndinë. Disa 
pyetje janë: Përse myslimanët luten pesë herën në ditë? Si mund të falen 
mëkatet tona? Cilat qenë përvojat tuaja gjatë pelegrinazhit në Mekë? Si 
munden myslimanët të hyjnë në parajsë? 255 Çfarëdo të jetë përgjigja 
e tyre, kjo duhet të orientojë në diskutime të mëtejme në mënyrë që 
reflektojnë në shtëpi çështjen.

!

255 Tabeta vazhdon në faqen në vijim  -->

254 Kur një mysliman pyet, për shembull, “A je i krishterë?”, ju mund të përdorni kundër pyetje për të 
kuptuar çfarë ai nënkupton me termin “i krishterë”, dhe më pas përgjigjuni në përputhje me rrethanën. 
Kjo metodë e të përgjigjurit me një pyetje kthyese është përdoru shpesh nga Jezusi në Dhiatën e Re (Mk. 
10:3; 11;27-33; Lk 20:3). 

255 Më tepër pyetje për myslimanët janë dhënë në fund të çdo seksioni kryesor të këtij libri. Ju mund të 
konsultoheni po ashtu me uebfaqen tonë: www.aymf.net.
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• Kur myslimanët bëjnë deklarata religjioze, kërkojuni për referenca 
dhe prova. Atëherë duhet të merret kohë për t’i studiuar ato çështje.

• Asnjëherë mos kritikoni islamin dhe Muhamedin! Është e rekomanduar 
të shndërrohen deklaratat në pyetje. Më tepër, asnjëherë mos i tallni 
myslimanët nëse bëjnë deklarata apo shtrojnë pyetje të çuditshme.

• Shpjegojeni veten tuaj qartë. Çdo shprehje e krishterë duhet të 
sqarohet me kujdes që të jetë e kuptueshme për myslimanin. 

• Kur është e zbatueshme, literaturë specifike duhet ofruar duke u 
zgjeruar ndaj diskutimit të bërë. Është thelbësore, sidoqoftë, ta 
lexoni këtë literaturë paraprakisht që të përcaktoni përshtatshmërinë 
para dhënies një myslimani. Bëjeni këtë në mënyrë të tillë që të kenë 
mundësinë ta refuzojnë literaturën me mirësjellje nëse duan. 

• Nëse nuk e dini përgjigjen ndaj një pyetjeje të një myslimani, është 
më mirë të pranohet kjo gjë se sa të rrezikohet me thënie të pasakta. 
Ju mundeni më pas të kërkoni përgjigjen dhe të planifikoni një takim 
të ri që të ofroni përgjigjen. Meqenëse një person i zakonshëm nuk 
ka mbase mundësinë të ketë burimet apo njohurinë për t’i gjetur 
përgjigjet e tilla, është mirë të ndihmohet personit kërkues. 

• Në disa raste, kundërshtimet dhe argumentet mund të çojnë tek 
shkëmbimet e nxehta të fjalëve, porse ju duhet të përpiqeni të 
mbeteni të qetë dhe praktik. Kjo nuk është çështje e të “fituarit” ndaj 
myslimanit me fjalë!

• Të krishterët janë të thirrur të qëndrojnë haptazi pranë të vërtetës. 
Ju duhet të dëshmoni në kohën e duhur, aty ku besimi dhe shpresa 
juaj qëndron. Ju po ashtu mund të ndani rrëfimin e konvertimit tuaj, 
të flisni për marrëdhënien personale me Jezusi dhe ecjen tuaj të 
përditshme me Perëndinë.

!

3.2.4 Të vizitosh xhaminë 
Vizita në xhami është një mënyrë për t’u takuar me myslimanë. Megjithatë, vetëm 
ata të krishterë që ndjehen rehat duhet marrë pjesë në këto vizita. Rregullat e 
sjelljes duhet të qartësohen paraprakisht dhe të zbatohen. Kërkesa e myslimanëve 
për zbathjen e këpucëve është thjesht një mirësjellje, ndërsa kufijtë duhet 
përcaktuar. Marrja pjesë në lutjet islamike mundet të dërgojë sinjal të gabuar tek 
myslimanët. 

Udhëzimet hap-pas-hapi:
1. Personi i krishterë apo drejtuesi i grupit duhet të bëjë një takim me drejtuesin 

e xhamisë dhe të diskutojë formatin e vizitës.
2. Jepini arsyet tuaja përse si i krishterë doni të vizitoni xhaminë, pra:

• interesin tuaj lidhur me religjionin dhe kulturën e tyre
• të ndërtoni marrëdhënie më të mira në mes të myslimanëve dhe të 

krishterëve 
• të kuptoni çfarë takime kanë myslimanët gjatë javës në xhami dhe cilat 

janë të hapura për ju si të krishterë
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• shpjegoni që jeni të hapur të dëgjoni por edhe të përgatitur të diskutoni 
rreth asaj që ju kuptoni si të vërtetë.

• ju mundeni gjithashtu të studioni në librarinë e tyre. 
3. Vizita në xhami në formë grupore: Pyetini paraprakisht si duhet të sillet 

grupi juaj në xhami dhe t’i mbani rregullat (këpucët e zbathura, veshjet për 
meshkuj dhe femra, rregullat të veçanta për femra). Myslimanët presin nga 
ju t’i zbatoni rregullat e tyre religjioze dhe kulturore në xhami, por që ju si të 
krishterë nuk do të  merrni pjesë në lutje dhe në ritualin e pastrimit. Ju mund 
të qëndroni prapa dhe me qetësi të shikoni dhe të luteni për ta.

4. Është më mirë të shkohet në emër të organizatës suaj apo kishës suaj lokale. 
Myslimanët munden të jenë dyshues në misionet krishtere dhe madje t’i 
ndërlidhin aktivitetet e tyre me ata që morën  pjesën në kryqëzata apo me 
përpjekje për të fituar të konvertuar me anë të ofrimit të ndihmës materiale. 

5. Jini të ndjeshëm dhe kërkoni leje për t’i bërë gjërat. Çdo herë jini miqësorë 
dhe të sjellshëm.

6. Pyetini sa gjatë mundeni të vizitoni xhaminë dhe largohuni në kohën e rënë 
dakord. 

7. Pyetjet duhet shtruar vetëm rreth temave që myslimanët kanë qenë duke 
folur. Mos u “predikoni” atyre në xhami (mbani mend, myslimanët nuk 
tregojnë fytyrën e vërtetë në grup!). Ju mund të jeni më të drejtpërdrejt në 
takimet e juaja personale më vonë në shtëpi.

8. Dëgjojini me vëmendje dhe tregoni interes në atë që thonë. “Fitoni të drejtën 
për të thënë diçka.”

9. Ju mund të ofroni pikëpamjen biblike në kohën e duhur, por mbani përgjigjet 
shkurt dhe në kontekst. 

10. Nganjëherë mundeni të kërkoni për referenca në deklaratat që ata bëjnë 
(thoni që keni një Kuran në shtëpi dhe do të donit të shikonit për veten tuaj). 
Nëse ata nuk munden t’i përgjigjen pyetjes suaj, mos insistoni më tej.

11. Mos bëni pyetje në mënyrë agresive apo ofenduese.
12. Grupi i krishterë duhet çdo herë të ndjekë instruksionet e drejtuesit.
13. Gruaja e krishterë duhet të vizitojë xhaminë vetëm në prani të një burri, 

përderisa ende nuk ka ndërtuar miqësi me gratë myslimane. 
14. Të krishterët po ashtu munden t’i ftojnë myslimanët për vizitë në kishën e 

tyre për shembull t’u shpjegojnë objektet dhe të ndajnë një mesazh nga Bibla. 
15. Në momentin që keni ndërtuar miqësi, ju mund të vizitoni personalisht 

xhaminë në bazë të rregullt.
16. Sidoqoftë, nëse jeni për herë të parë në xhami, çdo herë pyeteni një shoqërues 

mysliman t’ju tregojë xhaminë. Ata mund të ndjehen të ofenduar nëse ju 
hyni vetëm. Informohuni lidhur me rregullat për vizitat tjera.

17. Asnjëherë mos ecni para myslimanëve në lutje.
18. Mbani mend: Nëse nuk pyetni, nuk do ta dini!” Çdo xhami ka rregullat e veta 

dhe orarin e ndryshëm për vizita. 

3.2.5 Çështje të veçanta lidhur me gratë
1) Kur ftoni myslimanët apo i vizitoni ata, sigurohuni që personi i tretë është 

prezent kur dy persona të gjinisë së kundërt takohen privatisht:
• Vetëm gratë duhet të vizitojnë njëra-tjetrën. Ftojini gratë myslimane në 
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shtëpinë tuaj; si përgjigje edhe ato do t’ju ftojnë gjithashtu. 
• Marrja me vete e një dhurate të vogël është e zakonshme (ëmbëlsira, 

shkrime, një libër, DVD) dhe mbështillini si dhuratë. 
• Nëse ato ju vizitojnë, jini të sigurt që shtëpia juaj është miqësore dhe vend 

i rehatshëm. Jepuni atyre vendin e nderuar. 
• Asnjë qen nuk duhet të jetë prezent apo ndonjë mashkull, në mos nga 

familja juaj.
• Mendoni për fotografitë apo objektet në dhomë të cilat mund të ofendojnë 

dikë dhe largoni ato paraprakisht.
• Vendoseni Biblën në një vend të duhur – jo në dysheme.
• Mendoni për atë që do të shërbeni dhe jini zemërgjerë.
• Dëgjoni ato që ndajnë. Tregoni një interes të thellë për jetën e tyre të 

përditshme, për kulturën dhe religjionin e tyre. Shtroni pyetje të duhura, 
por mos u bëni presion nëse ato nuk kanë përgjigje. 

2) Gjëra për të cilat gratë shqetësohen: (këto janë nevoja dhe fusha ku ju mund 
të gjeni vendin tuaj dhe t’i doni ato. Ndani se si Bibla i përmbush nevojat e 
tyre).
• Fëmijët: Të kesh fëmijë është shumë e rëndësishme! Gratë pa fëmijë vuajnë 

shumë për ta. Të mos kesh djalë do të thotë gruaja nuk është e pranueshme 
si ato që kanë. Fëmijët janë përgjegjësi e saj më së shumti për kujdesin dhe 
edukimin e tyre. Ajo mundet të ketë frikën e humbjes së tyre nëse ndahet. 

• Martesa: Secila vajzë do burrin më të mirë, por frikësohet kë do të zgjedhin 
prindërit e saj apo ta detyrojnë atë të martohet. Vajzat sot dëshirojnë të 
përfundojnë shkollat, qoftë dhe universitetet, para martesës.

 Ato shpresojnë që martesa do të funksionojë mirë dhe ata nuk do t’i ndajnë 
ato apo të kenë një grua tjetër.

• Veshja: vishuni me rroba modeste, të përshtatshme për kulturën dhe 
njerëzit ku ju jetoni.

• Marrëdhëniet: Disa gra nuk kanë askënd për të pasur shoqëri. Familjet nuk 
shoqërohen shpesh dhe gratë mund të pëlqejnë një mikeshë të jashtme, 
jashtë rrethit të tyre familjar për t’u shoqëruar. Ti si një grua e krishterë 
mund t’i ndihmosh asaj gradualisht për ta njohur Perëndinë si mik të afërt, 
në mënyrë që të ketë marrëdhënie personale me të.

• Nevojat shëndetësore: Kjo mund të jetë një sferë e nevojës, sepse ato nuk 
do t’i tregojnë me lehtësi asnjë personi mjekësor për nevojat e tyre, duke 
preferuar që të flasin me një grua dhe të gjejnë një grua për ta ndihmuar.

 
3) Si e shohin gratë besimin e tyre dhe jetën shpirtërore
 Shtëpia dhe familja është vendi ku islami praktikohet që nga lindja, martesa, 

vdekja dhe festat vjetore. Shtëpia është territori i gruas; ajo është mbajtësja e 
besimit në shtëpi. Ajo shpesh është personi që i mëson fëmijët të luten dhe 
tregimet nga hadithet. Ajo gatuan gjatë Ramazanit dhe përgatitë për festat e 
Bajramit.

4) Dëshmimi i krishterë ndaj grave myslimane
• Flisni natyrshëm dhe hapur mbi çështjet shpirtërore.
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• Ndajini me to përvojat personale me Perëndinë në jetën e përditshme.
• Ndajini rrëfimin tuaj të konvertimit por zgjidhni fjalët që të kuptojnë. 

Sigurohuni që të bëni dallimin në mes të kohës para konvertimit, procesin 
e konvertimit dhe se si është sot.

• Kur ajo shpreh një nevojë, pyeteni nëse mund të luteni për të. Thirreni 
sërish dhe kërkojini që të luteni sërish. Nëse përmbushet nevoja, atëherë 
falënderojeni Perëndinë me të!

• Ofroni shembuj në mësimet tuaja: a) Perëndia i do ato dhe kujdeset për 
nevojat e tyre; b) Perëndia i dëgjon lutjet tona; c) Perëndia përgjigjet; d) 
Perëndisë mund t’i besohet dhe ai mban fjalën e tij; e) përpiquni të kaloni 
nga nevojat fizike në ato shpirtërore.

5) Mësoni të tregoni rrëfime
Gratë kënaqen duke mësuar nga diskutimet. Shumica munden të lexojnë, por 
disa ende jo. Gratë shpesh nuk lexojnë libra për argëtim dhe kënaqësi por i 
dëgjojnë tregimet dhe i tregojnë ato njëra-tjetrës. 
• Rrëfimet u ofrojnë atyre njohuri, ngrehin emocionet dhe transmetojnë të 

vërteta universale në formën që ato pëlqejnë, duke i treguar ato pa pushim.
• Ndajini rrëfimet dhe mësoni ato që u përshtaten nevojave të tyre. Mendoni 

për besimin e tyre, rrëfimet që i dinë dhe me të cilat pajtohen, çfarë u 
mungon besimeve të tyre, rrëfime mbi njerëzit që deshën dhe iu bindën 
Perëndisë, mbi njerëzit që nuk dëgjuan dhe nuk iu bindën Perëndisë, për 
frikën apo vdekjen.

• Ndajini rrëfimet mbi doktrinën themelore krishtere. Mendoni çfarë i duhet 
një personi të dëgjojë që të ketë një marrëdhënie me Perëndinë dhe të 
shpëtohet.  

• Përdorni drama, video, muzikë dhe media të tjera moderne për të 
komunikuar.

3.2.6 Takimet me fëmijët myslimanë
Takimet me fëmijët myslimanë janë sfiduese dhe kërkojnë shumë devocion, 
durim, dashuri dhe ndjeshmëri nga të krishterët. Fëmijët vijnë nga shumë kultura 
të ndryshme dhe prapavija familjare. Disa kanë vështirësi me gjuhët dhe kulturat 
e ndryshme. Shumë fëmijë jetojnë jetë të dyfishtë: kulturën liberale dhe moderne 
në publik krahasuar me kulturën islamike shpesh të rreptë në shtëpi. Për 
shumë fëmijë, kjo jetesë e dyfishtë çon në konflikte. Vështirësi të tjera paraqiten 
si studentë të sistemeve moderne mësimore që kërkojnë punë të pavarur dhe 
ekzaminim kritik. Në përgjithësi myslimanëve nuk iu lejohet apo nuk mësohen 
të shtrojnë pyetje kritike. 

Shpesh fëmijët do të shkojnë në qendrën islamike ku mbahen kurse kuranore. Ata 
mësojnë të lexojnë shkrimin arab, por zakonisht nuk kuptojnë atë që lexojnë.256 
Atyre u jepet një hyrje në sjelljen dhe mendimin islamik që shpesh përdoret për 
t’i nxitur fëmijët kundër mësimeve krishtere. 

256 Myslimanët gjuha amëtare e të cilëve nuk është arabishtja, mësojnë të lexojnë Kuranin në arabisht, 
por në përgjithësi nuk e kuptojnë atë që lexojnë. Për myslimanët është tejet e rëndësishme të recitojnë 
Kuranin në arabisht dhe jo domosdoshmërisht ta kuptojnë atë. 
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Si rrjedhojë, fëmijët dinë pak mbi krishterimin, Biblën dhe Jezusin; atë pak 
njohuri që e kanë është kryesisht e shtrembëruar dhe e gabuar. Si rregull, ata nuk 
kanë pikëpamje të përgjithshme se çfarë është krishterimi. Fëmijët nga vende 
me origjina të ndryshme rriten ndryshe, duke ndjekur zakonet e komuniteteve 
myslimane të prindërve të tyre. Të krishterët që punojnë me fëmijët dhe të rinjtë 
myslimanë këshillohen fuqishëm të mbledhin informata të mjaftueshme dhe të 
trajnohen përmes një literature të veçantë dhe seminareve. 

Të dhëna praktike për drejtuesit e grupeve që drejtojnë klubet e fëmijëve:
• Kongregacioni i krishterë duhet të përkrahë drejtuesin e grupit të fëmijëve në 

çdo mënyrë të mundur, si me anë lutjesh ashtu dhe me ndihmë praktike.
• Në një grup të fëmijëve, fëmijët vendor duhet t’i pranojnë fëmijët myslimanë 

në një mënyrë miqësore, t’i duan dhe t’i ftojnë në shtëpitë e tyre nëse është e 
mundur.

• Kontakti i drejtuesit me prindërit është i rëndësishëm. Drejtuesi do t’u shpjegojë 
çfarë mësojnë dhe bëjnë fëmijët. Vizita të rregullta në shtëpinë e prindërve të 
tyre janë thelbësore për të fituar besimin si të fëmijëve ashtu edhe të prindërve.

Tregimi i rrëfimeve biblike:
• Tregimet biblike duhet të tregohen në mënyrë të thjeshtë dhe të kuptueshme. 

Shprehjet krishtere duhet të sqarohen mjaftueshëm. 
• Jini të kujdesshëm me tregimet e zakonshme misionare. Fëmijët munden 

lehtësisht të ndjejnë që janë thjeshtë objekte të misionit.
• Është tejet e rekomandueshme luajtja e roleve praktike me materiale ilustruese.
• Këndoni shumë me grupet e fëmijëve – fjalët e kënduara qëndrojnë me fëmijët 

më lehtë se fjalët e folura.
• Është më mirë t’i luteni “Perëndisë” në vend të “Jezusit”. Lutjet mund të bëhet 

duke qëndruar. Sytë nuk është e domosdoshme të mbyllen, duart nuk është e 
domosdoshme të mblidhen. 

• Tekstet biblike duhet të mësohen përmendësh. Myslimanët janë mirë të trajnuar 
në këtë gjë.

• Fëmijët duhet të kenë mundësinë të kuptojnë nga sjellja dhe dëshmia e drejtuesit 
që Bibla është autoriteti. Bibla nuk duhet të vihet me pakujdesi në dysheme. 

• Askush nuk duhet t’u vë presion fëmijëve drejt konvertimit. Të krishterët 
ndajnë atë që besojnë është e vërtetë, por vetëm fuqia e Perëndisë ndryshon 
zemrat e njerëzve.

Konvertimi dhe kujdesi pasues:
• Kur një fëmijë dëshiron të besojë në Krishtin, sigurohuni që ai apo ajo ka 

kuptuar çfarë nënkupton me këtë. A e kanë kuptuar gjendjen mëkatare të 
tyre, që jeta e përjetshme pranohet si dhuratë nga Perëndia dhe jo nga veprat 
e tyre? Çfarë do të thotë në praktikë të ndjekësh Jezusin (leximi i Biblës, lutja, 
bashkësia, pasojat, persekutimi i mundshëm)?

• Fëmijët duhet të dinë që munden të ballafaqohen me vështirësi (mos i frikësoni 
ata!), por që Jezusi do të jetë veçanërisht afër tyre dhe do t’i ndihmojë. 

• Nëse fëmija bie dakord, lutja e konvertimit mund të thuhet.
• Fëmija duhet të merr një përkthim të mirë, të kuptueshëm të Biblës, si dhe një 
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udhëzues për studim Bible. 
• Këta fëmijë janë në nevojë të skajshme për mësime të mëtejshme dhe shoqëri 

në jetën e tyre të re të krishterë. Ata kanë nevojë për ndihmë e cila bëhet në 
dashuri sidomos në kohët e tyre të vështira. 

3.3 T’ua shpjegosh ungjillin myslimanëve 
  
3.3.1 Udhëzime të përgjithshme 
Bibla qartazi thekson se mëkatet mund të falen vetëm nëpërmjet një flijimi të 
vërtetë. Jezusi ofroi veten e tij si flijim në kryq dhe mësoi që të gjithë mund të 
shpëtohen dhe të marrin jetën e përjetshme, nëpërmjet besimit në të. Sidoqoftë, 
Jezusi nuk e detyron asnjërin që të pranojë këtë ofertë. Si rrjedhojë, të krishterët 
nuk duhet të vënë presion mbi myslimanët për t’u konvertuar.257 Ungjilli 
komunikohet nga njerëzit e Perëndisë, por vetëm Fryma e Shenjtë mund të sjellë 
konvertim për të besuar në Jezus Krishtin.

Për shkak të dashurisë për njerëzit dhe në bindje ndaj urdhërit për mision, do 
të ishte egoiste të mbahet kjo pasuri për veten. E vërteta e ungjillit duhet t’u 
transmetohet myslimanëve. Gjatë transmetimit të ungjillit tek myslimanët, 
zbatojini rregullat në vijim:
• Nuk ekziston asnjë metodë ungjillëzimi që garanton sukses për të gjitha kohët; 

çdo situatë dhe çdo person është ndryshe. Të krishterët duhet të jenë të hapur 
dhe të sinqertë dhe nuk do të duhej të përdorin asnjëherë mënyra të turpshme 
në dëshmimin e tyre (shih 2 Kor. 4:1-2). 

• Është me rëndësi se ajo që të krishterët thonë të mos bie në kontradiktë me 
atë që ata janë. Të konvertuarit kanë konfirmuar që myslimanët vëzhgojnë së 
afërmi sjelljen morale të të krishterëve (shih Rom. 12.1-2; 1Th 2:8).

• Ne të gjithë jemi të kufizuar në kapacitetin për të absorbuar ide. Myslimanët 
nuk janë një përjashtim. Mos e përmbytni dëshmimin tuaj me shumë aspekte 
të ungjillit. Është tejet më mirë të kalohet një pikë në një kohë. 

• Për t’u dhënë myslimanëve ushqim për të menduar, tema të caktuara mund të 
prezantohen në një mënyrë indirekte. Të krishterët duhet të mësojnë të ndajnë 
të vërtetat biblike me anë të shëmbëlltyrave, ashtu siç bëri vetë Jezusi (Mat. 
13:3,34).258

• Në kohën e caktuar, duhet inkurajuar një mysliman të lexojë Biblën.259

3.3.2. Metodat prezantuese të Ungjillit
Një person njëherë ka thënë: “Në gjëra natyrore jini shpirtëror dhe në gjëra 
shpirtërore jini natyror”. Besimi i krishterë përbën sferën shpirtërore të jetës dhe 
megjithatë bëhet pjesë e natyrshme e saj, pa nevojë për një paraqitje madhështore. 
Mos flisni për besimin në një mënyrë të panatyrshme. Çdo i krishterë do të 

257 Konvertimi në këtë kontekst nënkupton që një person fillon të besojë në Jezus Krishtin.
258 Shih gjithashtu seksionin 3:3.4.
259 Ungjilli i Lukës apo Gjonit rekomandohet tejet shumë për të filluar sepse ata përshkruajnë jetën e Jezusit 

në terme që myslimanët mund të kuptojnë. Videoja e Jezusit, bazuar në ungjillin e Lukës, është po ashtu 
e mirë për prezantime. Për më tepër informacion shih www.jesus.ch apo www.cfc.ch. 
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shpjegojë ungjillin pak më ndryshe duke përdorur fjalët e tij, duke ndërlidhur 
ndodhitë që kapin mendjen e tij për të dalë tek përgjigjet shpirtërore. Myslimanët, 
të cilët janë njerëz religjioz, përgjigjen në diskutimin shpirtëror shumë më shpejtë 
se sa për shembull një evropian. Ekzistojnë mënyra të ndryshme të prezantimit 
të ungjillit, dikush përdor një varg biblik që çon tek thelbi i ungjillit.260 Është me 
shumë dobi të mësohen sa më shumë vargje përmendësh që të jetë e mundur, si 
për shembull Rom. 6:23:

Romakëve 6:23 Shpjegimi

Sepse paga e mëkatit 
është vdekja

Serioziteti i mëkatit në sytë e Perëndisë duhet të shpjegohet. 
Çdo mëkat (mendimet, fjalët, veprimet) nënkupton vdekje që 
rezulton në ndarje nga Perëndia.

por dhuntia e 
Perëndisë është jeta 
e përjetshme

Perëndia dhuron jetën e përjetshme vetëm si dhuratë, nuk 
mund të fitohet. Një dhuratë pranohet pa pagesë!
Jeta e përjetshme nënkupton jetë në prezencën e Perëndisë në 
qiell/parajsë (shih Gjn. 5:24).

Në Jezus Krishtin, 
Zotin tonë. 

Jezus Krishti është Mesia detyra e të cilit ishte të vdiste në 
kryq në vendin tonë, në mënyrë që të gjithë që besojnë në të të 
mund të jetojnë. Jezusi është flijimi i përsosur i përcaktuar nga 
Perëndia (shih Gjn. 3:16; 14:6). 

Të krishterët duhet të përvetësojnë një qasje që u vjen natyrisht, sipas rrethanave. 
Një përzgjedhje e metodave është përmbledhur:
• Përdorimi i vargjeve individuale apo pasazheve më të gjata nga Bibla (siç u 

tregua me Rom.6:23). 
• Përdorimi i rrëfimeve dhe shëmbëlltyrave për të shpjeguar të vërtetat biblike.261

• Përdorimi i Dhiatës së Vjetër në kontekstin e Dhiatës së Re.262 
• Shpjegimi se si profecitë e Dhiatës së Vjetër u përmbushën në Dhiatën e Re – 

dëshmi e origjinës hyjnore të Biblës. Me siguri nuk ka ndonjë mënyrë tjetër më 
të mirë për të bindur njerëzit mbi faktin që Bibla nuk ka mundur të përmblidhet 
nga njeriu, sepse askush nuk ka mundur të parashihte që Krishti do të vinte në 
këtë botë duke u lindur nga një e virgjër në Betlehem (Mik. 5:2; Lk. 2:4-7).263 

• Marrja e temave dhe teksteve të përmendura në Kuran të cilat janë në përputhje 
me Biblën dhe sqarimi i tyre sipas Biblës.264

3.3.3 Studime biblike të veçanta
Ungjillëzimi nënkupton para se gjithash të komunikuarit e informacioneve 
mbi Perëndinë, Jezusin, njeriun, mëkatin dhe pajtimin me Perëndisë sërish. Për 
shkak të së kaluarës së tij, gjatë së cilës ai ka absorbuar në shumë raste ide anti-
krishtere, një mysliman zakonisht ka nevojë për një kohë të konsiderueshme që të 
kuptojë ungjillin. Në momentin që mund të vëzhgohet një interes i vërtetë, është e 

260 Shih për shembull Gjn. 3:16; 1Tit 2:5-6; Rom 3:23-24; 5:12,21; Ef. 2:8-9; 1Gjn. 4:9; 5:11; etj. 
261 Shih seksionin 3.3.4
262 Për shembull tema e “Abrahamit” siç shihet në seksionin 3.4.1 (pa përdorur Kuranin si hap kalimtar) 
263 Për më tepër referenca shih seksionin 2.2.2.
264 Shih seksionin 3.4.
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dobishme të mbahen me ta studime bible private, jo formale. Temat e mëposhtme 
janë themelore dhe munden, sipas mundësisë, të shpjegohen në rendin e dhënë:265

1) Bibla. Shumë myslimanë janë mësuar që nga fëmijëria se Bibla është 
falsifikuar. Myslimanët duhet të mësojnë si mbërriti Bibla në duart tona dhe 
pse është e besueshme. Në momentin që ata fillojnë të besojnë në Bibël, atyre 
u duket më lehtë të pranojnë mesazhin e shpëtimit. Ata duhet të kalojnë kohë 
në leximin e Biblës për veten e tyre dhe të luftojnë me të vërtetën.

2) Perëndia. Disa thënie kuranore mbi Allahun duket të bien dakord me 
portretin biblik të Perëndisë. Disa formulime të tjera fundamentale, në anën 
tjetër, hapur kontradiktojnë formulimet biblike. Myslimanët duhet të dinë 
kush është Perëndia dhe çfarë thotë ai për veten, ligjin dhe dashurinë e tij. 
Myslimanët duhet të mësojnë për dashurinë e Perëndisë për njerëzimin dhe 
të shohin që ai ofron mënyrën për të gjithë njerëzit përmes së cilës ata mund 
ta pranojnë atë dhe të marrin jetën e përjetshme si dhuratë. 

3) Njerëzimi dhe mëkati. Doktrina e rënies së njerëzimit duhet sqaruar. 
Myslimanët duhet të kuptojnë peshën e mëkatit në sytë e Perëndisë dhe 
pasojat e tij. Ata nuk do të kuptojnë nevojën për një shpengues derisa të mos 
kuptojnë që vetvetiu nuk mund ta çlirojnë vetën nga mëkati.

4) Jezusi. Myslimanët duhet të kuptojnë kush është Jezusi dhe arsyen që ai 
erdhi. Kjo nënkupton të kuptuarit e domethënies së qëllimit të flijimit të 
ofruar gjatë kohëve të Dhiatës së Vjetër. Kjo u ndihmon njerëzve të kuptojnë 
dhe më lehtë të pranojnë vdekjen e Jezusit në kryq dhe ringjalljen e tij për ta. 
Myslimanët duhet të arrijnë të njohin Jezusin e vërtetë, i cili është më tepër 
se një profet; ai është Mesia i vërtetë dhe Biri i Perëndisë.  

5) Mbretëria e Perëndisë. Të krishterët duhet të shpjegojnë nevojën e rilindjes 
në mbretërinë e Perëndisë. Dallimet në mes të mbretërisë së Perëndisë dhe 
umma-s myslimane duhen sqaruar, si dhe mësimi biblik se si jetohet një jetë 
në moralin e krishterë dhe në harmoni me Krijuesin dhe Zotin tonë për t’i 
sjellë lavdi atij. 

6) Fryma e Shenjtë. Myslimanët duhet të kuptojnë kush është Fryma e Shenjtë, 
çfarë bën ai dhe si doktrina e Trinisë mundet të kuptohet. 

7) Misioni dhe e ardhmja e njerëzimit. Perëndia i thërret të krishterët të jenë 
dëshmitarë të tij në botë dhe premton të jetë gjithmonë me dishepujt e tij. 
Myslimanët duhet të mësojnë që Perëndia ofron premtime dhe i mban ato, si 
e ardhmja e të krishterëve është e sigurt; Perëndia ofron siguri për shpëtimin 
e atyre që e ndjekin Jezusin në besim. 

265 Shembuj të kurseve të përshtatshme mund të kërkohen nga organizata të ndryshme (shih për shembull 
Nehls 1985). Shtatë pikat e përmendura këtu janë një përmbledhje e temave që duhet të mbulohen në 
kurs.
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3.3.4 Përdorimi i ilustrimeve, shëmbëlltyrave dhe rrëfimeve
Rrëfimet janë mënyra të vlefshme për të përçuar të vërtetën biblike tek myslimanët. 
Jezusi përdori shëmbëlltyra që të sfidonte audiencën për të reflektuar (Lk. 6:39). 
Në kulturën arabe, rrëfimet janë një pjesë e rëndësishme e jetës së përditshme. 
Ndarja e rrëfimeve është një art i dobishëm për t’u praktikuar dhe rrëfimet me 
vlerë duhet të mblidhen teksa kuptohet që ka kufizime ndaj kësaj qasjeje. Një 
përzgjedhje e tregimeve të shkurtra paraqitet në vazhdim:

Njeriu në përmbytje
Myslimanët janë të bindur që Kurani është zbulesa përfundimtare dhe e përsosur 
e Perëndisë. Të krishterët besojnë që Jezusi është zbulesa e përsosur e Perëndisë. 
Çfarë është më mirë për njerëzimin, një libër, apo një person, në kuptimin e 
zbulesës së Perëndisë? Shembulli në vijim mund të përdoret për të thelluar të 
kuptuarit:
Supozoni që jeni duke qëndruar në një breg liqeni dhe 
shihni dikë në ujë që kërkon ndihmë. Çfarë do të bënit? 
A do të shkonit tek libraria më e afërt për të blerë librin e 
quajtur Si të bëhem notues i  mirë, dhe t’ia hidhni atij në ujë? 
Apo si notues i mirë që jeni, do të kërcenit në liqen dhe të 
shpëtoni njeriun pranë mbytjes? 

Veza e prishur
Myslimanët mendojnë që munden t’i kompensojnë veprat e tyre të këqija me ato 
të mira, dhe që Allahu do t’i lejojë më pas në parajsë – pa flijimin e Jezusit për 
mëkatet. Myslimanët duhet të kuptojnë që Perëndia e merr mëkatin seriozisht 
dhe që mëkatet mund të falen vetëm sipas planit të Perëndisë. Një shembull:  
Një amvise duke përgatitur brumin përdori disa vezë. Ajo 
hodhi një vezë të prishur gabimisht. Çfarë do duhej të bënte 
ajo tani? A do të duhej të hidhte më shumë vezë dhe të 
shpresonte që ajo e keqja nuk do të vihet re? Jo – çdo kush e 
di që një vezë e prishur e prish të tërë brumin, pavarësisht 
numrit të vezëve të mira në përbërje. Në të njëjtën mënyrë, 
një mëkat i vetëm e prish të tërë jetën tonë dhe Perëndia nuk 
mundet të na pranojë në gjendjen tonë mëkatare derisa të 
mos kemi pranuar mënyrën e tij të faljes.

Kërcimi mbi humnerë 
Myslimanët përpiqen të hyjnë në parajsë me anë të veprave të mira. Sidoqoftë, kjo 
është e pamundur me anë të forcës së vetë njeriut; askush nuk është i përsosur. 
Konsiderojeni shembullin më poshtë:
Për të vazhduar rrugën e tyre, një grup i udhëtarëve duhet të kalojë një humnerë 
prej 30 metrash larg. Ata që mendojnë se mund t’ia dalin, 
kërcejnë. Disa arrijnë të kërcejnë 5 metra, disa kërcejnë më 
tepër, por asnjëri nuk arrin në anën tjetër – të gjithë bien 
në humnerë. E njëjta u ndodh njerëzve që duan të fitojnë të 
drejtën për qiell. Ekziston vetëm një rrugë për qiell, një urë: 
ura e Perëndisë, e quajtur “Jezus”. 
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Të paguash për dhuratën?
Bibla thekson hapur që Perëndia ofron jetën e përjetshme vetëm si dhuratë. 
Ata që duan të blejnë parajsën – si myslimanët bëjnë me anë të veprave të mira 
– në realitet përpiqen të blejnë diçka që ekziston vetëm në formë dhurate. Të 
krishterët bëjnë vepra të mira, natyrisht – jo për të blerë jetën e përjetshme, por 
që të falënderojnë Perëndinë për dhuratën që kanë marrë. Përfytyroni një njeri 
të varfër, të ftuar në dasëm nga një njeri i pasur. Në fund të festës, i pasuri i 
ofron të varfrit një dhuratë të mahnitshme: një makinë të 
re! Megjithatë, i varfëri nuk dëshiron ta pranojë makinën si 
dhuratë; ai do të paguajë të paktën diçka për të. A nuk do 
të ishte mikpritësi i mërzitur me këtë? Ai donte ta ofronte 
makinën si dhuratë, ashtu siç Perëndia do të ofrojë jetën e 
përjetshme vetëm si dhuratë.   

Katër deklaratat
Myslimanët kanë një libër si autoritetin më të lartë, Kuranin që përmban thënie 
për Muhamedin. Të krishterët i kanë katër ungjij që përshkruajnë jetën e Jezusit 
nga katër këndvështrime të ndryshme. Myslimanët hasin në vështirësi t’i pranojnë 
të katër ungjijtë sepse ato nuk thonë tekstualisht të njëjtën gjë. Krahasimi në 
vazhdim thekson rëndësinë e të katër deklaratave:
Katër miq vrojtojnë një aksident trafiku. Policia mbërrin 
dhe i kërkon të katër dëshmitarët, secilin personalisht, për të 
dhënë një deklaratë prej dëshmitarit okular. Le të supozojmë 
që çdo dëshmitar shkruan deklaratën e tij me anë të fjalëve 
dhe stilit të tij. Deklaratat janë të gjatësive të ndryshme. Por 
pastaj le të supozojmë që në vend të këtyre deklaratave u 
jepen policëve katër tekste identike, duke thënë të njëjtën 
gjë fjalë për fjalë. Cila është më e besueshme? Policia me siguri do të supozojë 
që diçka ishte gabim në rastin e të katër deklaratave identike; dëshmitarët janë 
marrë vesh dhe kanë rënë dakord për njërin nga versionet. 

Dy të punësuarit
Imagjinoni që ju jeni në kërkim për punë dhe keni mundësinë të zgjidhni ndërmjet 
dy ofertave. Në fabrikën e parë, shefi ju ofron një kontratë të nënshkruar nga vetë 
ai, në të cilën ai ju garanton një punë dhe një rrogë fikse që do ta merrni në fund 
të çdo muaji. Në fabrikën e dytë, shefi nuk ju ofron kontratë dhe nuk garanton 
që do të merrni rrogë. Shefi ju thotë që ju mund të rrezikoni të punoni dhe nëse 
ai si shefi juaj është në gjendje të mirë, do t’ju ofrojë një 
pagesë. Cilën ofertë pune do të pranonit? Me siguri të parën! 
Në krishterim, Perëndia ofron një mënyrë shpëtimi dhe 
garanton parajsën ndaj të gjithë atyre që e pranojnë ofertën 
e tij. Në islam, Allahu ofron shumë mënyra të ndryshme të 
shpëtimit por nuk ofron asnjë garanci.266 

266 Shih po ashtu lidhur me temën në 2.4.3: “Rruga për në parajsë....”
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3.4 Qasja “common ground” (pikat e përbashkëta)

Kur të krishterët takojnë myslimanët që dinë Kuranin dhe vazhdimisht i 
referohet atij, ata duhet të jenë të përgatitur ta studiojnë Kuranin me myslimanin 
dhe ta përdorin në mënyrë konstruktive në diskutime. Ngjashmëritë ndërmjet 
krishterimit dhe islamit munden më pas të përdoren për t’i transmetuar të 
vërtetat biblike.267 Megjithatë, të krishterët duhet t’i shmangen përshtypjes se ata 
pranojnë Kuranin me autoritet. Përderisa myslimani nuk e përdorë Kuranin si 
referencë, nuk ka nevojë për një të krishterë të veprojë ashtu, duke preferuar në 
këtë mënyrë Biblën si pikën kryesore të referencës. 

Kur një mysliman në mënyrë të vazhdueshme përmend Kuranin dhe citon prej 
tij, i krishteri duhet të studiojë Kuranin dhe literaturë tjetër të nevojshme. Disa 
formulime kuranore janë në përputhje me Biblën, por përgjithësisht, deri në një 
masë të caktuar. Është me rëndësi të dihen këto ngjashmëri dhe dallime.268 Kjo 
qasje “common ground” nënkupton që të krishterët marrin një thënie nga Kurani 
që është në pajtim me Biblën dhe më pas ua shpjegojnë këtë myslimanëve sipas 
Biblës. Disa shembuj janë sugjeruar në seksionet në vazhdim. 

3.4.1 Abrahami, miku i Perëndisë
Abrahami është i vetmi profet në Bibël dhe Kuran që merr titullin “miku i 
Perëndisë”.269 Të krishterët mund t’i pyesin myslimanët përse vetëm Abrahamit i 
është dhënë ky titull unik. Vetëm Bibla përmban një sqarim:
Abrahami është drejtuar në mënyrë të mahnitshme me anë të besimit të tij në 
Perëndinë. Bindja e tij – flijimi që atij i ishte kërkuar ta bëjë – paralajmëronte 
ungjillin me anë të kësaj ngjarjeje. Abrahami qe në gjendje të perceptonte 
mesazhin e Perëndisë, planin e tij të shpëtimit, nëpërmjet kësaj përvoje (Isaku 
ishte një imazh i Jezusit, shih Gjn. 8:56; Zan. 22:8):
• Ndodhi me anë të birit që deshi.
• Biri hyri në botë në saje të një lindjeje të pazakontë.
• Sakrifica ishte një ofrim mëkati.
• Premtimi i bekimit erdhi me anë të birit. 

Jezusi mbarti kryqin nga druri, njëjtë si Isaku mbarti drurin lart për në mal. Jezusi 
qe i lidhur, ashtu si Isaku. Në fund, Isaku nuk u flijua (Perëndia dërgoi qengjin, 
Zan. 22:11-13), por shërbeu që Abrahami të mësonte një mësim se çfarë do të bënte 
Perëndia në të ardhmen me anë të birit të tij. Perëndia përkujtoi Abrahamin për 
bekimin (Zan. 22:16-18). Abrahami kuptoi që ndjekësit e tij të vërtetë nuk vijnë 
nëpërmjet mishit, por me anë të besimit. 

Të gjithë ata që i pranojnë këto fakte, dhe si rrjedhojë besimin e Abrahamit, bëhen 
fëmijët e Abrahamit dhe në këtë mënyrë fëmijë të Perëndisë me anë të realitetit të 
këtij besimi. Kjo u konfirmua po ashtu nga profetët (Is. 53:7,10) dhe Gjon Pagëzori 
(Gjn. 1:29). Kjo qe arsyeja përse Abrahami ishte quajtur miku i Perëndisë. Një 

267 Kjo ishte, për shembull, metoda që apostulli Pal përdori në Athinë (shih Veprat 17:22-23). 
268 Në seksionin 2.1 janë përmendur tashmë disa nga ngjashmëritë dhe dallimet. 
269 Bibla: 2 Kro. 20:7; Is. 41:8; Jak. 2:23. Kurani: sura 4:125. 
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krahasim i materialit nga Bibla dhe Kurani:270

Thëniet Bibla Kurani

Abrahami si baba dhe 
prototip i të gjithë 
besimtarëve të vërtetë. 

Judenjtë: Lk. 3:8; Gjn. 8:33,39.
Të krishterët: Rom. 4:16; Gal. 
3:7-9.

Prototip: Sura 2:124.
Hanif: Suret 3:67; 
16:120.

Perëndia urdhëron 
Abrahamin për bindjen 
e tij në besim.

Gal. 3:6-9. Suret: 2:130; 2:135; 
3:95; 6:161; 22:78.

Premtimi për një bir. Zan. 17:15-16; Rom.4:18. Suret 11:71; 37:112.

Urdhërimi për të flijuar 
të birin.271

Zan. 22:1-13. Sura 37:102

271

Shtrojuni myslimanëve pyetjet në vijim dhe, nëse është e duhur, lexoni 
referencat së bashku.
• Përse quhej Abrahami “miku i Perëndisë”?
• Përse ishte Abrahami baba i të gjithë besimtarëve të vërtetë?
• Cili ishte besimi i Abrahamit?
• Përse i qe urdhëruar Abrahamit të flijonte birin e tij?
• Nëse besoni se ishte Ismaeli ai i cili do të flijohej, a mund të më 

tregoni ku shkruan ashtu?

?

3.4.2 Cilësitë unike të Jezus Krishtit
Kurani mohon hyjninë e Jezusit dhe kryqëzimin.272 Megjithatë, shumë tekste 
tjera në Kuran lidhur me Jezusin janë pozitive dhe pjesërisht pajtohen me Biblën. 
Këto thënie kuranore janë kryesisht të dhëna të mjegullta, jo qartë të sqaruara 
dhe mund të shpjegohen sipas Biblës. Temat në vazhdim lidhur me Jezusin 
përmenden në Kuran, por të shpjeguara dhe të shpalosura vetëm në Bibël: 

270 Vetëm referencat më të rëndësishme janë përmendur. 
271 Myslimanët argumentojnë që ishte Ismaeli e jo Isaku i cili do sakrifikohej. Sidoqoftë, Kurani në asnjë 

vend nuk e thekson qartë që ishte Ismaeli. Përkundrazi, kontektsti të orienton më tepër tek Isaku. Shih 
Suret 15:53; 29:27; 37:100-113; 51:24-31. Myslimanët besojnë gjithashtu që flijimi kishte ndodhur në Mina 
afër Mekës.

272 Shih Suret 4:157; 5:19, shih gjithashtu seksionin 2.3.
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Thëniet Bibla Kurani

Jezusi qe lindur nga e virgjëra Mari. Lk. 1:26-35 Suret 3:45-47; 19:17-21

Ngritja në qiell Vep. 1:9-11 Suret 4:157-158

Titulli: “Fjalë”. Gjn. 1:1-14 Sura 4:171

Jezusi kthehet në Ditën e Gjykimit.273 Mat. 25:31-32 Sura 43:61

Vdekja e Jezusit Gjn. 19:28-37 Sura 19:33
273

Kur këto thënie dhe tituj shpjegohen sipas Biblës, mund të thuhet që Jezusi është 
zbulesë e përsosur për njerëzimin. Ne mund të pranojmë shpëtimin e Perëndisë 
për njerëzimin vetëm nëpërmjet Jezusit. 

Shtroni pyetjet dhe diskutoni lidhur me pyetjet në vijim me myslimanët
• Përse ishte lindur Jezusi nga një e virgjër?
• Kush është babai i Jezusit?
• Përse Perëndia kishte lejuar Jezusin dhe jo Muhamedin të ngrihet në 

qiell? Çfarë ishte arsyeja e Perëndisë?
• Përse titulli “Fjalë e Perëndisë” i është dhënë vetëm Jezusit në Kuran?

?

3.4.3 Mesia
Një temë tjetër e përmendur në Kuran është ideja e një mesie. Disa tekste në 
Kuran i ofrojnë Jezusit titullin al-Masih ‘Isa (Suret 3:45; 4:157,171). Supozohet 
që Muhamedi përvetësoi këtë titull nga judenjtë dhe të krishterët gjatë kohës 
në Medinë. Titulli është përdorur çdo herë me një nyje të shquar (anglisht “the 
Messiah”). Kurani e konsideron këtë titull të jetë unik, që vlen vetëm për Jezusin 
por pa ndonjë shpjegim. Myslimanët duhet të pyesin veten, “Çfarë nënkupton 
titulli Mesi?” Sërish, të krishterët kanë një mundësi të shpjegojnë një temë për të 
cilën vetëm Bibla siguron një përgjigje. 

“Krisht” është përkthimi grek i “Mesisë” dhe nënkupton “i vajosuri” (shih Gjn. 
1:41; 4:25). Vajosja nënkupton thirrjen dhe pajisjen për një detyrë të veçantë në 
shërbimin e Perëndisë. I vajosuri i Zotit është para se gjithash mbreti i Izraelit. 
Davidi ishte i Vajosuri i Zotit në një mënyrë të veçantë. Nga shtëpia e tij ishte 
premtuar të vinte “Sundimtari”274 i  madh i premtuar. Profecitë iu referuan një 
mesie apokaliptik, i cili do të ishte kulmi i zbulesës së Perëndisë.275 Pritjet për 
këtë mesi, për shpenguesin, mund të gjenden në shkrimet judaike në mes të  
përfundimit të Dhiatës së Vjetër dhe paraqitjes së Jezusit. Në kohën e Jezusit, 
kjo shpresë ishte fuqizuar dhe mbajtur gjallë nga situata politike e tmerrshme e 
popullit judenj. Këto premtime për një mesi gjetën përmbushje në Jezusin. Pohimi 
i tij për të qenë Mesia, Krishti i Perëndisë, iu ështe bërë e njohur Marisë kur 

273 Kurani nuk mëson për ardhjen e dytë të Jezusit qartë si Bibla. Por myslimanët përgjithësisht mbajnë që 
Sura 43:61 i referohet kthimit të Jezusit në tokë.

274 Shih Dan. 9:25; Is. 9:6-7; 11:1-5; 11:10; 42:1; 53. 
275 Shih profecitë: Zak. 6:12; Mik. 5:1; Dan. 7:13-14. 
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engjëlli shpalli lindjen e tij të ardhshme dhe u konfirmua para Kefës dhe këshillit, 
dhe nëpërmjet të të kuptuarit të dishepujve.276 Ky pohim i misionit mesianik të 
Jezusit dhe autoritetit të tij mbetet në qendrën e predikimit të kishës; dhe do të 
vazhdojë ashtu deri në njohjen përfundimtare dhe të plotë të sovranitetit të tij.277

Pyetja e Jezusit e drejtuar farisenjve tek Mat. 22:42, “Çfarë mendoni për Krishtin? 
Biri i kujt është ai?”, mund t’u adresohet myslimanëve, po ashtu. Konteksti biblik 
e bën të qartë që Mesia është Biri i Perëndisë.278 Për judenjtë, ishte jo vetëm atëherë 
vështirë por edhe sot për t’i parë shpresat e tyre mesianike të përmbushura në 
Jezusin. Është po aq vështirë për myslimanët të pranojnë shpjegimin biblik të 
titullit Jezusi “Mesia”. Prandaj është vendimtare të shpjegohet kuptimi i këtij 
titulli.

Pyetje për t’u shtruar myslimanëve
• Përse Kurani i jep titullin “Mesi” Jezusit?
• Çfarë nënkupton ky titull i rëndësishëm “Mesi” për ju?

?

3.4.4 Qengji i Perëndisë
Festa e flijimit (arabisht: ‘id al-adha, turqisht: kurban bayrami) është festa më e 
madhe në islam, kur myslimanët përkujtojnë flijimin e të birit nga Abrahami.279 
Familjet therin një kafshë flijuese, zakonisht një dele. Pas një lutjeje të shkurtër, 
arteria e qafës pritet dhe gjaku flijues rrjedhë në hendekun e përgatitur. Kafshës 
së vdekur më pas i hiqet lëkura dhe ndahet në tri pjesë. Njëra pjesë zakonisht i 
dhurohet të afërmve, pjesa e dytë të varfërve dhe familja mban pjesën e tretë. 

Flijimi është menduar të jetë vetëm në përkujtim të flijimit të Abrahamit. Kurani 
mohon të gjitha kuptimet e tjera shpirtërore (Sura 22:32-37). Sidoqoftë, në islamin 
popullor, disa kuptime të tjera janë shtuar. Disa mendojnë që kafsha është therur 
në vend të birit të parëlindur, apo si falënderim i përgjithshëm ndaj Allahut, apo 
si mbrojtje ndaj shpirtrave të ndyrë. Meqenëse Kurani nuk ka sqarim të qartë 
ndaj këtyre pyetjeve, të krishterët kanë një mundësi të mirë t’u shpjegojnë atyre 
kuptimin shpirtëror nga Bibla.280 Flijimet e Dhiatës së Vjetër janë dekretuar nga 
Perëndia. Kafsha shërben si zëvendësim dhe vritet në mënyrë që personi të mund 
të jetojë. 

Në mënyrë simbolike, mëkatet transferohen nga personi tek kafsha e flijuar. Sipas 
Biblës, nuk ekziston falje e mëkateve pa derdhje gjaku (Heb. 9:22). Nëse dikush 
mëkatonte vazhdimisht, flijimi i Dhiatës së Vjetër duhej përsëritur. Në Dhiatën 
e Re, Perëndia ka themeluar një besëlidhje të re nëpërmjet Jezusit; Jezusi vdiq 

276 Shih Lk. 1:31-33; Mat. 16:16; 26:63,64; Gjn. 1:41. 
277 Shih Vep. 9:20,22; 10:36-38; Fil. 2:9-11. 
278 Shih Lk. 4:41; Mat. 16:16; 26:63-64; Gjn. 11:27; 20:31. 
279 Përkundër tregimit biblik, shumica e myslimanëve mendojnë që biri që ishte për t’u sakrifikuar qe 

Ismaeli dhe jo Isaku. Shih shënimin në seksionin 3.4.1.
280 Shih po ashtu seksionet 2.3.4; 2.4.3 dhe 3.4.1
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si flijim unik për të gjitha mëkatet (Heb.10:14). Kjo i vë fund therjes së kafshëve 
flijuese, sepse Jezusi është “... Qengji i Perëndisë, që merr mëkatin e botës!” (Gjn. 
1:29). Kushdo që pranon këtë flijim në besim, do të shpëtohet.281

Pyetje për të diskutuar me myslimanë
• Përse myslimanët ende duhet të mbajnë ‘Id al-adha (Festa e flijimit) 

sot?
• Si kremtohet festa?
• Cili është kuptimi i “derdhjes së gjakut dhe ngrënies së mishit” të 

flijimit (deles)?

?

3.4.5 Tema të tjera
Ekzistojnë shumë tema të tjera që mund të merren nga Kurani dhe të shpjegon 
sipas Biblës. Një studim i temave që bie në “qasjen common ground”  janë 
shqyrtuar në librin Sharing the Gospel with Muslims nga Gilchrist (2003):

Personalitete të Dhiatës së Vjetër Dhiata e Re

Adami: Njeriu nga pluhuri, njeriu nga qielli
Eva: Tre tundimet e mëdha të Satanit.
Noeu: Lajmëtari i parë i drejtësisë
Abrahami: Ungjilli që i ishte predikuar atij
Isaku: Reflektim i dashurisë së babait.
Jozefi: Simbol i çliruesit të ardhshëm.
Moisiu: Ligji dhe hiri në kontrast të mprehtë.
Davidi: Profeci të vdekjes dhe ringjalljes
Solomoni: Imazh i birit të vërtetë të Davidit
Isaia: Ja shërbëtori që ai ka zgjedhur

Jezusi: Unik në Kuran dhe në 
Bibël
Biri i Perëndisë: Mesia, 
Fryma dhe Fjala
Al-Masih Isa: Mesia i vajosur 
i Perëndisë.
Dashuria e Perëndisë: Ati, 
Biri dhe Fryma e Shenjtë
Nuzul-l-Isa: Ardhja e dytë e 
Jezusit

3.5 Implementimi i vizionit të kishës lokale

Është jetësore që i tërë komuniteti i krishterë të përkrahë misionin ndaj 
myslimanëve. Udhëzimet e mëposhtme të përgjithshme, jo rregulla të rrepta, 
duhet të përvetësohen në kontekstin e situatës dhe kulturës relevante. Duhet të 
kihet konsideratë për sa i takon mënyrës se si kisha operon: një kishë në Angli ka më 
shumë liri religjioze dhe si rezultat më tepër varietete ungjillëzimi në dispozicion 
se sa një kishë në Egjipt. Udhëheqja e Frymës së Shenjtë është e nevojshme që të 
formulohen mënyrat e arritjes së përshtatshme për çdo komunitet. 

Duke qenë aktiv në ungjillëzimin ndaj myslimanëve, kisha fiton si më poshtë:
a. Do të ketë një perspektivë të re se si të arrihen myslimanët për Krishtin.
b. Njerëzit e kishës do të motivohen  për t’u lutur për aktivitete të reja dhe 

281 Vargje të rëndësishme biblike lidhur me qengjin flijues janë: Zan. 4:4-7; 22:6-8; Ek. 12:3-7,22,23; Lev 16; 
Is. 53:4-8; Gjn. 1:29,36; Vep. 8:26-39; 1 Pje. 1:18-21; Zbu. 5:6-8; 21:22. 
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konvertime të myslimanëve.
c. Të krishterët do të edukohen dhe do të fillojnë të humbasin frikën e tyre në 

të afruarit me myslimanë. 
d. Të krishterët do të jenë më efektiv në dëshmimin ndaj myslimanëve dhe 

miqësi të reja do të zhvillohen.
e. Njohuria e Biblës do të zotërohet më mirë dhe të krishterët do të mësojnë se 

si të ndajnë besimin e tyre në një mënyrë të kuptueshme për myslimanët. 
f. Njohuria bazë ndaj islamit do t’u mundësojë të krishterëve të ndërlidhen më 

mirë me myslimanët. 
g. Të konvertuarit nga islami do të kujdesen nga të krishterët e trajnuar. 

3.5.1 Motivimi dhe edukimi
Urdhërimi i Madh thotë:

Pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: "Mua më është dhënë çdo 
pushtet në qiell e në tokë. Shkoni, pra, dhe bëni dishepuj nga të gjithë popujt 
duke i pagëzuar në emër të Atit e të Birit e të Frymës së Shenjtë, dhe duke i 
mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që unë ju kam urdhëruar. Dhe ja, unë jam me 
ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës. Amen" (Mat. 28:18-20)

Nga ky varg çështjet në vijim mund të mësohen nga Jezusi: 
• Ai ka të gjithë autoritetin. Nëse do ta ndiqni atë, ju do të jeni nën fuqinë më të 

lartë. Asgjë nuk mund t’ju dëmtojë. 
• Ai i urdhëron të gjithë të krishterët t’i arrijnë të gjithë njerëzit (përfshirë 

myslimanët) me Lajmin e Mirë. 
• Ai po ashtu i urdhëron të krishterët të bëjnë dishepuj, t’i pagëzojnë dhe t’i 

mësojnë ata. 
• Jezusi nuk jep vetëm rregulla dhe urdhërime por në të njëjtën kohë dhe 

premtime të mrekullueshme: ai do të jetë çdo herë me ju dhe do t’ju ndihmojë. 

Është me rëndësi që i tërë komuniteti i krishterë të përqafojë faktin që Urdhërimi 
i Madh është i drejtuar ndaj të gjithë njerëzve – përfshi myslimanët! Të krishterët 
shpesh janë të frikësuar dhe të ndruajtur që t’u afrohen myslimanëve, megjithatë 
ata e dinë të vërtetën dhe kjo duhet ndarë. Frika shpesh shkaktohet nga injoranca; 
antidoti ndaj saj është që të informohesh mirë – duke trajnuar anëtarët e kishës 
në temat në vazhdim:
1. Hyrje në islam. Historia, jeta e Muhamedit, Kurani, Sheriati, etj. Ndërkaq 

të krishterët mësojnë për besimin e miqve të tyre myslimanë, komunikimet 
dhe marrëdhëniet do të përmirësohen.    

2. Apologjetika. Të jesh në gjendje t’u përgjigjesh me urtësi kundërshtimeve që 
myslimanët kanë për besimin e krishterë.

3. Udhëzime praktike: Si të takohen myslimanët në mënyra praktika në jetën 
e përditshme. 

3.5.2 Formimi i një grupi të veçantë punues
Sa më shumë anëtarë të kishës që të jetë e mundur duhet të fitojnë njohuri bazë mbi 
Islamin, apologjetikën dhe udhëzimet praktike për bashkëveprime. Megjithatë, 
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një grup i veçantë brenda kishës duhet të marrë trajnime më të avancuara dhe t’i 
koordinojnë me lutjen dhe ungjillëzimin e myslimanëve. 

Hapat në vijim rekomandohen:
1. Udhëheqja e kishës duhet të pajtohet që një lloj misioni i krishterë ndaj 

myslimanëve do të jetë pjesë e aktiviteteve të ardhshme.
2. I tërë komuniteti i krishterë duhet të informohet në mënyrë adekuate mbi 

strategjinë dhe hapat specifike më tej. 
3. Kisha cakton 5-10 të krishterë të devotshëm për një grup punues të veçantë 

me një drejtues të caktuar. 
4. Ky grup takohet rregullisht për lutje, planifikim të aktiviteteve dhe trajnime 

të mëtejme. 

3.5.3 Përgjegjësitë e një grupi punues
Grupi punues zhvillon plane dhe merr vendime rreth zhvillimit të kontakteve me 
komunitetin e krishterë në mënyrë që të ndahet Lajmi i Mirë. Grupi punues ka 
përgjegjësitë si më poshtë:
• Për të marrë iniciativa për aktivitete të reja për t’i takuar myslimanët në zonën 

e afërt.
• Për t’i kryer dhe koordinuar aktivitetet.
• Për t’i informuar anëtarët e kishës në kërkim të mbështetjes në lutje. 
• Për të planifikuar dhe kryer trajnime të vazhdueshme për grupin punues dhe 

tërë kishën. 
• Për t’u kujdesur në mënyrë adekuate për të konvertuarit e rinj.
• Për të shqyrtuar kontakte të mundshme në kishat tjera dhe/apo organizata me 

të njëjtin vizion për t’i arritur myslimanët për Krishtin (për inkurajim, trajnime 
të përbashkëta, lutje). 

Ky grup punues i veçantë ka nevojë për trajnime të vazhdueshme dhe inkurajime. 
Trajnimi i vazhdueshëm është i nevojshëm në teologjinë e krishterë por po 
ashtu edhe në vetëdijësim të literaturës islamike. Sesionet trajnuese duhet të 
përfundohen me vlerësime dhe rregullime për të ardhmen. 

Një aspekt tjetër i rëndësishëm është rrjetëzimi. Grupi punues duhet, kurdoherë 
të jetë e mundur, të jetë në kontakt me grupe tjera punuese të kishave në afërsi 
dhe të shkëmbejnë informacione:
• Të inkurajojnë dhe luten për njëri-tjetrin.
• Të koordinojnë dhe kombinojnë trajnime të tjera në vazhdim. 
• Të shtojnë shkëmbimin e informacioneve nga aktivitetet e kaluara. 
• Të planifikojnë dhe kryejnë aktivitete të përbashkëta në të ardhmen. 

3.5.4 Aktivitetet e mundshme
Nëpërmjet lutjeve dhe diskutimeve të shumta në kishë, sidomos grupi punues i 
veçantë, duhet të dallojë aktivitetet e përshtatshme që do të shtojnë dëshmimin e 
krishterë, duke çuar tek ndarja e ungjillit me myslimanë në çdo situatë të dhënë. 
Ide të mundshme janë dhënë këtu për të stimuluar ide; të krishterët inkurajohen 
të zhvillojnë metoda të reja:
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• Të implementohen programe sistematike për t’i vizituar myslimanët në shtëpitë 
e tyre (shembull me ndihmën e një pyetësori të dizajnuar veçanërisht).

• Të vizitohen myslimanët në vendet publike si spitale, burgje, etj.
• Të vizitojnë ata në xhami dhe në kthim të ftohen myslimanët në kishën e tyre.
• Të shpërndahet literaturë në vendet publike me një tavolinë.
• Në fund të vitit, të shpërndahen kalendarë krishterë të cilët kanë devocione të 

shkurtra për çdo ditë.
• Të ofrohen kurse mbi njohurinë kompjuterike, mësimin e gjuhëve dhe aftësive 

të tjera të dëshirueshme.
• Të organizohen aktivitete të përbashkëta si ekskursione, udhëtime me biçikleta 

apo vizita të muzeve.
• Të organizohen fjalime të veçanta në tema për të cilat është rënë dakord 282

• Të vizitohen personat  në ditëlindjet e tyre. Të përgatiten dhurata dhe të lexohen 
pasazhe të shkurtra nga Bibla.

• Të pranohen ftesat në kremtimet e tyre të veçanta dhe në kthim të ftohen ata 
në festat e veçanta në kishën tuaj.

• Të ftohen ata në dreka të veçanta, individualisht apo si grup, në shtëpi apo 
kishën tuaj. Të ofrohen programe me muzikë, këndim, lexime nga Bibla, 
shfaqje filmi, etj. 

• Të shpërndahen trakte në shtëpitë e tyre apo kuti postare dhe më pas të thirren 
për t’i pyetur nëse kanë pyetje që duan t’i diskutojnë.283

Qasja me pyetësorë
Njëra nga qasjet ndaj myslimanëve është me anë të dizajnimit të një pyetësori 
të veçantë. Ka shumë variacione të mundshme. Dy apo tre të krishterë duhet të 
shkojnë së bashku për vizita në shtëpitë myslimane. Në vazhdim sugjerohet se si 
mund të realizohet:

Tek dera, grupi prezanton veten:
• Mirëdita, unë quhem... dhe ky është miku im... Ne vijmë nga... dhe jemi duke 

bërë një hulumtim mbi pyetjet religjioze/sociale dhe jemi të përgatitur t’i 
ndihmojmë kujtdo që kërkon Perëndinë!

• Ne do të vlerësonim mendimet tuaja në lidhje me ca pyetje. A mund t’i kemi 
disa minuta nga koha juaj? (nëse personi thotë PO mund të vazhdoni; nëse 
përgjigja është JO, atëherë përpiquni të hyni në diskutim religjioz pa pyetësorin 
duke thënë gjëra si: “A mund t’ju sqaroj se si kam ardhur te njohuria e posedimit 
të jetës së përjetshme?”, nëse personi nuk është i interesuar, thoni lamtumirë; 
nëse koha nuk është e përshtatshme, përpiquni të caktoni një takim në një ditë 
tjetër). 

Pyetjet e sugjeruara

Sociale:
1) Sa gjatë keni jetuar në këtë vend?
2) A jeni të lumtur në këtë komunitet?
3) Çfarë do të donit të ndryshonit për ta bërë këtë një vend më të mirë?

282 Shih seksionin 3.5.5.
283 Traktet duhet të shkruhen në veçanti për lexuesit myslimanë dhe të përkojnë me situatën. 
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Religjioze:
1) Çfarë është përcaktimi juaj religjioz?
2) A i takoni një grupi të caktuar religjioz?
3) A i takoni këtij religjioni për shkak të lindjes apo një vendimi personal?
4) Si do ta gjykonit veten lidhur me besimin tuaj praktik në jetën e përditshme: 

(shumë religjioz – me raste – rrallë)
5) Përse e konsideroni besimin tuaj si të vërtetë?
6) A ia keni frikën a) vdekjes? b) ditës së gjykimit? c) që Perëndia nuk do të 

ofrojë mëshirë ndaj jush? 
7) A jeni të sigurt që do të jeni me Perëndinë në parajsë një ditë?
8) Imagjinoni nëse do të vdisnit sot dhe të qëndroni para Perëndisë dhe ai t’ju 

pyeste: Përse duhet të të lejojë në parajsë? Çfarë do t’i përgjigjeshe?

Pasi keni mbaruar me pyetësorin mund të thoni:
• Ne kemi përfunduar me pyetësorin. Përgjigjet e juaja janë interesante! Ju 

faleminderit shumë për kohën tuaj!
• A do të donit të dini për rezultatin dhe vlerësimin e hulumtimit tonë?
• A keni pak më shumë kohë që t’ju sqarojë se si unë e di që do të jem në parajsë 

me Perëndinë kur të vdes?
• A do të donit të pranonit ndonjë literaturë të krishterë apo DVD?
• A mund t’ju vizitojë herën tjetër?

Të krishterët duhet të mbajnë shënime të vizitave me myslimanë, si në shembullin 
e mëposhtëm:

Vendi: Adresa:

Emri: Tel:

Data/Kush: Literatura e dhënë: Observime:

3.5.5 Organizimi i takimeve të veçanta me myslimanë
Ka shumë mënyra të ndryshme për takime paqësore ndërmjet njerëzve të 
besimeve të ndryshme. Këtu janë disa nga sugjerimet: 

Synimi i një “Takimi për Mirëkuptim” nuk është kritika por për të paraqitur 
pikëpamje të ndryshme për një temë të rënë dakord. Secila anë prezanton 
besimin e saj dhe ndërkohë që të dy palët dëgjohen, disa thënie mund të jenë në 
pajtim ndërkaq të tjera mund të jenë në kontradiktë. Një mirëkuptim i besimit 
të tjetrit do të duhej të krijonte respekt në mes të të dy komuniteteve të besimit 
duke çuar në miqësi të reja. Të krishterët nuk munden t’i konvertojnë myslimanët 
– kjo është punë e Perëndisë! Të krishterët dhe myslimanët duhet të jenë bashkë 
të vetëdijshëm që disa njerëz mund ta ndryshojnë religjionin e tyre si rezultat i 
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takimeve të tilla.284 Disa udhëzime të sugjeruara:
1) Myslimanët dhe të krishterët takohen reciprokisht në kishë dhe në xhami.
2) Në takimet përgatitore, i tërë plani diskutohet në detaje dhe bie dakord nga 

komiteti organizues.
3) Çdonjëra palë ka të njëjtën periudhe kohe (p.sh 30 minuta) për të paraqitur 

një ligjëratë në një temë të rënë dakord.
4) Pas dy prezantimeve, një sesion tjetër prej 30 minutash me pyetje/përgjigje 

mund të fillojë. Një moderatorë i caktuar i pranuar nga të dy palët do ta 
drejtojë sesionin. Vetëm pyetjet e lidhura me temën do të lejohen. Njerëzit 
duhet të përmbahen nga pyetje agresive apo ofenduese. Këndvështrime të 
shkurtra, pyetje dhe përgjigjen mund të jepen. 

5) Një kohë tjetër takimi më i ç’tensionuar duhet të pasojë në një vend që 
mundëson biseda individuale dhe diskutime. Në kohë të tilla të krishterët 
mund të kenë mundësi për të ndarë ungjillin. Freskues dhe ushqim i lehtë 
duhet shërbyer. 

Temat e zgjedhura mund të jenë religjioze dhe sociale: 

Religjioze Sociale

1) Uniteti i Perëndisë
2) Çfarë është “mëkati”? Si mundet 

njeriu të hyjë në parajsë?
3) Kush është Jezus Krishti? Kush është 

Muhamedi?
4) Bibla dhe Kurani: origjina dhe 

frymëzimi.
5) Marrëdhënia e njeriut ndaj Perëndisë.
6) Cilat janë shenjat e një profeti të 

vërtetë?
7) Atributet e Perëndisë
8) Lutja dhe agjërimi
9) Cilat janë shenjat e një të krishteri/

myslimani të vërtetë
10) Definicioni i “Kishës”/”Umma-s?
11) Çfarë ndodh në ditën e gjykimit?

1) Të drejtat njerëzore dhe liria religjioze
2) Parimet morale, sinqeriteti
3) Jeta familjare: marrëdhëniet burrë-

grua-fëmijë 
4) Jeta martesore
5) Rritja e fëmijëve në shoqërinë 

vendase
6) Rregullat themelore të miqësisë dhe 

fqinjësisë
7) Cili është shkaku i tmerrit?
8) Si do të mund të shmangej lufta?
9) Përse ka kaq shumë korrupsion?
10) Jeta kulturore
11) Si mund të arrihet jeta paqësore 

ndërmjet racave të ndryshme?

3.6 Konvertimi dhe dishepullimi

Që nga Lufta e II-të Botërore, një situatë ekonomike e re ndërkombëtare, luftëra 
të shumta vendore dhe persekutime të grupeve të caktuara etnike, politike apo 
religjioze kanë shkaktuar zhvendosje të pamasë të popullatës botërore. Miliona 
njerëz kanë lëvizur nga një vend në tjetrin në kërkim të sigurisë, stabilitetit dhe 
punës. Si rezultat, të krishterët dhe myslimanët takohen përditë në çdo cep të 
botës. Vetëdija që të krishterët dhe myslimanët kanë nga besimet e njëri-tjetrit 

284 Takime të tilla janë të mundura kur ka liri religjioze të ofruara nga të dy anët. 
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është rritur po ashtu gjerësisht. Një aspekt i përbashkët i krishterimit dhe islamit 
është që këto janë religjione misionare ku besimtarët aktivisht i thërrasin njerëzit 
tjerë të bëhen aderues të besimeve të tyre. Qëndrimi ftues  ka bazën në Shkrimet 
përkatëse të tyre:

Mat. 11:28: “Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do 
t̀ ju jap çlodhje.”285

Sura 16:125: Ti thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshillë të mirë dhe 
polemizo me ata (kundërshtarët) me atë mënyrë që është më e mira. 

Disa të krishterë dhe myslimanë janë të pakënaqur dhe të zhgënjyer me besimin 
e tyre për arsye të ndryshme. Njerëz të tillë kërkojnë për një alternativë që t’u 
përmbushë nevojat e tyre. Është bërë më e zakonshme për njerëzit të ndryshojnë 
besnikërinë e tyre në kohët e fundit nga krishterimi në islam dhe nga islami në 
krishterim.

Unë personalisht kam vënë re këtë ndryshim besnikërie në shumë njerëz, si në 
Afrikë ashtu edhe në Evropë. Në vitin 2000 kishte një ngjarje publike në Zürich 
(Zvicër) ku myslimanët prezantonin besimin e tyre në një mënyrë joformale, 
atraktive. Në fjalime u sqarua relevanca e islamit për njerëzit në Evropë, literatura 
shitej dhe ofrohej ushqim oriental falas. Kishte shumë njerëz zviceran që ishin 
konvertuar tashmë në islam dhe shumë të tjerë për të cilët islami u dukej tërheqës 
por që nuk kishin marrë një vendim për ta përqafuar formalisht. Shumë prej 
këtyre njerëzve më thanë që ishin rritur në ambiente krishtere dhe disa pohuan 
të kenë qenë të krishterë më parë.

Në anën tjetër, kam takuar një biznesmen nga një vend islamik i cili kishte 
qenë mysliman tërë jetën e tij por që rishtas ishte konvertuar në krishterim. Ai 
fshehurazi kishte gjetur një Bibël dhe lexonte Biblën në gjuhën e tij. Ndërkohë 
që udhëtonte në Evropë, ai vizitonte kisha dhe diskutonte me të krishterët, atij 
iu bë e qartë që të bërit të krishterë ishte hapi i duhur. Për arsye të persekutimit 
dhe frikës për jetën e tij, nuk ishte e mundur për të të kthehej në vendlindjen e 
tij si i krishterë. Ai ishte gati të paguante çmimin e konvertimit të tij, të braktiste 
familjen dhe biznesin prapa dhe të fillonte një jetë plotësisht të re në Evropë. Ky 
biznesmen përmendi që dinte për shumë njerëz të tjerë në vendlindjen e tij që 
ishin të zhgënjyer me islamin.

3.6.1 Motivet e konvertimit
Në tezën time të doktoraturës unë i mora në pyetje 20 të konvertuar, dhjetë 
që ishin konvertuar në islam dhe dhjetë nga islami në krishterim.286 Rrëfimet 
tregojnë që në mes të dy dhe katër nga pesë motive që unë kisha identifikuar 
luanin rol në çdo proces të konvertimit.287 Në pjesën në vazhdim shkurtë i kam 
paraqitur pesë motivet e konvertimit, të cilat sipas gjetjeve të mia janë më të 

285 Duhet të theksohet se megjithëse të krishterët duhet të dëshmojnë për të vërtetën, vetëm Fryma e 
Shenjtë mund të sjellë konvertim. (shih, për shembull, Vep. 10:44). Të krishterët thirren t’i mësojnë të 
konvertuarit se si të ndjekin Jezusin (Mat. 28:20).

286 Shih Maurer (1999).
287 Rrëfimet po ashtu tregonin që konvertimi ndodh zakonisht brenda një periudhe të gjatë kohore- muaj 

apo ndonjëherë vite të tëra. 
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rëndësishmet. Mirëpo, këto nuk janë të vetmet motive.

Pesë motivet konvertuese:

1) Religjioze
 Ky motiv ndonjëherë quhet motiv “intelektual” i të konvertuarit, apo 

tradicionalisht si motivi i “vërtetë”. Një person i tillë aktivisht kërkon njohuri 
lidhur me çështjet religjioze apo shpirtërore nëpërmjet literaturës, ligjëratave 
dhe medieve të tjera. Nga studimi im kuptohet që një person kërkon në 
mënyrë aktive njohuri lidhur me besimin e krishterë apo islamik.

 Disa të konvertuar të intervistuar kërkonin njohuri religjioze për krishterimin 
dhe islamin sepse kishte një problem apo “krizë” në përvojën e tyre me 
besimin e tyre të parë. Arsyeja kryesore e dhënë ishte moskuptimi i mësimeve 
apo ritualeve. Meqë personat e tillë nuk mundeshin më të kuptonin dhe 
të pajtoheshin me mësimet e besimit të tyre ata ndjeheshin “të shtyrë” t’i 
braktisnin religjionet e tyre dhe të hulumtonin alternativa. Pasi religjioni i ri 
përjetohej si më i “mirë” dhe më i “kuptueshëm”, kjo gjë e “tërhiqte” personin 
ta pranonte atë. 

2) Mistike
 Një përvojë mistike konvertuese “është zakonisht një shpërthim i ndriçimit 

të papritur dhe traumatik, i shkaktuar me anë të një vegimi, zëri apo ndonjë 
përvoje tjetër të jashtëzakonshme.” Një “fenomen i jashtëzakonshëm” 
zakonisht përshkruhet si një përvojë e cila nuk mund të sqarohet lehtë në 
mënyrë shkencore apo racionale. Një konvertim i tillë tipik në lidhje me 
përvojën mistike i atribuohet zakonisht Saulit nga Tarsi në rrugën e tij për 
në Damask (Vep.9). Në terminologjinë religjioze ka si rezultat të kuptuarit e 
ndërhyrjes së drejtpërdrejtë të fuqisë shpirtërore hyjnore. Në konvertime të 
tilla është Fryma e Shenjtë që “është duke punuar në mënyra që tejkalojnë të 
kuptuarin njerëzor.” 

 Termi “mbinatyror” përdoret po ashtu në këtë kontekst, - ajo që “nuk mund 
të shpjegohet me anë ligjesh natyrore dhe fizike” dhe ka shkakun fillestar 
në “botën e shpirtrave.” Nëse njerëzit flasin për një përvojë mbinatyrore ata 
zakonisht u referohen një ëndrre të rëndësishme, vegimi apo përshtypjeje, 
një ndodhie të jashtëzakonshme apo një ngjarjeje zakonisht të befasishme 
dhe të papritur. Niveli i ngritjes emocionale është tepër i lartë, ndonjë duke 
përfshirë ekstaza teofanike288, respekt, dashuri apo madje edhe frikë. Një 
zbulesë është një manifestim i jashtëzakonshëm që një person pranon. Ky 
ndriçim i jashtëzakonshëm i mundëson një personi të marrë hapin në drejtim 
të tillë që në të kundërtën do të ishte vështirë ta bënte, siç është ndryshimi 
i religjionit. Ëndrrat dhe vegimet mund të shërbejnë qoftë për të iniciuar 
konvertime apo për t’i konfirmuar ato, ose të dyja. 

288 “Teofani”: shfaqje e Perëndisë.
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3) Afeksioni 
 Thekson lidhjet ndër-personale si faktor bindës në procesin e konvertimit. Një 

person përjeton një afeksion si të qenit i dashur, i ushqyer dhe i konfirmuar 
nga një person apo grup. Lidhjet ndër-personale shikohen gjerësisht si të 
siguruarit e “përkrahjes themelore për rekrutim”. Në intervistat e mia ky 
motiv konvertues shfaqej kryesisht në formën e afeksionit për një person të 
çmuar për aktivitetet e tij/saj religjioze. Një person i tillë ishte qoftë një mik 
apo një i afërm, nga e njëjta gjini apo e kundërta. Faktorët afektues negativ 
janë shpesh ngjarjet traumatike sikurse vdekja e një anëtari të familjes apo 
divorci, që përbën një krizë në jetën e një personi të veçantë dhe mund ta çojë 
atë në procesin e konvertimit. 

4) Socio-politike
 Kjo ndërlidhet me funksionimin e individit brenda grupit të tij apo të saj 

socio-politik. Një person motivohet për arsye socio-politike të ndryshojë 
përkatësinë e tij/saj religjioze. Ky motiv u paraqit fuqishëm në intervistat e 
mia pasi shumë të konvertuar përmenden situatën socio-politike si arsye për 
përqafim të një religjioni tjetër. 

5) Materiale
 Veçanërisht e rëndësishme për hulumtimin tim, u përmend nga të 

konvertuarit e ndryshëm. Shumë njerëz të varfër e gjejnë veten e tyre në 
një situatë dëshpëruese sa do të ndryshonin përkatësinë e tyre religjioze 
nëse do të ndryshonte fatin e tyre. Ndonjëherë të kritikuar si “të papastër”, 
ky motiv konvertimi përfshin dëshirën për përfitime si ushqime, rroba, 
dhurata, strehime, etj. Unë po ashtu kam vënë re se si një ofertë pune apo 
bursë studimi mund të jetë motiv material për konvertim. Varfëria përbën 
një krizë që ndonjëherë e “nxit” personin në procesin e konvertimit që çon në 
ndryshim religjioni.

3.6.2 Konvertimi nga islami në krishterim
Një mysliman i interesuar në ungjill dhe që kërkon të dijë më shumë për besimin 
e krishterë ka nevojë për ndihmë të veçantë. Të krishterët nuk duhet të kursejnë 
asnjë përpjekje për t’i ofruar këtij kërkuesi përkrahjen që ai apo ajo ka nevojë, 
posaçërisht duke i njoftuar ata me një klasë biblike të përshtatshme, lehtësisht e 
kuptueshme. Veç kësaj, vlerat krishtere dhe mënyra si kisha lokale funksionon 
duhet sqaruar në detaje, me sqarime të duhura se si kisha i nxjerrë praktikat e 
saja nga Fjala e Perëndisë, Bibla. 
Zakonisht, konvertimi te Krishti është një proces i gjatë dhe rezultat i disa 
faktorëve. Të krishterët duhet ta përcjellin çdo të konvertuar me dashuri dhe 
kujdes në këtë fazë shpesh të vështirë të jetës së tyre.289 Në të shumtën e rasteve, i 
konvertuari i nënshtrohet një presioni tejet të madh dhe vuan persekutime sepse 
familja e tij, sikurse komuniteti lokal mysliman, do të bëjë çmos për ta sjellë atë 
prapa në islam. Ky reagim i komuniteti mysliman është i bazuar mbi mësimin 
që kushdo që braktisë islamin është tradhtar dhe sjell turp në familjen e tij. Nëse 
i konvertuari nuk ndryshon mendje që të kthehet në islam, ai në të shumtën e 
rasteve, do të përjashtohet nga familja e tij dhe do të humbasë trashëgiminë e tij. 
289 Duhet adresuar si nevojat shpirtërore ashtu edhe ato sociale.
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Ndonjëherë, i konvertuari kërcënohet me vdekje.290

Si rezultat, të konvertuarit kanë nevojë për një familje të re dhe një komunitet ku 
ata mund të fillojnë jetën e re. Është thelbësore që familja e krishterë apo grupi 
të përvetësojë çdo të konvertuar dhe të kujdeset për ta me shumë dashuri. Është 
me rëndësi që të konvertuarit të kuptojnë qartë çfarë nënkupton konvertimi. Ata 
duhet ta kuptojnë ungjillin në tërësi. Pikat më të rëndësishme janë me sa vijon:
1. Transferimi i besimit të personit nga Muhamedi tek Jezusi (Gjn. 14:6).
2. Njohja e Jezus Krishtit të ngritur dhe të gjallë si Shpëtimtar personal dhe 

shpengues (Gjn. 1:12; Zbu. 3:20).
3. Njohja e Krishtit si Zot, ndaj të cilit duhet bindur, nën udhëheqjen e Frymës 

së Shenjtë (Gjn. 14:23-26).
4. Të gjitha mëkatet duhen rrëfyer (Vep. 2:38; 1Gjn. 1:19). Kjo nënkupton heqjen 

dorë nga çdo lidhje me fuqitë e errësirës dhe praktikat okulte. Nëse do të 
paraqiten probleme në këtë fushë, një këshilltarë me përvojë të krishterë 
duhet të ftohet. 

3.6.3 Dishepullimi
Pikat në vijim duhet të kihen parasysh gjatë kujdesit ndaj të konvertuarve.291

• Kohë e mjaftueshme dhe kujdes i duhet dhënë të konvertuarit në shpjegimin 
e mësimeve krishtere nga Bibla. Lutja dhe sidomos jetesa e krishterë duhet 
shpjeguar në thellësi. I konvertuari duhet më pas të vazhdojë të studiojë një 
kurs të përshtatshëm hyrës rreth Biblës.

• Të krishterët duhet të jenë të kujdesshëm të mos ngulisin një kulturë të huaj tek 
i konvertuari. 

• Të konvertuarit duhet të njoftohen me kongregacionin dhe me grupet krishtere 
ku dhe u ofrohet dashuri dhe mirëkuptim për të cilët kanë nevojë. Mënyra se si 
funksionin kongregacioni duhet shpjeguar. Kishat duhet t’i mirëpresin dhe të 
jenë në gjendje t’i dishepullizojnë të konvertuarit e tillë.292 

• Është çdo herë me leverdi të sillen të konvertuarit në kontakt me të tjerët të 
prapavijave të njëjta të cilët kanë ardhur po ashtu tek Jezus Krishti.

• Të konvertuarit nuk duhet të vihen në një regjim apo t’i nënshtrohen një 
sistemi rregullash. Atyre u duhet lënë liri e mjaftueshme të zhvillohen dhe të 
rriten në të krishterë të pavarur dhe të pjekur. 

• Të konvertuarit, në konsultim me udhëheqjen e kishës, duhet të vendosin kur 
të pagëzohen.

• Është e nxituar të botohen rrëfimet e konvertimeve shumë herët. Është shpesh 
e pamatur të lejohen të konvertuarit të flasin në publik sepse kjo mund t’i bëjë 
ata cak të myslimanëve militantë apo mund të bëhen mendjemëdhenj. 

• Të krishterët duhet të përmbahen nga të dhënit para të konvertuarve në një 
periudhë afat-gjate. Kjo mund të krijojë një varësi të padobishme. Është më 
mirë të gjendet një punë në mënyrë që i konvertuari të paguhet me anë rroge, 
apo t’i jepet një kredi e vogël në mënyrë që ata ta kthejnë prapa. 

290 Sipas besimin suni ortodoks, një mysliman që braktisë islamin ka tri ditë për të konsideruar pozitën e tij 
dhe të kthehet në islam, në të kundërtën ai do të përballet me denimin me vdekje. 

291 Kursi PALM është në veçanti i përgatitur për njerëz të tillë: www.takwin-masihi.org.
292 Të krishterët prandaj duhet të jenë gati për informim dhe edukim të vetes së tyre thellësisht, duke 

studiuar literaturë të përshtatshme si dhe ndjekje të kurseve trajnuese të përshtatshme. 
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3.6.4 Konvertimi nga krishterimi në islam
Nuk është e panjohur për njerëzit të kthehen nga krishterimi dhe të përvetësojnë 
një religjion tjetër siç është islami.293 Në shumë raste, këtyre njerëzve komuniteti 
i krishterë u shmanget. A është ky qëndrimi i duhur i të krishterëve drejt tyre? Si 
reagoi Jezusi kur dishepujt e tij u kthyen kundër tij?294 Jezusi nuk bëri përpjekje 
detyrimi ndaj tyre; ai i la dishepujt të vendosin për veten e tyre. Ai është gati ti 
dojë ata pa kushte dhe t’i lërë të shkojnë nëse do të marrin një vendim të tillë. A 
nuk duhet përvetësuar të krishterët sot të njëjtin qëndrim?

Disa udhëzime praktike:
1. Të krishterët individual dhe kishat si tërësi janë të thirrur t’i ndjekin këta 

njerëz me dashuri dhe të përpiqen të kuptojnë përse kanë marrë një vendim 
të tillë. 

2. Edhe nëse një person i tillë ngulmon në të konvertuarit në islam dhe pas këtij 
procesi konvertues, kontakti miqësor nuk duhet ndërprerë asnjëherë.

3. Komuniteti i krishterë mund  të fitojë nga ky kontakt i hapur dhe miqësor 
duke mësuar nga gabimet e mundshme dhe duke u përpjekur për t’u 
përmirësuar në të ardhmen.

4. Nëse personi do të ndryshojë mendjen e tij dhe kthehet në krishterim, 
komuniteti duhet çdo herë ta pranojë atë me duar të hapura.295 

Ky qëndrim miqësor është qëndrimi i duhur për të krishterët në mënyrë që të 
transmetohet dashuria e Perëndisë tek të tjerët. 

3.7 Çështjet politike

3.7.1 Sheriati, demokracia dhe të drejtat njerëzore
Shtyrja e fundamentalizmit islamik për futjen e sheriatit dhe për një shtet islamik 
për të gjitha vendet ka mbërritur në konflikt me konceptet e shtetit sekular, 
demokratik. Këto janë në kundërshtim me Deklaratën Universale të të Drejtave 
Njerëzore (UDHR në anglisht) të përkrahur ndërkombëtarisht. Ky konflikt 
përqendrohet në çështjet si më poshtë:
• Mohimi i të drejtave njerëzore fundamentale si për shembull lirisë së plotë 

religjioze.
• Mohimi i barazisë ndërmjet meshkujve dhe femrave.
• Mohimi i ndarjes së religjionit dhe shtetit.
• Mohimi i të drejtave religjioze, siç është e drejta e myslimanëve të braktisin 

religjionin e tyre.

Demokracia nënkupton të jetë udhëheqja e popullit. Kjo arrihet me anën e 
zgjedhjeve. Çdo individ i rritur mund ta bëjë zgjedhjen e vet të kandidatit. Partia 

293 “Të krishterët e rilindur” do t’i quanin këta njerëz si “të krishterë nominal”. Ka shumë njerëz që janë 
rritur në një mjedis të krishterë dhe shihen si të “krishterë”, por nuk kanë marrë kurrë një përkushtim 
personal ndaj Jezus Krishtit.

294 Shih për shembull Gjn. 6:60-71 dhe Mk. 10:17-22.
295 Jezusi tha të gjitha mëkatet mund të falen, përveç mëkatit ndaj Frymës së Shenjtë (Mk. 3:28-30; Luk. 

12:10; Mat. 12:31-32). Kjo do të thonë që rezistohet me dashje mesazhi i qartë dhe i pagabueshëm i 
Frymës së Shenjtë dhe atribuimi i veprave të tij Satanait. 
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e cila merr shumicën e votave bëhet institucioni drejtues. Islami, në anën tjetër,  
kërkon të themelojë teokracinë, një vend të udhëhequr nga Perëndia. Në kushtet 
reale, janë klerikët ata që mbajnë fuqinë. Prandaj është e dukshme që islami 
fundamentalist nuk është në përputhje me demokracinë.296  Shumica e vendeve 
ekzistuese të islamit politik kanë dështuar së tepërmi deri më tani për të pranuar 
ndonjë nocion domethënës të demokracisë. 

Disa vende të mëdha kryesisht myslimane kritikuan Deklaratën Universale 
të të Drejtave Njerëzore për dështimin në perceptim të marrjes parasysh të 
kontekstit kulturor dhe religjioz të vendeve jo-perëndimore. Irani deklaroi që 
UHDR-ja ishte një “një pranim sekular i traditës judeo-krishtere”, e cila nuk mund 
të implementohet nga myslimanët pa shkelur në ligjin islamik. Si rrjedhojë 
Organizata e Konferencës Islamike përvetësoi Deklaratën e Kairos së të Drejtave 
Njerëzore në islam, e cila devijon nga UHDR-ja në thelb, duke konfirmuar 
sheriatin si burimin e vetëm të të drejtave njerëzore. Kjo deklaratë është kritikuar 
ashpër nga Komisioni Ndërkombëtarë i Juristëve për konsensusin ndër-kulturor 
tejet nën kërcënim, duke paraqitur diskriminim të patolerueshëm drejtuar si jo-
myslimanëve ashtu dhe grave, pastaj karakterin restriktiv në lidhje me të drejtat 
dhe liritë themelore duke sulmuar integritetin dhe dinjitetin e qenies njerëzore. 

Zbatimi në rritje i ligjit të sheriatit po krijon mundësi të shumëfishta të 
persekutimit. Në vendet si Arabia Saudite, Afganistan dhe Pakistan, gjyqet mund 
të dënojnë një person me vdekje për bërjen e tij të krishterë. Në shumë vende 
islamike të afërmit ndonjëherë do t’i vrasin ata që janë bërë të krishterë. Kjo ka 
sjellë mjaft vështirësi ndaj shumë të krishterëve anembanë botës. Të krishterët 
thirren për t’u lutur, agjëruar dhe të ndihmojnë njëri-tjetrin nëpërmjet dhënies së 
ndihmës së duhur. Më shumë udhëzime janë dhënë në seksionin në vijim. 

3.7.2 Dhuna dhe terrorizmi në islam
Ekzistojnë myslimanët fundamentalist që duan të kthehen në atë që ata besojnë 
të jetë islami fillestar (origjinal) i praktikuar nga Muhamedi dhe kalifët e parë. 
Këta myslimanë janë në masë të madhe të drejtuar nga mulla-t/imamët/ drejtuesit 
religjioz dhe bazohen në besimin e tyre në studim të përpiktë të Kuranit, haditheve 
dhe shkrimeve të studiuesve të hershëm. Ata përbuzin edukimin perëndimor dhe 
besojnë që tërë njohuria e vërtetë vjen nga Kurani dhe hadithet. Ata besojnë në 
xhihadin fizik. Disa janë çfarë përgjithësisht quhen “terroristë”, që marrin pjesë në 
bombardime dhe sulme vetëvrasëse brenda vendeve që nuk besojnë siç besojnë 
ata. Me anë të këtyre veprimeve të shkatërrimeve masive, si myslimanët ashtu 
edhe jo-myslimanët humbasin jetët e tyre. Këta radikalë besojnë që praktikojnë 
islamin. Në Pakistan, talebanët dhe përkrahësit e tyre janë tejet aktiv në këtë 
grup dhe këta myslimanë radikalë/ekstremistë janë një minoritet mjaft i madh i 
popullatës. 

296 Demokracia (tekstualisht “sundim i popullit”, nga greqishtja demokratia demos, “njerëz”, dhe kratos 
“sundim”) është një formë e qeverisjes me anë të vullnetit të popullit. Kjo nënkupton që qytetarët votojnë 
në përzgjedhjen e autoritetit drejtues dhe për ligjet. Fuqia e shtetit është në duart e njerëzve dhe jo në 
duart e autoriteteve religjioze si në teokraci. Teokracia nga greqishtja theokratia: qeveri e një shteti nga 
udhëheqja hyjnore e drejtpërdrejtë apo nga zyrtarët të cilët konsiderohen si të udhëhequr hyjnisht.  
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Grupi tjetër është çfarë quhen myslimanë perëndimor, të modernizuar. Ata 
besojnë që islami duhet përshtatur dhe praktikuar brenda botës moderne me 
përparimet shkencore, kulturore dhe ekonomike. Drejtuesit e tyre janë studiues 
të edukuar në perëndim, shkencëtarë dhe drejtues tjerë politik. Ata besojnë në 
xhihadin shpirtëror, porse nuk duan të përfshihen në luftë fizike derisa të mos 
sulmohen dhe detyrohen për të luftuar. Ata duan të “jetojnë dhe të lejojnë të 
jetojnë”. Në Evropë dhe tek kombet e tjera perëndimore, stuhia e islamit radikal 
është duke çarë me tërbim të tillë sa është duke u bërë frikësues. Shoqëritë 
perëndimore sekulare po konfrontohen me ideologjitë e islamit fundamentalist. 

A është islami i vetmi religjion me doktrinë, teologji dhe sistem ligjor që urdhëron 
luftimet kundër jo-besimtarëve? A është e vërtetë që 26 kapituj të Kuranit merren 
me xhihadin? Besimtarët me trupa të aftë detyrohen t’u bashkohen (Sura 2:216: 
“Juve u është bërë obligim lufta...”) dhe që teksti i urdhëron myslimanët “të 
fusin tmerr në zemrat e jo-besimtarëve” dhe  “t’i godasin prapa qafave të tyre” 
(Sura 8:12) që do të thotë, t’u heqin kokat atyre? Thënë në përgjithësi, këto pyetje 
përqendrohen në faktin nëse Kurani në të vërtetë promovon dhunën kundër jo-
myslimanëve dhe sa prej ideve të terroristëve lidhur me xhihadin e dhunshëm, 
vetë-flijimin, kidnapimet, madje edhe prerjet e kokave dalin nga teksti? A nuk 
janë “test” i besnikërisë ndaj Allahut veprat e mira apo besimi në përgjithësi, 
por martirizimi që rezulton nga të luftuari e jo-besimtarëve – një lloj shpëtimi i 
nivelit më të lartë në islam (shih Suret 4:74; 4:95; 9:111; 47:4)?

Pyetje të mëtejshme
• A falen mëkatet e ndonjë myslimani që bëhet martir nga vetë vepra e të qenit 

të vrarë duke i vrarë jo-besimtarët (Sura 4:95)?
• A është në realitet e vërtetë që martirët shpërblehen me të virgjëra, në mesin e 

dëshirave të tjera mishërore, në parajsë (Suret 38:52, 55:56; 56:22)?
• A u kërkohet atyre në pamundësi për të marrë pjesë në xhihad, si gratë dhe 

të vjetrit, t’u ofrojnë “strehë dhe ndihmë” atyre që i luftojnë jo-besimtarët në 
rrugën e Allahut (Sura 8:74)?  

• A  është përkrahës islami ndaj ekspansionit me forcë? Dhe a është urdhërimi 
përfundimtar i xhihadit, siç i qe zbuluar Muhamedit në Kuran, të pushtojë 
botën në emër të islamit (Sura 9:29)?

• A është islami një religjion që nuk mëson “Rregullën e artë”297 (Sura 48:29)?
• A mëson islami në vend të kësaj, dhunë dhe urrejtje kundër jo-myslimanëve, 

veçanërisht ndaj judenjve dhe të krishterëve (Sura 5:54)?
• A ka nevojë Allahu, i plotfuqishmi, për njerëz të vegjël të dobët për ta ruajtur 

dhe mbrojtur atë?
• A është Allahu i gatshëm të mbështetet në njerëz për ta mbrojtur atë para të 

tjerëve?

Si duhet të përgjigjen të krishterët?
Unë kam përjetuar incidente herë pas herë kur myslimanët bëhen të dhunshëm:

Një herë po vizitonim një shtëpi myslimane me një mik të krishterë. Gjatë 

297 “Rregulla e artë” sipas të krishterëve: “Gjithçka, pra, që ju dëshironi t̀ ju bëjnë njerëzit, ua bëni edhe ju 
atyre, sepse ky është ligji dhe profetët.” (Mat. 7:12).
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diskutimit u futëm në një argument dhe miku im i krishterë tha “Muhamedi ishte 
një gënjeshtarë”. Miku ynë mysliman humbi durimin e tij dhe vrapoi në kuzhinë 
të merrte një thikë! Ne e lamë shtëpinë shumë shpejt dhe më asnjëherë nuk na u 
mundësua të ktheheshim. 

Në një rast tjetër, ndërsa po vizitonim një mysliman ne filluam diskutimin për 
çështje religjioze. Unë shpjegova çfarë Bibla thotë lidhur me rrugën e vërtetë të 
hyrjes në parajsë. Befas ai më ndaloi së foluri dhe tha, nëse unë do vazhdoja të 
ndaja për besimin tim të krishterë, atij i duhej të më vriste. Isha shumë i befasuar, 
por vendosa që nga ai moment të flisja për çdo gjë tjetër pos religjionit!

Nuk janë vetëm njerëzit e besimeve të tjera që sulmohen nga myslimanët militantë. 
Shumë myslimanëve liberalë iu është dashur t’i braktisin shtëpitë e tyre për shkak 
të persekutimit. Nuk janë vetëm grupet madhore islamike si shiitët që luftojnë me 
myslimanët suni sot; shumë grupe të vogla islamike përdorin dhunë kundrejt një 
grupi tjetër islamik, duke marrë pronën dhe jetën. Kërcënimi i vërtetë vjen nga 
myslimanët militantë të përgatitur t’i shkatërrojnë jetët dhe pronën e të tjerëve si 
mënyrë për të mbrojtur dhe përhapur sistemin e tyre unik të besimit. 

Unë kam qenë dëshmitarë i dhunës me sytë e mi. Një mëngjes shkova të vizitoja 
një mik mysliman. Për befasinë time, unë vura re që shtëpia e tij ishte djegur. Ai 
ishte shumë i pikëlluar, duke më thënë që myslimanët e një grupi tjetër kishin 
sulmuar shtëpinë e tij me bomba benzine. 

Nuk do të harroj kurrë një mik mysliman i cili, pas një numri të takimeve 
diskutuese, më tha:

“Është shumë mirë të takohemi së bashku me ju njerëzit e krishterë, sepse ne 
kënaqemi duke diskutuar gjëra me ju. Ne i konstatojmë gjërat e përbashkëta 
por po ashtu edhe dallimet. Gjë e mirë është, që ne mund të ndahemi në paqe 
pas takimit. Ne nuk do të mund të përfshihemi në diskutime me vëllezërit tanë 
myslimanë rreth këtyre gjërave, sepse nuk do të ishim asnjëherë të sigurt nëse 
do të bëheshin të dhunshëm pas takimi dhe mbase të shkatërronin pronën tonë.”

Duke udhëtuar në shumë vende të botës, unë kam takuar shumë të krishterë 
që përballen me persekutime të shumta nga myslimanët. Si do të duheshin të 
krishterët në Nigeri apo Indonezi të përgjigjeshin kur një turmë myslimane i 
afrohet kishës së tyre apo shtëpive të tyre për t’i djegur dhe shkatërruar ato? Si 
do të duheshin të reagonin kur jetët e tyre janë në rrezik? A do duhej që vetëm 
të luteshin apo të mbronin fizikisht pronën dhe jetët e tyre? Këto janë situata të 
vështira për të cilat nuk ka zgjidhje të përgjithshme. Të krishterët duhet të luten, 
të dëgjojnë zërin e Perëndisë dhe të veprojnë në përputhje me të. Perëndia është 
në kontroll në çdo situatë dhe është gjykatës i njerëzve dhe veprimeve të tyre!

Përse myslimanët i drejtohen dhunës? Përse besojë që duhet fizikisht të mbrojnë 
islamin dhe Muhamedin?
• Myslimanët militantë gjejnë përkrahje të veprimeve të tyre nga vargje të 

ndryshme të Kuranit siç u pa më sipër.
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• Kurani nuk është i shkruar në mënyrë kronologjike; vargjet që përkrahin dhunë 
qëndrojnë krah-për-krah me vargjet që përkrahin paqe. Myslimanët priren për 
t’i zgjedhur ato vargje që i tërheqin ata; ato që nuk i pëlqejnë i injorojnë.

• Muhamedi është modeli shembull, ai merrte pronën nga të tjerët, vriste njerëz 
ashtu siç i dukej e përshtatshme në emër të islamit.

• Që nga fillimi, islami duket të jetë një religjion i adaptueshëm, duke ndryshuar 
fytyrat siç ndryshonin nevojat, duke i mohuar gjërat kur ziheshin në skaj dhe 
ri-konfirmimin e gjërave kur ishin në fuqi. 

Përfundim
• Asnjëherë mos thuaj gjë kundër Muhamedit apo islamit. Përgatitini 

thëniet tuaja në formën pyetëse.
• Në vend të të thënit p.sh”Unë jam i bindur që...” thoni më mirë: “Unë 

kam lexuar në një libër... apo unë kam dëgjuar që...”. Kjo mënjanon 
vëmendjen e mikut tuaj mysliman prej jush për tek libri. Ai më pas 
mund të hedhë poshtë çfarë është shkruar në libër pa rrezikuar 
miqësinë tuaj. 

• Teksa flisni me një mysliman privatisht, ai apo ajo do të jetë shumë 
më i/e hapur dhe i/e sinqertë se sa kur të ishte një mysliman tjetër 
prezent. Në rastin e fundit, personi ndjen një detyrim shoqëror për të 
mbrojtur islamin.

!

3.7.3 Kriza e islamit
Ekziston një tension brenda islamit në mes të dy ideologjive ekstremiste islamike, 
dhe atë: 
1) Ideologjia radikale: për të jetuar si Muhamedi bëri dhe për t’i mbajtur të 

gjitha ligjet islamike
2) Pikëpamjet moderniste: për t’u përshtatur me stilin jetesor modern 

(perëndimor).

Për t’i akomoduar njerëzit modern, islami ka marrë shtigje divergjente në kohët e 
fundit dhe do të vazhdojë për të bërë ashtu. Ndërsa fundamentalizmi tërheq disa 
aderues, shumë janë duke iu drejtuar një besimi më të personalizuar. Një ithtar 
kryesor i kësaj në botën arabe quhet Amir Kaled, një predikues i ri mysliman.298 
Kaledi nuk është i trajnuar nga një shkollë teologjike myslimane por nxjerr në 
shesh një besim mjaft të personalizuar që pandeh te sjellë Allahun më afër një 
myslimani se sa islami tradicional do të mundësonte normalisht. Ky është një 
shembull i “morfizmit” apo i ndryshimit për të mbajtur ritmin me kohët.  

Një shembull tjetër i këtij “morfizmi” të islamit është Sami Jusufi299 i cili ka 
regjistruar muzikë bashkëkohore islamike që i tërheq jashtë mase të rinjtë. 
Mbrojtësit e vjetër të islamit – kryesisht klerikët e trajnuar të Al Azhar – nuk janë 
në favor ndaj këtij manifestimi të ndryshuar të islamit. 

298 Shih www.amrkhaled.net
299 Shih www.samiyusuf.com
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Po kështu qeveritë islamike po bëhen çdo herë e më tepër sekulare. Tunisia është 
me siguri shembulli kryesor. Turqia mbase në luftën e saj për t’iu bashkuar 
Bashkimit Evropian është një shembull tjetër. Cilin shembull do të ndjekë islami 
në të ardhmen? A do të bëhet një besim më bashkëkohor dhe rinor, apo do 
të ngelet drejtimi i besimit në duart e mbrojtësve të vjetër? Kjo mund të jetë 
gjithashtu pyetje kyçe në shekullin 21. A do të jetë në gjendje të ri-shpikë veten 
dhe të modernizohet? A do të jetë në gjendje të dalë me të kuptuarit bashkëkohor 
të xhihadit, për shembull? Këto pyetje mendohet të jenë kritike. 

Të krishterët përsëri sfidohen kur diskutohen këto çështje me myslimanët. Hapat 
më poshtë mund të shërbejnë si udhëzues të përgjithshëm: 
1) Dëgjojini me kujdes dhe tregoni një interes të fortë në idetë radikale apo 

moderne që myslimanët mund të shprehin mbi islamin. 
2) Shtrojuni pyetje të duhura.
3) Përpiquni të ktheni diskutimin mbi aspektin shpirtëror duke dëshmuar 

besimin tuaj praktik.
4) Jini të gatshëm t’i studioni këto ideologji të reja dhe të lexoni uebfaqet 

relevante. 

3.7.4 Teoritë konspirative dhe si të reagohet
Shumë të krishterë në botën arabe ballafaqohen me këtë fenomen. Kur një 
aeroplan i ngritur në Nju Jork u rrëzua (fluturimi 990, tetor 31, 1999), teoria ishte 
që CIA apo Mosadi  kishin zbritur aeroplanin. Natyrisht, kjo është qesharake; 
hulumtuesit përfunduan që vetë piloti kishte zbritur. Egjiptianët nuk mund ta 
pranonin këtë. 

Shumica e arabëve janë të bindur që hebrenjtë kontrollojnë botën nëpërmjet një 
lobimi të fuqishëm hebraik në SHBA. Ata i drejtohen prezencës së hebrenjve në 
media, industrisë zbavitëse dhe politikës, për të treguar që hebrenjtë janë mirë të 
pozicionuar në çdo sferë të jetës në mënyrë që të kontrollojnë botën. Në mendjen 
myslimane, hebrenjtë janë për t’u fajësuar për gati të gjitha ato që ndodhin në 
botë.

Si duhet të krishterët të reagojnë ndaj teorive të këtilla? Vërejtjet në vijim mund 
të shërbejnë si udhëzime:
• Të krishterët nuk duhet të reagojnë në mënyrë të një anshme, sikur e tërë e liga 

në botë duhet t’i ngarkohet islamit. 
• Përpiquni të shihni të dy anët dhe shmanguni gjykimit të shpejtë. 
• Përmbajuni deklaratave agresive që mund ta sulmojnë islamin.
• Në vend të rreshtimit me njërën apo anën tjetër, sfidojini miqtë tuaj myslimanë 

me pyetje.
• Përpiquni ta ktheni diskutimin tuaj në bisedë shpirtërore.
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3.8 Çështjet sociale

3.8.1 Martesat krishtero-myslimane
Femrat e krishtera nuk duhet të martohen me meshkujt myslimanë, dhe as burrat 
e krishterë të martohen me gratë myslimane. Besimi, jeta shpirtërore dhe praktike 
si dhe koncepti i martesës dallon tejet shumë.

Të krishterët që jetojnë tashmë në martesa krishtero-myslimane300 duhet të jenë 
në gjendje të mbeten anëtarë të kongregacioneve krishtere apo kishës. Komuniteti 
i krishterë duhet të ndihmojë çiftet e tilla me këshillime. Partneri i krishterë 
duhet të luftojë për edukim të krishterë të fëmijëve. Sipas këndvështrimit islamik, 
martesa nuk është thjeshtë premtim i një uniteti të gjatë me një partner. Të drejtat 
e barabarta për gratë krahasuar me burrat me siguri nuk ofrohen. Sipas ligjit 
islamik, një gruaje myslimane nuk i lejohet të martohet me një burrë të krishterë, 
sepse burri ka të drejtën të vendosë mbi edukimin dhe ka kujdestarinë e fëmijëve.

Në martesa ku jo vetëm religjionet, por edhe kulturat e partnerëve dallojnë 
thellësisht, problemet janë të pashmangshme. Megjithëse ka myslimanë liberalë 
dhe tolerantë, shpesh një burrë mysliman nuk do të hezitojë, në rast konflikti, të 
zbatojë ligjin islamik në favor të tij. Situata ligjore e saktë lidhur me martesën dhe 
kujdestarinë mbi fëmijët duhet të shqyrtohet në vendet e dy partnerëve të lidhur 
në martesë. Ekzistojnë burime për t’i ndihmuar ata të përfshirë në martesa të tilla 
apo që i kanë ndërmend martesat ndër-kulturore që do t’iu mundësojë atyre të 
shqyrtojnë thellësisht çështjet e përfshira.301 

3.8.2 Integrimi i myslimanëve në vendet jo-islamike
Shumë myslimanë braktisin vendet e tyre islamike për arsye të ndryshme dhe 
vendosen në vende jo-islamike në mënyrë që të kenë një jetë më të mirë.302 Këto 
janë kryesisht vende perëndimore sekulare me një shoqëri të lirë demokratike. Për 
shumë myslimanë, kryesisht liberalë dhe jo-praktikues, mënyra e re e jetës si dhe 
kultura fillimisht është vështirë të përvetësohet por përfundimisht ata integrohen 
mirë. Brezi i ardhshëm i myslimanëve, shumica e të cilëve fitojnë shtetësi ndjehen 
më mirë në vendin e tyre të lindjes së sa në një vend islamik të baballarëve të tyre.

Myslimanët praktikues hasin në vështirësi gjatë adaptimit dhe shpesh ankohen 
ndaj strukturës së jetës publike e cila natyrisht nuk përkrahë mënyrën islamike 
të jetës. Ata madje mund të kenë përshtypjen që ligjet ekzistuese janë dizajnuar ta 
bëjnë jetën më të vështirë për myslimanët. Kjo nuk është e vërtetë, meqë grupet 
tjera religjioze minoritare dhe organizatat duhet t’i mbajnë normat dhe rregullat 
e njëjta. Disa myslimanë paraqiten mjaft arrogantë, duke kërkuar që shoqëria 
perëndimore të pranojë kërkesat e myslimanëve për praktikim të islamit! Një 
numër në rritje i myslimanëve ankohen, megjithëse nuk e kanë të njëjtën liri 

300 Është e rekomanduar të përdoret kontrata e martesës. Shembuj mund të merren nga: 
 Secretariat.isdc-dfjp@unil.ch 
301 Shih për shembull Fraser (1993) mbi temën e martesave ndër-kulturore. 
302 Arsyet mund të jenë: të kenë një punë, të studiojnë në universitet, të shijojnë një shoqëri të lirë, të marrin 

trajtim mjekësor, të propagojnë islamin, etj.
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në vendlindjet e tyre islamike! Dikush mund t’i pyes përse nuk migrojnë prapa 
në vendet e tyre islamike me më pak liri por me strukturë që përkrah islamin! 
Migrimi në një vend tjetër supozon një përvetësim të mënyrave jetësore të reja, 
rregullave dhe ligjeve të atij vendi. Përsa i përket mbajtjes së festave religjioze dhe 
praktikave të tjera, myslimanët duhet t’i bëjnë përshtatjet e tjera të nevojshme, të 
pranojnë kompromise dhe thjesht t’iu nënshtrohen ligjeve ekzistuese të vendit. 

Ekzistojnë disa realitete themelore të caktuara të cilët myslimanët që vijnë nga 
vendet jo-islamike duhet të jenë të përgatitur t’i pranojnë që të integrohen mirë:
1) Të gjithë emigrantët, përfshirë myslimanët nga vendet islamike, duhet të 

ndjekin kurse si për integrim ashtu dhe për gjuhët vendore/lokale, gjë e cila 
është bazë për integrim të duhur.

2) Myslimanët duhet t’i respektojnë ligjet ekzistuese të vendeve mikpritëse të 
tyre, madje edhe atëherë kur dallojnë nga ligjet islamike.303 Ligjet islamike 
apo traditat si gjakmarrja, martesat e detyruara, shtypja e grave (përfshirë 
rrahjen e grave siç përshkruhet në suren 4:34), përhapja e islamit me anë të 
forcës, dhunës apo tmerrit duhet lënë anash. 

3) Asnjë shoqëri paralele nuk duhet toleruar. Myslimanët nuk duhet lejuar të 
jetojnë me mentalitetin geto që ta përhapin botën e ndarë islamike brenda 
vendit sekular.

4) Myslimanët duhet të kenë të të njëjtat drejta dhe statusin si grupet tjera 
religjioze në vend, por nuk u duhet lejuar të kërkojnë për leje të veçanta.

5) Imamët dhe mësuesit islamik duhet t’i bënë mësimet e tyre publike. Shteti 
sekular ka autoritetin të kontrollojë dhe vëzhgojë që të gjitha mësimet janë 
në përputhje me rregullat. Asnjë mësim apo deklaratë kundër religjioneve të 
tjera nuk duhet lejuar. Mësuesit islamik që nuk iu binden këtyre standardeve 
duhet përjashtuar. 

6) Xhamitë dhe objektet e tyre duhet të jenë të hapura ndaj të gjithë njerëzve, 
përfshirë jo-myslimanët. Myslimanëve duhet t’iu kërkohet të jenë transparent 
në të gjitha aktivitetet. 

7) Myslimanët, si çdo komunitet tjetër religjioz, duhen lejuar të praktikojnë 
besimin e tyre përderisa është në pajtim me ligjet e shtetit sekular. Myslimanët 
mund t’i kenë varrezat e tyre dhe të lejohen të ndërtojnë xhami me minare, 
por vetëm në pajtim me rregullat e ndërtimit.   

8) Djemtë dhe vajzat në shkollë duhet trajtuar njësoj. Mungesat private për 
arsye religjioze nuk duhet lejuar (përjashtime janë festat e komunitetit). 
Myslimanët duhet të pranojnë traditën dhe kulturën lokale!

9) Në të gjitha çështjet tjera p.sh veshjen e shallit apo të ndonjë veshjeje islamike 
në punë, myslimanët duhet t’iu nënshtrohen normave lokale.

3.8.3 Kontekstualizimi
Termi “kontekstualizim” si një term i veçantë misionar u paraqit në vitin 1972 kur 
Theological Educational Fund (TEF), i sponsorizuar nga Këshilli Botëror i Kishave 
(WCC në anglisht), publikoi raportin e tyre Ministry in Context (Shërbesa me bazë 
kontekstin), në të cilin kishat nxiteshin fuqishëm të ndërmerrnin reforma radikale 

303 Kjo është një nga problemet madhore: myslimanët radikalë përfundimisht nuk do t’iu binden ligjeve 
sekulare, por do t’i sforcojnë ligjet islamike në të gjitha vendet. 
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në edukim teologjik. Kjo përfshinte Teologjinë feministe, Teologjinë liberale dhe 
të ashtuquajturën Teologjinë e zezë. Që atëherë ekzistonin debate të nxehta që 
përfaqësonin divergjenca të gjera të opinioneve mbi çështjen. Kontekstualizimi 
përfshin, në përmbledhje, të tërën që nënkuptohet me indigjenizim dhe më tepër. 
Përbën ndërtimin dhe zhvillimin e teologjisë kombëtare për ta bërë krishterimin 
relevant ndaj një grupi të veçantë njerëzish. 

Kontekstualizimi është një term misionar tejet i ri. Megjithatë, rrënjët e saj hasen 
në jetën dhe aktivitetin e kishës së hershme. Pali në përgjithësi ishte një predikues 
kontekstualizues i përsosur që manifestoi teologji dhe qasje kontekstuale:
Sepse, ndonëse jam i liruar nga të gjithë, e bëra vetën time shërbëtor të të gjithëve 
që të fitoj sa më shumë njerëz. (1 Kor. 9:19).

Ndërkaq judenjtë hezitonin të dorëzonin Ligjin e tyre, Pali nuk iu kërkoi që ta 
braktisnin atë. Përkundër, ai njohu botëkuptimin e tyre dhe i ftoi ata të besojnë 
në Jezusin pa braktisur Torën. Ai u mor me paganët në të njëjtën mënyrë kur ua 
çoi ungjillin atyre. Ligji dhe tradita tjera judaike ishin të neveritshme për paganët, 
prandaj Pali konfirmoi ligjin e moralit – me dashurinë si vlerën supreme të 
interpretuar – duke i lënë anash ligjet ceremoniale/flijuese për hir të konvertimit 
të tyre. Ai mbajti që krishterimi biblik nuk ishte i ndërlidhur ndaj asnjë kulture 
të veçantë. E vërteta themelore e krishterë është një: besimi në Krishtin. Kushdo 
që pranon këtë të vërtetë hyn në vathën e krishterë, pavarësisht kulturës së tij.   

Karakteristikat e përgjithshme të kontesktualizimit janë:
• Mos sforcimi i njerëzve për të ndryshuar mënyrat dhe zakonet e tyre pos 

rasteve kur ato janë qartësisht në kundërshtim me religjionin dhe moralet e 
pastra.

• Mos tërheqja e kontrasteve individuale në mes të zakoneve të njerëzve dhe ato 
të tuajat. 

• Të dhënit e maksimumit për të përshtatur veten ndaj tyre duke mos 
kompromentuar mesazhin e Biblës.

Marrëdhënia në mes të dy komuniteteve botërore të mëdha, të krishterëve dhe 
myslimanëve, ka qenë tejet shumë e tendosur në të kaluarën dhe është në të 
tashmen, për hir të disa faktorëve.304 Pyetjet me të cilat ballafaqohen myslimanët 
lidhur me sjelljen e ungjillit tek myslimanët janë: Cilat aspekte të Fjalës së 
Perëndisë dhe të praktikave krishtere janë të negociueshme dhe cilat nuk janë? 
Cilat janë parametrat? Çfarë lloj sinjalesh u dërgohen komuniteteve lokale 
myslimane duke praktikuar “kontekstualizimin”?

Kur njeriu hyn në një kulturë të huaj është e detyrueshme të adaptohet me njerëzit 
brenda këtij grupi, të vishet në një mënyrë jo ofenduese apo edhe të veshë rroba 
vendase. Njeriu duhet të mësojë gjuhën, të përshtatet me zakonet ekzistuese dhe 
të sigurohet që nuk ofendon mikpritësit me sjelljen e tij.

Në islam shumë forma kulturore bartin konotacione religjioze. Si duhet të reagojë 
304 Disa faktorë janë: çështja e Palestinës dhe Jerusalemit, kryqëzatat, terrorizmi dhe dhuna e shkaktuar nga 

myslimanët radikalë. 
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një i krishterë? Cilat nga këto ndeshen me zakonet dhe përmbajtjen biblike? Cilat 
nga çështjet në pyetje kanë rëndësi shpirtërore dhe cilat nga këto janë thjesht 
forma? Çfarëdo gjëje që komprometon dëshminë tuaj apo përmbajtjen biblike 
nuk mund të praktikohet. Disa misionarë kanë shkuar shumë matanë që unë 
nuk do të isha i gatshëm për të pranuar. Ata veprojnë kështu me qëllimin që 
të mënjanojnë çdo gurë pengese për vendorët të vijnë tek Krishti. Por çfarë lloj 
besimtarësh do të bëhen ata? Çdo kush do të duhej ta merrte vendimin e tij apo 
të saj para Perëndisë në këtë aspekt. Cilat janë atëherë problemet?

Disa tema janë theksuar që kërkojnë kontekstualizim:
• Identifikimi i besimtarëve të krishterë: Të krishterët nuk do të mohojnë Zotin 

Jezus dhe as përkushtimin ndaj tij. Disa kontekstualistë nuk e identifikojnë 
veten e tyre si anëtarë të trupit të Krishtit. Ata vazhdojnë në xhami, por mund 
të quajnë veten e tyre si “Ndjekësit e Isait305”. Kur pyeten nëse janë të krishterë, 
ata do të mohojnë një gjë të tillë. 

• Praktikat religjioze: Disa kontekstualistë do të luten në mënyrën islamike, do 
të mbajnë agjërimin e Ramazanit dhe të festave të tjera islamike, do të mbajnë 
kapelën islamike, etj. Me anë të këtyre shenjave ata identifikojnë veten e tyre si 
myslimanë. 

• Gjuha: Mësimi i gjuhës së njerëzve që janë si cak është e domosdoshme për një 
misionar kontekstual, sepse komunikimi efektiv i ungjillit është i pamundur pa 
aftësi linguistike. 

• Ushqimi: A do të duhej të krishterët që jetojnë në një kontekst islamik të hanë 
mish derri? A duhet të pinë birrë apo verë? A do të duhej të hanin ushqim 
hallall? Kjo nuk është çështje e shijes, por e dashurisë: mishi i derrit dhe alkooli 
duhet të largohen nga shtëpitë në situata të tilla. Një mysliman do të marrë 
shumë vështirë ushqim që nuk është hallall (shih 1 Kor. 7:6-9 dhe 10:23-31). 

• Veshja: Misionarët kontekstual inkurajohen shpesh të vishen me rroba vendore 
dhe t’i vlerësojnë ato. Pyetja mbetet nëse kjo është e këshillueshme në çdo 
situatë. Në Gji, për shembull, është rreptësisht e ndaluar.   

• Xhamia e Jezusit (Masxhid-e’Isa): Sipas disa misionarëve kontekstual, 
myslimanët janë armiqësorë ndaj të gjitha gjërave krishtere dhe derisa 
kjo armiqësi të mos zvogëlohet në marrëdhënie normale njerëzore, asnjë 
ungjillëzim i duhur nuk mund të zë vend. A nuk do të ishte më mirë, propozojnë 
kontekstualistët, për t’i quajtur kishat krishtere “xhamitë e Jezusit” apo madje 
edhe të ngrihet një kishë në formën e një xhamie? Megjithatë, a nuk shkon kjo 
tej mase? Individi mund të argumentojë që kjo mund të jetë një pengesë për 
myslimanin të bëhet i krishterë i vërtetë, pasi ata të gjithë adhurojnë edhe më 
tej në “xhami”, pjesë e botes së islamit. 

• Recitimi biblik: Është praktikë islamike që Kurani të recitohet në formë 
këndimi. Në shkollat kuranore mjaft myslimanë mësojnë të recitojnë të gjithë 
Kuranin përmendësh. Këta quhen hafiz. Sa e ndjeshme është të imitohet kjo 
gjë me Biblën? Me siguri është shprehi e mirë të mësohen përmendësh pjesë të 
Biblës, por jo për t’u lavdëruar me atë gjë.

• Festat: Çdo grup njerëzor në botë ka festat religjioze, shoqërore dhe kulturore 
të cilat kremtohen në një mënyrë unike. Sugjerohet në literaturën e krishterë 

305 Është e zakonshme që myslimanët e quajnë Jezusin „Isa“. Me anë të kësaj ata e nënkuptojnë Jezusin ashtu 
siç paraqitet në Kuran. 
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që misionarët e kontekstualizuar duhet t’i festojnë dy festat myslimane (‘Id al-
Fitr-in dhe ‘Id al-‘adha-n) si festa krishtere. Deri në ç’masë duhet i krishteri të 
marrë pjesë? Nuk është e këshillueshme, sepse myslimanët munden lehtësisht 
të arrijnë tek përfundimi që këta të krishterë janë në rrugën e tyre për t’u bërë 
myslimanë! Të krishterët nuk turpërohen për Zotin e tyre Jezus Krisht dhe në 
vend të kësaj festojnë Pashkën, Pentekostin dhe Krishtlindjen. 

Përvoja dëshmon që myslimanët si rregull nuk do të hezitojnë të rrëfejnë besimin 
e tyre. Nëse të krishterët nuk e bëjnë të njëjtën gjë, ata do të konsiderohen 
nga myslimanët si frikacakë apo jo-besimtarë, e cila mund të jetë gjithçka pos 
nderimit të Zotit Jezus. 

Në dritën e asaj që është folur lidhur mbi këtë temë, kontekstualizimi i ungjillit 
kërkon para se gjithash një studim në thellësi të botëkuptimeve, sistemit të vlerave, 
kulturës dhe zakoneve. Çfarë është neutrale dhe çfarë gjëje mbartë mesazh 
religjioz? Çdo ritual religjioz apo simbol ka kuptim shpirtëror. Të krishterët duhet 
të jenë të vetëdijshëm të mos kompromentojnë mesazhin e ungjillit. Nuk ka një 
përgjigje në përgjithësi që mund t’i përshtatet çdo situate. Në të kundërtën, çdo i 
krishterë duhet të merr vendim se në ç’masë mund të zbatohet kontekstualizimi 
në një situatë të caktuar. 

3.8.4 Fytyra moderne e islamit
Për shumë vite, modernizmi ka manifestuar ndikimin e tij në kishë. Kishte vënë 
në dyshim vlefshmërinë, vlerën, besueshmërinë e Biblës dhe atë që përfaqëson. 
Kritikët biblik janë përpjekur t’i grisin Shkrimet në copa. Perëndia vendoset 
në sferën e mitit. Vetë ekzistenca historike e Krishtit është vënë në pikëpyetje 
fuqishëm. Të krishterët janë përbuzur si naivë dhe të sulmuar si fundamentalistë 
dhe fanatikë. Mësimi i krijimit të botës është njëlloj i përbuzur dhe i zëvendësuar 
me teorinë e evolucionit, së cilës i mungon çdo besueshmëri shkencore. Kisha 
mund të jetë asgjësuar, por integriteti i Biblës qëndron i patundur. Sot, ekzistojnë 
më tepër besimtarë të vërtetë se ndonjëherë më parë. 

Islami nuk ka arritur ende të përballet me modernizmin. Nuk ka lejuar kritikën 
ndaj Kuranit dhe haditheve. Publiku mysliman është tani më i indoktrinuar dhe 
i entuziazmuar se ndonjëherë më parë, por ekspozimi i islamit ndaj perëndimit 
dhe forcave ideologjike të vështira të modernizmit do të ketë pasoja. Brezi i dytë 
dhe i tretë i myslimanëve në shoqëritë e sekularizuara janë duke u sfiduar tashmë 
dhe do të vijë dita kur historiciteti dhe besueshmëria e Shkrimeve islamike do të 
sfidohet hapur, mbase me rezultate katastrofike. 

Fryma perëndimore si përmbledhje idesh, apo një grup i simboleve, është sot 
sfida kryesore ndaj kulturës dhe botës islamike. Kultura në përgjithësi është 
duke u dominuar nga televizioni dhe interneti, të cilat po kështu dominohen nga 
imazhet dhe produktet perëndimore. Në disa qytete të Lindjes së Mesme, deri në 
100 kanale televizive apo më tepër janë në dispozicion. Është vështirë të gjendet 
një shtëpi e vetme në Kairo që nuk ka TV. Kompjuterët janë të pranishëm kudo 
dhe shumë më tepër e më tepër myslimanë brenda vendeve islamike janë duke 
përfituar qasje në rrjetin mbarëbotërorë në dhomat e tyre të ndenjes. 
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Forca e kësaj fryme perëndimore peshon rëndë mbi islamin dhe botën arabe. 
Arabët e zakonshëm, të moderuar besojnë të kenë familjet e tyre më modeste 
dhe të respektuara sesa homologët e tyre në perëndim. Ata e konsiderojnë veten 
e tyre si njerëz që ia kanë frikën më shumë Perëndisë, vajzat e tyre të jenë më 
modeste, komunitetet e tyre më kohezive. Me arsye të mirë, arabët e zakonshëm 
janë krenarë për kulturën e tyre, bujarinë, mikpritjen dhe nderin.

Dilema e dhimbshme me të cilën ballafaqohet islami dhe posaçërisht bota arabe, 
është si t’u qëndrohet besnik vlerave të islamit në mesin e një sulmi të vrullshëm 
të vlerave perëndimore, sekulare dhe ndonjëherë imorale. Variacioni i përgjigjeve 
shtrihet nga një mohim i plotë i islamit dhe botës arabe deri në mohim të plotë 
të frymës perëndimore, apo një përpjekje për të manovruar në një drejtim të 
mesëm.

• Disa migrojnë fizikisht, disa të tjerë emocionalisht, duke përvetësuar atë që 
imagjinojnë të jetë jetesë perëndimore pa braktisur në realitet islamin apo 
botën arabe.

• Disa kërkojnë ikje nga realiteti i zakonshëm në perëndim: blerje në dyqane, TV, 
internet, droga, misticizëm. 

• Disa i kthehen islamit radikal.
• Një numër i vogël kthehet në krishterim. 
• Dhe të tjerët, sikurse shumica e njerëzve në perëndim, thjeshtë ngatërrohen në 

moskoherencën morale sa më shumë që munden.

Një sferë që i ndanë myslimanët sot është ajo e të drejtave dhe përgjegjësive të 
grave. Kurani përcakton rolet e grave saktësisht si në shekullin e shtatë. Si duhet 
të zbatohen rregullat nga Kurani në shekullin e njëzet e një? Pyetjet e martesës 
dhe të divorcit, trashëgimisë, dhe normat e veshjes për gratë janë çështje të nxehta 
në Lindjen e Mesme. Fryma revolucionare në mesin e disa myslimanëve sot i çon 
ata drejt braktisjes së kompromiseve të bëra nga prindërit dhe paraardhësit e tyre, 
në një përpjekje për t’u kthyer tek besimet themelore dhe praktikat e islamit. 

Çfarë mban e ardhmja për botën e islamit? Historia ofron një pamje të ndryshimit 
konstant në mesin e kombeve dhe kulturave të umma-s. Një gjë e sigurt vazhdohet 
me paqëndrueshmëri më tepër sesa me stabilitet. Lindja e Mesme do të jetë fokus 
i tensioneve dhe i trazirave. Një fjalë të çon tek ëndrra e paqes, për të cilën njerëzit 
e Lindjes së Mesme e kanë pritur me shekuj, një fjalë e cila tingëllon thuajse njëjtë 
në të dy gjuhët semitike: salam në arabisht dhe shalom në hebraisht. Të krishterët 
dinë që vetëm një person mund të sjellë paqen e vërtetë – profeti më i madh i cili 
u shfaq ndonjëherë: Jezus Krishti, Mesia dhe Biri i Perëndisë, i cili thotë:

Jua kam thënë këto gjëra, që ta keni paqen në mua; 
në botë do të keni mundime, por merrni zemër, 

unë e munda botën!
Gjn. 16:33
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4.2  Burimet

Ky libër është shkruar të ofrojë një kuptim themelor për të krishterët mbi islamin 
dhe si të fillohet me komunikime domethënëse me myslimanët. Në mënyrë që 
t’ju ofrojë ndihmë shtesë dhe mësim më të avancuar, jeni të ftuar të kontaktoni 
uebfaqen në vijim:
• www.aymf.net (www.ask-your-muslim-frined.net)

Kjo uebfaqe përditësohet vazhdimisht dhe ofron burime shtesë në mënyrë të 
strukturuar sipas temave të librit!
Ndonëse ju mund të gjeni shumë informacione në uebfaqen e përmendur më 
sipër, ju mund të kontaktoni uebfaqet më poshtë në mënyrë të drejtpërdrejtë:
• www.answeringislam.net
• www.wikipedia.com

Nëse nuk keni qasje në internet, ju mund të shkruani në adresën në vazhdim:
• Ask your Muslim Friend (IFI)
 AVC Schweiz
 Industriestrasse 21
 2553 Safnern bei Biel
 Switzerland

4.3 Shkurtesat

AD = Anno Domini (vitet pas Krishtit)

m.K = mbas Krishtit

PH = Pas Hixhrit (kalendari islamik fillon me vitin kur Muhamedi 
mërgoi nga Meka në Medinë, viti 622 m.K)

l = lindur

p.K = para Krishtit

k = kapitull

v = vdiq

MBB = Muslim Background Believers (Besimtarë të Prapavisë 
Myslimane) – njerëz që ishin myslimanë dhe u bënë të krishterë

MERCSA = Muslim Evangelism Resource Centre Southern Africa

fq = faqe

v = vargu

vëll = vëllimi

WEA = World Evangelical Alliance (Aleanca Ungjillore Botërore)



180

Librat e Biblës

Dhiata e Vjetër (DhV)

Amo Amos Ose Osea Mik Mikea

Kro Kronikat Isa Isaia Nah Nahumi

Dan Danieli Jer Jeremia Neh Nehemia

LiP Ligji i Përtërirë Job Job Num Numrat

Pre Predikuesi Joe Joeli Abd Abdia   

Est Esteri Jon Jona Psa Psalmet

Eks Eksodi Joz Jozeu Fja Fjalët e Urta

Eze Ezekieli Gjy Gjyqtarët Rut Ruthi

Ezr Ezra Mbr Mbretërit Sam Samueli

Zan Zanafilla Vaj Vajtimet KeK Kënga e Këngëve

Hab Habakuku Lev Levitiku Zak Zakaria

Hag Hagai Mal Malakia Sof Sofonia

Dhiata e Re (DhR)

Vep Veprat Gjn Gjoni Fil Filipianëve

Kol Kolosianëve Jud Juda Zbu Zbulesa

Kor Korintasve Luk Lluka Rom Romakëve

Efe Efesianëve Mr Marku Thes Thesalonikasve

Gal Galatasve Mt Mateu Tim Timoteu

Heb Hebrenjve Pje Pjetri Tit Titi

Jak Jakobi Fim Filemoni

4.4  Fjalori i termave arabë/islamik

Lista në vazhdim përbëhet nga koncepte që burojnë nga tradita islame dhe 
arabe të cilat shprehen si fjalë në gjuhën arabe. Ndarja e koncepteve në islam 
nga konceptet specifike për kulturën arabe, apo nga vetë gjuha, mund të jetë e 
vështirë. Shumë koncepte arabike kanë kuptime sekulare arabe duke patur një 
kuptim në të njëjtën kohë dhe islamik. Një shembull është koncepti i  da’va. Në 
mesin e kompleksiteve të gjuhës arabe ka të bëjë dhe fakti që një fjalë mund të 
ketë kuptime të shumta. Fjala “islam” në këtë kuptim është një shembull i mirë. 
Lexuesit duhet po kështu të vënë re që gjuha arabe shkruhet në alfabetin e saj, 
me shkronja, simbole dhe konventa ortografike që nuk kanë ekuivalente të sakta 
në alfabetin latin (shih alfabetin arabik). 
Kjo listë është një transliterim i termeve dhe frazave arabike. Si pasojë, 
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myslimanët mund të transliterojnë fjalë të caktuara arabe në mënyra të 
ndryshme, si për shembull din krahasuar me diin. Drejtshkrimi i fjalëve arabike 
mund të ndryshojë në tekstet në anglisht. Në këtë libër, një sistem i transkriptimit 
është zgjedhur që u mundëson lexuesve të shqiptojnë fjalë me shumë apo pak 
korrektësi. Informata se si të shqiptohet një fjalë janë dhënë, sipas nevojës në 
parantezë. Kjo konsiderohet, pashmangërisht, një thjeshtësim. Tingujt arabik 
nuk korrespondojnë saktësisht me ekuivalentët në anglisht. Gjuha arabe përbëhet 
nga rrënjët që ndërtohen nga tre bashkëtingëllore. Zanoret shtohen në mënyra të 
ndryshme për të ndërtuar pjesë të ndryshme të ligjëratës (mbiemra, emra, etj). 
Fjalët arabike/islamike paraqiten në formën italike në tekst, me disa përjashtime 
të vogla që kanë të bëjnë me ato fjalë që tashmë janë huazuar në anglisht. Termet 
paraqiten në renditje alfabetike (pa konsideruar nyjet al, an, ar, as, ash, at, az).

Transliteratimi                Arabisht    Shpjegimi

‘abd “Shërbëtor; adhurues; rob”. Myslimanët 
konsiderojnë veten e tyre si shërbëtorë dhe robër 
të Allahut. Myslimanët kanë emra si ‘Abd Allah 
(Shërbëtor i Allahut).

adhan Lajmërim; thirrje për lutje publike nga muezini.

Ahl al-Kitab “Ithtarët e librit”; pasuesit e religjionit monoteist 
para- islamik me shkrime që besohen të jetë 
me origjinë hyjnore—kryesisht judenjtë dhe të 
krishterët.

Allah Fjala arabe për “Perëndi”.

Allahu akbar “Allahu është më i madhi”; kjo thirrje thuhet para 
lutjeve liturgjike ditore dhe po kështu thuhet në 
funerale dhe gjatë therrjes së kafshëve.

al-Ansar “Ndihmësit”. Të konvertuarit mysliman në 
Medinë që ndihmuan myslimanët nga Meka pas 
Hixhrit.

arkan al-Islam “Shtyllat e islamit”; pesë detyrimet e islamit: 
kredoja, lutja, taksat, agjërimi dhe pelegrinazhi.

Ashura Dita e 10të e muajit të Muhamerimit. Për shiitët 
është dita e vajtimit të vdekjes së Hyseinit në 
Qerbela.

aslama Të kapitullosh; t’i nënshtrohesh Allahut; t’i 
dorëzohesh Allahut.
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Transliteratimi                Arabisht    Shpjegimi

aja “Shenjë; mrekulli; varg”. Tregon një nga 6200 
vargjet e Kuranit dhe një mrekulli.

Ayatu Allah “The Sign of Allah”, titull i një drejtuesi shumë të 
lartë në islamin shiit (Ayatollah).

al-Baqara “Lopa”; titulli i Surës 2 në Kuran.

baraka “Bekim”; fuqia e bekimit.

al-basmala Formula “Në emër të Allahut, i Gjithëmëshirshmi, 
Mëshiruesi.” Përdoret para çdo sureje në Kuran 
dhe në shumë veprime.

burqu‘ Burka; një vello e gjatë apo një perde e veshur 
nga gratë.

chador “Tendë” persiane; një mantel i zi që mbulon 
trupin dhe kokën por jo fytyrën.

da‘i “Ai që thërret apo fton“. Një misionar islamik.

Dar al-Harb “Shtëpia e luftës”; regjione dhe vende që nuk janë 
ende islamike dhe që duhet të pushtohen.

Dar al-Islam “Shtëpia e islamit”; regj. ku sundon islami.

da‘wa “Thirrje, ftesë” për islam: mision.

Dervish “I varfër” në persishte. Një mistik islamik që 
përpiqet të vijë tek Allahu në ekstazë nëpërmjet 
vallëzimeve dhe recitimeve.

dhikr “Përkujtim”. Në misticizëm, një përkujtim i 
Allahut me anë të përsëriteve të vazhdueshme të 
frazave të caktuara.
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dhimmi Banorë i territorit mysliman, që nuk ka pranuar 
islamin për veten e tij (si një jude apo i krishterë). 
Ai duhet të paguajë një taksë dhe ndonjëherë të 
bëjë detyra përulëse. Dhimmi si fjalë paraqitet në 
Suren 9:8-10.

din “Religjion”; praktikë religjioze në islam.

du‘a’ Kërkesë lutjeje personale.

fana’ “To vdesësh; të mos ekzistosh”. Një mohim i plotë 
i vetes dhe ndërgjegjësim për Allahun që është 
një nga hapat e ndërmarrë nga myslimanët sufi 
(mistik) drejt arritjes së bashkimit me Allahun. 
Fana’ mund të arrihet nga një meditim konstant 
dhe soditje e atributeve të Allahut, e shoqëruar 
me mohim të atributeve njerëzore.

el-Fatiha Titulli i surës së parë në Kuran.

fatwa Opinion ligjor; vendim religjioz apo juridik.

al-Fiqh Ligji islamik.

firqa Sekte; grupime në islam.

al-Furqan Kriter (i së mirës dhe të gabuarës, i të vërtetës 
dhe gënjeshtrës). Ndonjëherë Kurani përshkruhet 
si furqan.

ghusl “Larje”. Pastrim i plotë i tërë trupit.

hadith Një “thënie, raportim”. Raport çfarë bëri dhe 
këshilloi Muhamedi dhe çfarë u bë në prezencën 
e tij. Ka përmbledhje të shumta të zakoneve dhe 
traditave (plural: ahadith).
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hafiz “Mbajtës; kujdestarë”. Një mysliman që di gjithë 
Kuranin përmendësh.

al-hajj “Pelegrinazhi” në Mekë (shtylla e pestë e islamit)

hajj “Pelegrinuesi”. Titull i dhënë myslimani që ka 
kryer pelegrinazhin në Mekë.

halal I pastër ritualisht dhe prandaj i lejuar për 
myslimanët

hanif Kërkues i Allahut; besimtar ortodoks; rrëfyes i 
njëshmërisë së Allahut.

al-Haqq E vërteta; e drejta.

harām Ndalesë; e papastër ritualisht dhe prandaj e 
ndaluar.

haram I shenjtëruar, i mbrojtur dhe vend i ndaluar. 
Përdoret për dhoma private të shtëpisë islamike.

hijab “Mbulesë”. Vetë mbulesa e trupit për qëllime 
modestie dhe dinjiteti.

al-Hijra “Migrim; ndarje”. Migrimi i Muhamedit dhe i 
ndjekësve të tij nga Meka në Medinë (viti 622 
m.K).

hur “Hyritë”. Virgjëresha të bukura me sy formë 
bajameje dhe lëkurë të lëmuar që do të kënaqin 
besimtarët meshkuj në parajsë.

Iblis Emri i djallit në Kuran.

‘Id al-adha “Festa e flijimit” në muajin e pelegrinazhit, në 
përkujtim të gatishmërisë së Abrahamit për të 
flijuar birin e tij.

‘Id al-Fitr “Festa e ndërprerjes së agjërimit” në fund të 
Ramazanit
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ijma‘ “Konsensusi” i studiuesve islamik në çështje 
ligjore.

ijtihad “Përpjekje”. Arritje e drejtësisë me anë të 
mendimit racional; një mënyrë për të përshtatur 
legjislacionin islamik në zhvillimiet e reja.

imam “Udhëheqës”, drejtues i lutjeve në xhami.

al-iman “Besim”.

al-Injil “Ungjilli”. Emri i librit që myslimanët pohojnë 
Allahu ia dha Jezusit.

in sha’ Allah “Nëse është vullneti i Allahut”. Një thirrje, që 
kryesisht nënkupton “me shpresë”.

iqra’ “Lexo! Recito!”.

irtidad Apostazi ndaj islamit.

‘Isa Emri i Jezusit në Kuran.

al-Islam “Nënshtrim” ndaj vullnetit të Allahut. Pasuesit e 
këtij religjioni quhen myslimanë.

isnad Zingjir i dëshmive të hadithit.

Jahannam Ferr.

al-Jahiliyya “Periudha e injorancës”. Koha para Muhamedit 
quhet kështu nga myslimanët meqë arabët 
adhuronin shumë idhuj në atë kohë!
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al-Janna “Kopshti”; Parajsa.

Jibril “Gabrieli”. Engjëlli Gabriel apo shpirti që thuhet 
të ketë qenë ndërmjetësues i zbritjes së Kuranit te 
Muhamedi.

jihad “Përpjekje” në rrugën e Allahut. Luftë e 
myslimanëve si drejtuar ndaj të tyrëve ashtu 
edhe ndaj jobesimtarëve për përhapjen e islamit, 
e ashtuquajtura “luftë e shenjtë”.

jinn Demonë; frymëra; qenie të padukshme të 
origjinës së zjarrtë.

jizya Tatim apo “taksë për kokë” për hebrenjtë dhe të 
krishterët në shtetin mysliman. Termi i përdorur 
në Suren 9:29.

jum’a Lutja e drekës në të premten.

al-Ka‘ba “Qabeja”. Një ndërtesë në formë kubi në Mekë, 
shenjtërorja kryesore në islam (e ndërtuar sipas 
tyre nga Abrahami) që përmban Gurin e Zi. 
Myslimanët mundohen ta puthin këtë gur gjatë 
pelegrinazhit.

kafir “Mosbesimtar”. Dikush që nuk i takon besimit 
islamik, fajtorë për kufr.

kalima “Fjalë”.

al-khalifa “Pasues” i Muhamedit; kalifi; udhëheqës i islamit.

khilafa Kalifati; sundimi apo mbretërimi i kalifit.

khutba Predikim gjatë të premtës në kohën e lutjes së 
drekës në xhami.
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al-Kiswa “Pelerinë”. Pëlhura e zezë që mbështjellë Qabën 
në Mekë.

kitab “Shkrim; libër”. Kjo mund të përdoret për 
Kuranin apo për “shkrime tjera të shenjta”

kufr “Mosbesim“; blasfemi; të mohosh Allahun.

Laylat al-Qadr “Nata e fuqisë”. Festë nga fundi i Ramazanit, kur 
thuhet që Muhamedi të ketë pranuar zbulesën e 
parë të Kuranit.

al-Madina Medina; në kohën e Muhamedit, ky qytet quhej 
Jatrib (Sura 33:13). Është qyteti ku Muhamedi 
migroi në vitin 622 m.K. Qyteti lokalizohet rreth 
400 km në veri të Mekës. Më vonë mori emrin 
al-Medina (tekstualisht: “Qyteti”),pasi u bë e 
famshme. Sot konsiderohet si qyteti i varrimit 
të Muhamedit.Vetëm myslimanëve u lejohet të 
hyjnë në këtë qytet.

madrasa “Shkollë”; më parë shkollë e lartë teologjike.

al-Mahdi “I udhëzuari i drejtë”; i pritur nga myslimanët në 
ditët e fundit.

Makka Meka, qyteti i shenjtë i islamit, vendlindja e 
Muhamedit. Vetëm myslimanëve u lejohet të 
hyjnë në këtë qytet.

malak “Engjëll”; myslimanët besojnë që engjëjt u 
krijuan nga drita.

manara Minare; kulla e xhamisë. Nga kjo kullë 
myslimanët thirren për në lutje.

mansukh “Diçka e anuluar”. Një varg  nga Kurani që është 
shfuqizuar nga një zbulesë e mëvonshme në 
Kuran.

masbaha Lutja zingjirore e myslimanëve  (tesbihë) 
përbëhet nga 99 apo 33 pika , dhe përdoret për të 
recituar 99 emrat apo atributet e Allahut dhe veç 
kësaj dhe “emrin kryesor të Allahut”.
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al-Masih “Mesia”; i përdorur në Kuran për të paraqitur 
Jezusin.

masjid Vend i lutjes; xhami.

matn “Teksti” tipik i një hadithi.

mawla “Zotëri, mulla”. Një titull i klerikut islamit dhe 
studiuesve.

mawlana Tekstualisht “zoti ynë; mësuesi ynë”. Kryesisht 
i përdorur si një titull që i paraprin emrit të një 
drejtuesi religjioz të respektuar (maulana).

mihrab Kënd në xhami që tregon drejtimin e lutjes 
(kibla).

minbar Foltorja në xhami.

al-Mi‘raj “Ngritja”. Udhëtimi i Muhamedit në shtatë qiej 
gjatë “Udhëtimit të natës”.

al-Mizan “Peshore”. Një peshore e madhe për të matur 
peshën e veprave të mira të një personi ndaj të 
këqijave në “Ditën e Gjykimit “.

mu’adhdhin Thirrja për lutje; muezin.

mufti Ekspert ligjor; dikush që i lejohet të lëshojë 
opinione ligjore, fatva.

Muhammad “I lavdëruari”. Muhamedi, themeluesi i religjionit 
islamik.

mujahidin Luftues; Luftëtarë myslimanë që luftojnë në 
xhihad.
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murtadd Një mysliman që bën kufr;mosbesim në islam.

musalla “Vend  lutjeje” . Një qilim i vogël që një mysliman 
përdorë për lutje.

mushrik “Idhujtar”; dikush fajtorë për shirk, pra që i 
shoqëron partnerë Allahut si qenie të tjera 
hyjnore.

Muslim Një mysliman; pasues i islamit. Termi 
“Muhamedan” është i vjetër dhe nuk duhet të 
përdoret.

mut‘a “Kënaqësi”. Martesë e përkoshme me pagesë dhe 
kontratë, në ligjin shiit.

nabi “Profet” që pranon mesazh me anë të inspirimit 
nga Perëndia (nëpërmjet engjëjve, frymëzimit 
apo ëndrrave).

an-Nar “Zjarr”; zjarri i ferrit.

nasikh Vargu i Kuranit që zëvendëson një pasazh të 
mëhershëm (mansukh).

al-Qadar Fat; paracaktim.

qadi “Gjykatës”.

qibla Drejtimi i lutjes — d.m.th drejt Mekës.

qiyas Krahasim; konkluzion me anë të analogjisë.

Quraish Emër i fisit arab të cilit i takoi Muhamedi. Ky 
fis luajti një rol të rëndësishëm në Kuran dhe në 
historinë e Islamit.

al-Qur’an “Recitim, Lexim”. Libri i shenjtë i islamit.
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ar-Rabb “Zoti“, d.m.th Perëndia.

rak‘a Përkulje; nderim; gjunjëzim në ritualin e lutjes. 
Shumësi: ruku‘.

Ramadan Muaji i agjërimit (muaji i 9të).

rasul “I dërguar; ambasador; apostull”. Ai që i sjell 
një shkrim njerëzimit. Në islam, Moisiu, Davidi, 
Jezusi dhe Muhamedi konsiderohen të jenë të 
dërguar. Një i dërguar me Shkrimin (librin) është 
më i rëndësishëm sesa një profet (nabi), që sjell 
vetëm një mesazh.

ruh “Shpirt”; fryma hyjnore me të cilën Allahu i fryu 
dheut të Adamit.

as-salamu ‘alai- 
kum

Përshëndetje islamik; tekstualisht “Paqja qoftë 
mbi ju”.

salat (salaat) Lutja rituale.

sawm “Agjërim” në muajin e Ramazanit.

ash-Shahada Pohimi i besimit të myslimanëve: “Nuk ka Zot 
tjetër pos Allahut dhe Muhamedi është i dërguari 
i Allahut.” (Shtylla e 1rë  e islamit.)

shahid “Dëshmitarë; martir”.

shaikh “Njeri i vjetër”. Patriark në vendet arabike;
mësues i islamit; njeri i vjetër i denjë.

ash-Shaitan “Satan; Djall”; po ashtu i njohur si Iblis.

ash-Shari‘a “Ligji”. Ligji religjioz islamik.
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ash-Shi‘a Shiit (tekstualisht “Partia” e ‘Aliut); sekti kryesor 
i islamit; fillimisht me origjinë politike. Ata 
besojnë që‘ Aliu (dhëndrri i Muhamedit) duhet 
të jetë kalifi i pare. Shumica e shiitëve jetojnë në 
Iran apo Irak.

shirk Idhujtari; shoqërim i qenieve tjera me Allahun. 
Ky mëkat nuk mund të falet.

as-Sira “Jeta apo biografia” e Muhamedit.

as-Sirat Urë e ngushtë, e mprehtë që çon në parajsë. 
Vetëm të drejtët (myslimanët besnikë) do të 
kalojnë mbi të, gjithë të tjerë do të bien në 
humnerë..

Sufi Pasuesit e sufizmit; një degë asketike, mistike e 
islamit.

as-Sunna “Shtegu”. Zakonet, tradita, mënyra e jetës; tradita 
se si Muhamedi dhe ndjekësit e tij jetuan.

Sunni Sunitët; afërsisht 85% e të gjithë myslimanëve.

Sura Një kapitull në Kuran; 114 në tërësi.

tafsir “Interpretim; ekzegjezë; shpjegim“. Komentarë 
mbi Kuranin.

tahrif “Korruptim; falsifikim; falsifikim”. Myslimanët 
besojnë që Bibla është e korruptuar por Kurani 
është në formën origjinale të tij.

takfir Të deklarosh një person mosbesimtar (kafir), në 
veçanti ata që braktisin islamin.

tanzil “Zbulesë”. Perceptimi mysliman i zbritjes 
së Kuranit është se Gabrieli ia lexoi vargjet 
Muhamedit.
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taqiyya “Kujdes; frikë; maskim.” Iu referohet 
myslimanëve për konceptin e lejimit të 
myslimanëve të fshehin besimin e tyre kur janë 
nën persekutim.

at-Taurat “Tora”. Pentateku. Myslimanët besojnë që Allahu 
i zbriti Pentatekun Moisiut.

Tawhid “Monoteizëm”, rrëfim i unitetit dhe njëshmërisë 
së Allahut, që Allahu është një.

al-‘ulama’ “Ata që dijnë”. Studies të ligjit islamik dhe 
religjionit; përfaqësues të njohurisë religjioze: 
udhëheqës të shoqërisë myslimane.

al-umma “Komb”. Komuniteti i të gjithë myslimanëve.

al-‘umra Pelegrinazh i vogël. Përkundër haxhit, mund të 
bëhet në çdo kohë. Kufizohet vetëm në Kabe dhe 
në rrethinën e saj të afërt.

wahy ”Frymëzim”.

wudu “Larje rituale” para lutjes ritual.

Yathrib Në kohën e Muhamedit, qyteti i Medinës quhej 
Jatrib.

az-Zabur “Psalmet”; libri i zbuluar mbretit David.

az-zakat Dhënia e obligueshme e taksës (Shtylla e 3të e 
islamit).

Zamzam Pusi i shenjtë në zonën e xhamisë në Mekë. 
Myslimanët pohojnë që ishte pusi i Hagarit.
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