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1. Prezantimi
Ky libër është një përmbledhje e shkurtër në të cilën dëshiroj të sqaroj
origjinën e krishterimit dhe realitetin e tij të sotëm. Është të udhëheqë të
krishterët të njohin rrënjët e besimeve të tyre (për të besuar në një Perëndi
dhe ta unifikojnë Atë në adhurim). Në këtë përmbledhje, kam bërë një
përpjekje për të cituar ajetet Kur'anore që përmendin historinë e Jezu
Krishtit dhe nënës së tij dhe për të dhënë dëshmi nga tekstet e tanishme të
Tevratit dhe Ungjillit për t'i ilustruar lexuesve të krishterë Vërtetë mesazhin
e vertettë Jezu Krishtit duke përdorur burimet e tyre.Ky libër i ndihmon të
gjithë mendimtarët, mendjet e hapura dhe kërkuesit e së vërtetës të dinë se
ajo që u dërgua nga Perëndia te të gjitha kombet me të gjithë të dërguarit
gjatë gjithë historisë ishte një mesazh unik (Monoteizmi i pastër). Profeti
Jezus ishte gjithashtu një nga ata lajmëtarë të devotshëm që u përpoqën t'i
udhëzonin njerëzit e tyre në të vërtetën, por shumë njerëz ndoqën dëshirat e
tyre dhe kështu shkuan shumë larg mësimeve profetike.

1

2. Historia e Jezu Krishtit filloi me lutjet e Nënës së
Marisë
Kurani 13: 33-37
- Perëndia e zgjodhi Ademin, Nuhun dhe familjen e Ibrahimit dhe familjen e
Imranit në mesin e popujve;
- pasardhës njëri pas tjetrit. Perëndia është dëgjues dhe di çdo gjë.(1)
- (Kujtoje atë kohë, o Muhammed!) Kur gruaja e Imranit tha: ""Zoti im, unë
Ty ta kam dedikuar atë që është në barkun tim, që të shërbejë vetëm Ty;
andaj, pranoje prej meje! Se Ti, me të vërtetë, je dëgjues dhe di çdo gjë.
- E kur ajo e lindi (fëmijën) tha: Zoti im! Unë linda femër, - Perëndia di më
mirë çka lindi ajo, - ""Mashkulli nuk është si femra, unë e emërova atë
Merjem dhe e lë atënën mbrojtjen Tënde nga djalli i mallkuar"".
- Dhe Zoti i saj e pranoi atë (vajzën), e bëri që të rritet ne moralet më te larta
dhe e la nën kujdestarinë e Zekerias.(2) Sa herë që hynte Zekeriai në
dhomën e saj (në xhami), gjente pranë saj ushqim. (Atëherë ai¬¬) e pyeste:
""O Merjem! Nga të vjen ky furnizim ty?"" Ajo përgjigjej: ""Kjo është nga
Perëndia, se Perëndia e furnizon kë të dojë, pa masë (faturë)"".(3)
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Kur'ani është libri i fundit i shenjtë i dërguar nga Perëndia, por jo i vetmi libër, siç besojnë myslimanët

në të gjitha shpalljet e mëparshme të Perëndisë (shkrimet e shenjta të Abrahamit, libri i Davidit, Toraja,
Ungjilli, etj) . Muslimanët besojnë se mesazhi origjinal në të gjitha librat e shenjtë është Monoteizmi i
Pastër (unifikimi i Zotit në adhurim).Ndryshe nga shkrimet e shenjta hyjnore që kanë paraprirë, Kur'ani
nuk është mbajtur në duart e ndonjë grupi të veçantë ose klerikësh të muslimanëve që do të çonin në
keqinterpretimin ose ndryshimin e saj. Përkundrazi, Kur'ani është gjithmonë në arritjen e muslimanëve që
e recitojnë atë në lutjet e tyre të përditshme, dhe ata e referojnë atë për të gjitha shqetësimet e tyre.
Muslimanët lexojnë dhe recitojnë të njëjtin tekst kuranor që u lexua dhe recitoi gjatë jetës së Profetit
Muhamed dhe shokëve të tij. Asnjë shkronjë e vetme nuk është shtuar ose hequr nga Kur'ani.Allahu i
Plotfuqishëm i sfidoi arabët dhe joarabelët për të nxjerrë një libër të ngjashëm me atë që Ai zbuloi, edhe
pse arabët në atë kohë ishin mjeshtra të elokuencës dhe retorikës, ata nuk ishin në gjendje të përballonin
sfidën dhe kuptuan se Kurani nuk mund të jetë nga asnjë tjetër përveç Zotit, Zotit të gjithësisë.
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3. Statusi i Virgjëreshës Mari dhe i lajmeve të
gëzuara
Kurani 3:42-47
- (kujtoje) kur engjëjt i thanë (Merjemes): ""O Merjeme! Perëndia të ka
zgjedhë ty, të ka pastruar ty, dhe të ka privilegjuar ty mbi të gjitha femrat e
botës.
- O Merjeme! Bindju Zotit tënd! Bëni sexhde dhe ruqu bashkë me ata që
përulen!
- Këto janë lajme të panjohura (sekrete). Na po t’i shpallim ty (o
Muhammed). Ti nuk ishe i pranishëm kur ata hedhën short, se kush nga
ata do të marrë Merjemën në mbrojtje. Dhe ti nuk ishe i pranishëm kur ata
grindeshin.
- (Kujtoje) kur engjëjt i thanë: ""O Merjeme! Perëndia të përgezon ty me
një djalë: emrin do ta ketë Mesih – Isa i biri i Merjemes, do të bëhet i
famshëm në këtë botë dhe në tjetrën dhe do të jetë njëri nga të afërmit e
Perëndisë.
- Ai (Isai) doo t’I flaës njerëzve që I vogël ,në djep dhe ne burrëri ai do të
jetë nga më të mirët.
- Merjemi tha: ""Zoti im! Qysh do të kem unë fëmijë, kur mua nuk më ka
prekur asnjë mashkull?"" – Ja kështu – tha: ""Perëndia krijon ç’të dojë Ai.
Kur vendos diçka, Ai vetëm thotë: ‘Bëhu!’ – dhe ajo bëhet"".

4. Koncepti i Mrekullueshëm dhe Lindja e Jezusit
Kurani 19:16-35
- Dhe përmende (o Muhammed) në Libër (Kur’an), Merjemin (historinë e
saj): ""kur u izolua nga familja në një vend tëlargët , në lindj
- dhe mori një perde që të skajohet nga ata; Ne dërguam tek ajo engjëllin –
Xhebrilin dhe ai iu paraqit asaj në formën e mashkullit të respektueshëm.
3

- Ajo i tha: ""Unë kërkoj mbrojtje nga Mëshiruesi im – prej teje, nëse i
druhesh Perëndisë.(4)
- Ai tha: ""Unë jam vetëm i dërguari i Zotit tënd, që të dhurojë ty një djalë
të pastër"".
- (Merjemi) tha: ""Si mund të kem unë njëdjalë, kur asnjë mashkull nuk më
është afruar njeri , e as kam qënë e pamoralshme!
- Ai tha (Xhebraili): ""Ja kështu!"" – ka thënë Zoti yt: ""Kjo për Mua është
lehtë (të krijojë njeriun pa babë). Dhe, ta bëjrë atë ( djalin e krijuar pa
baba) argument për njerëzit dhe mëshirë nga Ne. Dhe, kjo është punë e
kryer"" 2
- Ajo e barti atë (Isain) andej(me të në bark) e u izolua në një vend të
largët ( i.eBetlehem, rreth 4-6 milje nga Jeruzalemi).(5)
- E, dhembjet( e lindjes) , e mbështetën atë te një trup hurme. Ajo tha ""Ah
sa mirë ka qënë për mua të kisha vdekur para kësaj , e të isha harruar që
moti"".
- E prej së poshtmi atë e thirri (Xhibrili) :""Mos u brengos . Zoti yt bëri
pranë teje një përrua "".
- E ti shkunde trupin e hurmës se do të bijnë ty hurma të freskëta.(6)
- Ti pra ha e pi e qetësohu , dhe nëse sheh ndonjë thuaj : ""Unë kam
vendosur heshtje për hir të Gjithëmëshirëshmit, andaj asnjë njeriu sot nuk I
flas!"""".
- Dhe duke e bartur shkoi me të( fëmijen) te të afërmit e vet, ata I thanë : Oj
Mejreme , ke bërë një punë shumë të keqe.

2

Referimi i Zotit ndaj Vetvetes si” NE” në shumë vargje të Kur'anit tregon madhështi dhe fuqi.. Në

gjuhën angleze kjo njihet si “NE-ja” mbretërore, ku një përemër nnë shumës përdoret për t'iu referuar një
personi të vetëm që mban një post të lartë, si një monark. Për të shmangur dyshimin , Ku’rani na ka
kujtuar vazhdimisht për “Përemrin në njejës TI ” për t’iu referuar Perëndisë , kur thirret nga shërbëtorët e
tij.
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- Oj motra e Harunit , babai yt nuk ka qënë njeri I prishur , e as nëna jote
nuk ka qënë e pamoralëshme.(7)
Atëherë ajo u dha shenjë kah ai (Isai). Ata thanë :""""Si t’i flasim ne atij
qëështë foshnjë në djep""?
Ai (Isai) tha:""unë jam rob i Allah-ut , mua më ka dhënë dhe caktuar të më
japë librin dhe më ka bërë Pejgamber . (8)
Më ka bërë dobiprurës kudo qëëjem dhe më ka porositur me namaz ,
(falje) e zeqatë për sat ë jem gjallë!
(Më ka bërë) të sjellshëm ndaj nënës time , e nuk më ka bërë kryelarte e as
të padëgjueshem.
Selami ( shpëtim prej Allah-ut) është me mua ditën kur u linda , ditën kur të
vdes dhe ditën kur të dal (prej varrit) I gjallë!
Kjo është (fjaë ) e vërtetë rreth Isait , birit të Mejremes në të cilin ata
shkaktojnë dyshime .
Nuk I takon ( nuk ka nevojë) Allah-u të ketë ndonjë fëmijë , I pastër është
Ai, kur dëshiron një send Ai vetëm thotë""Bëhu "". Ai menjëherëbëhet .(9)

5. Profetësia eJezusit dhe mrekullitë e tij
Kurani 5:75-76
Mesihu – i biri i Merjemës, është tjetër vetëm se I dërdguari ;para tij pati
shumë të derguar . Nëna e tij ishte e drejtë (e nderëshme). Që të dy ata ishin
që ushqeheshin (si njerëzit e tjerë). Ja, si u sqarohn atyre argumentet dhe
shih se si ia kthejnë shpinën të vërtetës!
Thuaju (o Muhammed!): ""A adhuroni pas Allah-ut atë që nuk mund t’ju
sjellë as dëm e as dobi? Allah-u ështe që di (c’thoni) e di (c’veproni).
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Kurani 3:48-50
- Ai (Allah) ia mësoi atij librin (besimin) , urtësinë, tevratin edhe Inxhilin.
- Dhe , të dërguar te bijtë e Israilit : Unë kam ardhur nga Zoti juajme
argumente , unë nga balta ju bëj dic si shpendi , I fryej atij dhe ai me lejen
e Allah-ut behet shpend, une I shëroj të verbërit, të sëmurit në lëkurë, dhe
me lejen e Allah-ut i ngjalli të vdekurit: Unë ju tregoj për atë që hani dhe
ër atë që dopononi në shtëpitë tuaja. Vërtet ky është fakt për ju nëse jeni
besimtarë.(10)
- Dhe (kam ardhur) që t’ju vërtetoj Tevratin që e keni para duarh , t’ju lejoj
disa që iu ishin ndaluar juve, kam ardhur me argumente nga Zoti juaj , pra
kinie frikë Allah-un dhe me dëgjoi mua !.(11)

Kurani 5:112-115
- Dhe përkujto kur Havarijjunët thanë :""O Isa , bir I Merjemes, Zoti yt a
mundet të na zbresë një tryezë nga qielli? Isa tha:-""Kinie frikë Allah-un
nëse jeni besimtarë""!
- Ata thanë: ""Ne desghirojmë të hamë nga ajo dhe të na binden 9edhe më
shumë) zemrat tona dhe të vërtetojmë bindshëm se na e the të vertetën e të
behemi dëshmues tësaj .""
- Isai, i bir’i Merjemës tha: ""O Allah , Zoti ynë zbritna nga qielli një tryezë
, të na jetë festë (gëzim)për neve dhe për ata (që vijnë) pas nesh , të jetë
argument prej Teje , dhe durona s ti je furnizuesi më I mirë! "".
- Allah tha :"" Unë atë e zbres, e kush prej jush mohon pastaj , Unë atë e
dënoj me një dënim që nuk e dënoj asnje nga njerëzit""

Kurani 3:52-53
- E kur e kuptoi Isai vendosmërinë e tyre në mosbesim (dhe qëllimin që ta
mbysnin) tha: ""Kush janë ndihmëtarët e mij për në rrugë të Allah-ut?""
Havarujjunët thanë: "" Ne jemi ndihmëtarët e fesë së Allah-ut, e ti dëshmo
për ne se jemi muslimanë ( të bindur të dorëzuar)!""
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- Zoti ynë , ne e besuam atë që e zbrite ( shpalljen), e pasuam , të dëguarin (
Isain) pra shënona bashkë me ata që dëshmojnë ( besimin e drejtë).

Kurani 61:14
O ju qëbesuat , bëhuni ndihmëtarë të Allah-ut, si Isai biri I Merjemes
Havarijjunëve ( besimtarëve të vet të sinqertë) u pat thënë : ""Kush është
mdihmëtari imi për në rrugën e Allah-ut? Havarijjunët I thanë"" Ne jemi
ndihmëtarët të rrugës së Allahut !"" E një grup prej beni Israilët besoi , e
një grup refuzoi , e Ne , ata që besuan I përkrahëm kundër armikut të tyre
dhe ashtu u bëmë ngadhënjyes.

6. Plot kundër Jezusit dhe Mbrojtjae Perëndisë
Kurani 3:54-59
E ata ( juhuditë) I kurdisën një dredhi ( mbytjen e Isait) , Allah-ut iu
kundërvu dredhisë së tyre, Allah- u është asgjesues më I fuqishëm kundër
atyre që bëjnë dredhi.
(Përkujto I dërguar ) kur Allah-u tha : "" O Isa , Unë po të marrë ty, po të
ngris tek Unë , po të shpëtoj prej ( sherrit të) atyre që nuk besuan deri në
ditën e kijametit , pastaj vetëm tek Unëështë kthimi juaj , e Unëgjykoj mes
jush atë që kundërshtoheshit.""
Për sa u përket atyre qënuk besuan , Unë do t’i ndëshkoj me një ndëshkim
të ashpër në këtë botë dhe në botën tjetër , dhe ata nuk do të kenë
ndihmëtar.
E për sa u përket atyre që besuan dhe bënë vepra tëmira , atyre u jap
shërblim të plotë. Alllah-u nuk I do tëpadrejtët .
Këto që po t’i tregojmë ty (o Muhammed!) janë ajete dhe këshilla të larta
(Kur’ani).
Rasti i Isait te Perëndia, në të vërtetë, është si rasti i Ademit, që e krijoi prej
baltës e pastaj tha: ""Bëhu!"" – dhe ai u bë.(13)
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7. Refuzimi i vrasjes dhe kryqëzimit të Jezusit
Kurani 4:157-159
Madje oër shkak të thënies së tyre: "" Ne e kemi mbytur Mesihun, Isain,
birin e Merjemes, të dërguarin e Allah-ut"". Po ata nuk e mbytën as e
gozhduan ( nuk e kryqëzuannë gozhda ) , por atyre iu përngjau. Ata që nuk
u pajtuan rreth (mbytjes) së tij, janë në dilemë për të( mbytjen ) e nuk kanë
kurrfarë dije të saktë, përvec që iluzojnë. E ata me siguri nuk e mbytën atë.
Përkundrazi , Allah-u e ngriti atë pranë vetes. Allah-u është I
plotëfuqijshëm, I dijëshmi.
Nuk ka asnjë nga ithtarët e librit vetëm se ka për t’i besuar atij ( Isait) para
vdekjes së vet , e në ditën e gjykimit ai dëshmoi kundër tyre.

8. Monoteizmi ishte thelbi i mesazhit të Jezusit
Kurani 3:51
Allah-u është zoti im e Zoti juaj. Adhuronie Atë, kjo është e drejtë15)
Kurani 9:31
Ata I konsideruan ""ahbaarët"" (priftërit juehudi) të tyre, ""ruhbanët ""
(murgjit e krishterë) të tyre dhe Mesihun ( Isan) biri I Mejremes, për Zota
pos Allah-ut, ndërsa ato nuk janë të udhëzuar për tjetër ( nga pejgamberet)
pos për adhurimin ndaj Allah-ut një e që nuk ka të adhuruar pos Tij. I
lartëështë ai nga c’ ka I shoqërojnë.
Kurani 5:116-118
Dhe kur Alla-u tha :"" O Isa , bir I Merjemes , a ti njerëzve u the : "" Më
besoni mua dhe nënën time dy zota pos Allah-ut!? "" ( Isa) Tha : Larg asaj
të mete je ti ( o zoti im) . Nuk ë takon mua të them atëë sështë e vertetë. Ta
Lisha thënë unëatë, Ti do ta dije. Ti e di cka në mua e unë nuk e di cka
nëTy. Ti je më I dijëshmi I tëfshehtave!" ".
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Unë nuk u kam thënë tjetër atyre, pos asaj që Ti më urdhërove; tá adhuroni
Allah-un Zootin tim e Zotin tuaj, dhe sa isha ndër ta, kam qënë përcjellës I
tyre, e pasi që më more mua, Ti ishe roje (dhe dëshmies) I tyre. Ti je
dëshmitr për cdo send! ""
Nëse Ti i dënon ata, në të vërtetë ata janë robër Tu, e nëse u fal atyre , Ti je
I gjithëfuqishëm, I urti.

Kurani 4:171-173
O ithtarët e Librit, mos e teproni në fenë tuaj dhe mos thuani tjetër gjë për
Allah-un , përvec asaj qëështë e vërtetë. Mesihu Isa, biri I Merjemes , ishte
vetëm I dërguar I Allah-ut . Ishte fjalë e Tij ( bëhu) që ia drejtoi Merjemes
dhe ishte frymë ( shpirt) nga Ai . Besonie pra Allah-un dhe të dërguarin e
Tij e mos thoni : ""Tre""( trini). Pushoni ( së thëni), se është më mirë për
ju. Allah është vetëm një Allah, larg qoftë asaj që Ai të ketë fëmijë. C’ka në
qiej e c’ka në tokëështë vetëm e Tij. Mjafton që Allah është planifikues I
pavarur.
Mesihu nuk tërhiqet prej asaj se është rob I Allahut , nuk tërhiqen as engjët
më të zgjedhur , kush tërhiqet prej adhurimit ndaj tij bën mendjemadhësi ,
Ai do t’i ringjallë edhe do t’i tubojë të gjithë pranë Tij.
E përsa u përket atyre që besuan e veprun mirë , atyre do t’u përmbushet
shpërblimi I merituar , por edhe do t’ju shtohet prej dhuntisë së tij. Pëesa u
përket atyre që u tërhoqën

dhe mbajtën veten kryelartë , ata do t’i

ndëshkojë me një dënim fort të dhembshëm dhe pos Allah-ut nuk do t’i
gjejnë vetes as mbrojtës as ndihmës.(17)

9. Profecia e ardhjes së Profetit Muhamed nga Jezusi
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Kurani 61:6
Dhe , kur Isai , biri i Merjemes , tha: ""O beni Israilë , unë jam I dërguar I
Allah-ut te ju, jam vërtetues I Tevratit që ishte përpara meje dhe jam
pergëzues per një

të dërguar që do të vijë pas meje, emri I të ciit

ështëAhmed! E kur ai u erdhi atyre me argumente rë qarta, ata thanë:"" Kjo
ëhstë magji e hapët""!""(18)

10. Shënimet sqaruese
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(1)

Historia e Jezu Krishtit filloi me lutjen e nënës së Marisë te Zoti i

saj për t'i dhënë asaj një fëmijë, kështu që ajo mund ta rrisë për t'i
shërbyer Perëndisë.
(2)

Kujdestaria e Marisë iu dha Profetit Zaharias, xhaxhait të nënës

së Marisë, pasi diskutimit se kush duhet ta merrte përsipër atë. Ata
e konsideronin këtë kujdestarinë si detyrë fetare, sepse nëna e
Marisë e kishte kushtuar atëpër të shërbyer në Shtëpinë e
Perëndisë.
Zakaria ishte i njohur për njohurinë dhe devotshmërinë e tij, kështu
që ai e rriti atë në besim të fortë dhe nënshtrim ndaj Perëndisë.
(3)

Një nga favoret e veçanta që Perëndia i dhuroi Marisë për shkak

të devotshmërisë së saj ishte dhënia e ushqimit të mirë që askush
nuk kishte në atë kohë.
(4)

Kur Engjëlli Gabriel erdhi tek ajo në formën e një njeriu me lajme

të gëzuara, ajo kërkoi strehim te Perëndia prej tij. Kjo ishte dëshmi e
modestisë dhe e dëlirësisë së saj.
(5)

Kur ajo u ngjiz me Jezusin e mitur, ajo iu dorëzua Perëndisë dhe

u largua nga populli i saj.
(6)

Kujdesi dhe mbrojtja e Perëndisë iu dha Marisë duke përgatitur

për tënjë vend të sigurtë për lindjen e saj, pranë pemës hurmave,
për t'i dhënë asaj ushqim të mirë.
(7)

Kur Maria u akuzua padrejtësisht për sjellje tëpaoralëshme,

Perëndia e urdhëroi të qëndronte e heshtur dhe ta linte fëmijën
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Jezusin të fliste. Fëmija foli me lejen e Perëndisë për të provuar
pafajesinë e nënës sëtij.
(8)

Fëmija e konfirmoi Profetësinë e tij, nënshtrimin e tij ndaj

Perëndisë, robërinë e tij ndaj Zotit dhe statusin e tij si të
Dërguarnjerëzor (Kurani 19: 30-33, Gjoni 7: 40,8: 40], Mateu 12:18,
Veprat 3:13, Marku 6: 4)
(9)

Monoteizmi ishte pika kryesore e mesazhit të Jezusit.

Jezusi konfirmoi se ka vetëm një Perëndi dhe Ai nuk ka partnerë,
as grua, as bir.Jezui i ftoi njerëzit të adhuronin vetëm Perëndinë
(referojuni Kur'anit19: 36).
(10)

Mrekullitë e kryera nga Jezusi ishin me lejen e Perëndisë për të

provuar profetësinë e tij (referojuni Kur'anit3:49)
(11)

Jezusi erdhi për të konfirmuar mesazhin e Moisiut dhe për të

korrigjuar të gjitha gënjeshtrat dhe risitë që u bënë në këtë mesazh.
(referojuni Kur'anit3:50)
(12)

Kur Perëndia e shpëtoi Jezusin nga kryqëzimi dhe e ngriti lart, Ai

i premtoi atij që të gjithë ata që besuan në mesazhin e tij do të
qëndrojnë më superior se ata që nuk besojnë në Ditën e Gjykimit.
(referojuni Kur'anit3:55)
(13)

Besimtari mund të kuptojë se nëse Perëndia mund ta krijojë

Adamin nga pluhuri pa prindër mashkull apo femër, ai mund ta
krijojë me lehtësi Jezusin pa një prind mashkull (referojuni
Kur'anit3:59)
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(14)

Jezusi nuk u vra dhe as u kryqëzua, por Perëndia e ngriti lart.

(referojuni Kur'anit4: 157-158)
(15)

Jezui nuk i bëri thirrje askujt që ta adhurojë, por e thirri popullin e

vet për të adhuruar vetëm Perëndinë, Zotin e tij dhe Zotin e të
gjithëve. (referojuni Mateu 4:10, Kurani 3:51)
(16)

Kur'ani nderon dhe mbron Jezusin dhe nënën e tij nga fyerjet

dhe imoraliteti. Na bën thirrje që t'i lutemi Krijuesit (Perëndisë) vetëm
ashtu siç bëri Jezusi dhe nëna e tij; nuk na bën thirrje të lutemi për
to( Isaindhe nënën e tij, Merjemen) , (sepse ato ishin krijesa të
thjeshta të Perëndisë).
(17)

Jezusi predikoi monoteizmin e pastër siç shihet në shumë vargje

në Bibël:
 ""Më e rëndësishmja , përgjigje e Jezusit është kjo:
Dëgjoni o beni Israelitë : Zoti, Perëndia ynë, është I vetmi
Zot. Duajeni , Zotin tuaj me gjithë zemrën tuaj, me gjithë
mendjen tuaj, e me gjithë forcen tuaj.""(Marku 12:29)
 ""Dhe kjo është jeta e përjetëshme , që të të tnjohin ty , si
të vetmin Zot të vërtetëdhe Jezu Krishtin të cilinTi e ke
dërguar.""(Gjoni 17: 3)
(18)

Profecia e ardhjes së Profëtit Muhamed ishte pjesë e mesazhit

të Jezusit. (Referojuni Gjonit 15: 26,16: 13,16: 14,14: 16, Kurani 61:
6)
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11.Përfundim:


Mesazhi i Jezusit ishte mesazhi i të gjithë profetëve (Monoteizmi i
Pastër). Krijuesi i dërgoi të njëjtin mesazh profetëve të të gjitha
kombeve. Ngjashmëritë midis feve vijnë nga Perëndia dhe dallimet
dalin nga njerëzimi.

 Mesazhi i Zotit duhet të jetë një mesazh për të gjitha krijesat e Tij.
Duhet të jetë i thjeshtë dhe i lehtë për t'u kuptuar. Duhet gjithashtu të
bazohet në një lidhje të drejtpërdrejtë me Perëndinë.
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Islam, do të thotë nënshtrim i plotë ndaj Krijuesit dhe adhurimi i Tij
vetëm pa asnjë ndërmjetës, ishte feja e të gjithë profetëve gjatë gjithë
historisë së njerëzimit. Është e drejta e Krijuesit të adhurohet vetëm.

 Në fillim të krijimit të njerëzimit, u bë një besëlidhje ndërmjet
Perëndisë dhe njerëzve. Perëndia i mblodhi të gjitha qeniet njerëzore
së bashku dhe i bëri ata të dëshmojnë për Njëshmërinë dhe Unitetin e
Tij. Prandaj, ekziston në zemrën e vetëdijes së secilit njeri, një njohje
e Ekzistencës dhe Njëshmërisë së Perëndisë, Krijuesit të tij. Dielli,
zogjtë dhe të gjitha krijesat e Zotit natyrshëm i nënshtruan atij (një
përkthim i fjalëpërfjalshëm i fjalës Islam është Dorëzimi).


Dallimet midis feve lidhen me ndërmjetësit dhe jo me Krijuesin.
Nëse të gjithë adhurojnë Zotin Krijues pa partnerë ose ndërmjetës, ne
të gjithë do të jemi të bashkuar. Ky është çelësi për të sjellë harmoni
dhe unitet në botë. Tha Perëndia ""Thuaj: ""O ithtarët e Librit,
hajdeni në tema të përbashkët midis nesh e jush: ""Të adhurijmë
vetëm Perëndinëe të mos i bëjmë shoq asgjë Atij, që njëri-tjetrin mos
ta konsiderojmë për zot, në vend të Perëndisë!"" E nëse ata kthehen
nga kjo e vërtetë, thuaju atyre: ""Bëhuni dëshmitarë se ne jemi
muslimanë!"" (Kurani3:64)

 Perëndia është i Vetëmjaftueshëm, nuk i përshtatet madhështisë së
Tij për të marrë një djalë ose grua, ose për të lindur ose për të qënë
ilindur, dhe nuk ka asnjë të ngjashëm me Të.
 Shprehja 'Bir i Perëndisë' nuk ishte përdorur fjalë për fjalë, sepse në
Bibël, Perëndia i referohet shumë prej shërbëtorëve të Tij të zgjedhur
si 'bij'. Hebrenjtë besonin se Zoti është Një dhe se Ai nuk ka as grua
as djalë në asnjë kuptim të mirëfilltë, kështu që termi 'Biri i
Perëndisë' do të thotë shërbëtor i Perëndisë. Disa nga pasuesit e
Jezusit që erdhën nga një sfond grek ose romak keqpërdorën këtë
term. Në trashëgiminë e tyre termi ""Djalë i Perëndisë"" nënkuptonte
një mishërim të një zoti apo dikush të lindur nga një bashkim fizik
mes një mashkull dhe një perëndeshë femër.
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Perëndia është i përsosur; Ai nuk ka nevojë të vdesë për ne. Ai jep
jetë dhe vdekje, kështu që Ai nuk vdiq dhe as u ringjall. Ai e shpëtoi
Profetin e Tij Jezusin dhe e mbronte sikurse ndihmonte dhe mbronte
besimtarët e Tij.

 Perëndia është Më i Mëshirshmi ndaj krijesave të Tij, më shumë se
një nënë është për fëmijët e saj, kështu që Ai i fal ato kurdo që
pendohen tek Ai.
 Mësimi që Perëndia i jep gjithë njerëzimit kur Ai pranoi pendimin e
Adamit pasi hëngri frutin e ndaluar, është shkalla e parë e faljes së
Perëndisë për njerëzimin. Nuk ka asnjë çështje të mëkatit origjinal.
Çdo shpirt mban barrën e mëkatit të vet. Kjo tregon natyrën e
mëshirshme të Perëndisë.


Falja nuk e mohon drejtësinë, as padrejtësia nuk e përjashton faljen.

 Njerëzit lindin pa mëkat; kjo është vetëm pasi ata të arrijnë moshën e
pubertetit ose të pjekurisë që ata të bëhen përgjegjës për mëkatet e
tyre.
 Nuk ka superioritet të një race mbi tjetrën. Perëndia provon secilin
individ në bazë të devotshmërisë dhe drejtësisë së tyre dhe kjo
pasqyron manifestimin e emrave dhe atributeve të Zotit (Më i Vetmi,
Më i Mençuri, etj).


Një nga atributet më të mëdha të Perëndisë është Gjithëdijshmëria:
Ne nuk e krijuam qiellin , tokën e cdo gje ka mes tyre shkel e shko (
pa qëllim). (referojuni Kur'anit 21:16)

 Njerëzit nuk mund të dënohen për mëkatet që nuk I kanëkryer , e as
të kenë shpëtim duke mos u përpjekur për të bërë mirë . Jeta e secilit
është test dhe cdo shpirt ështe përgjegjës për veprat e veta, sikurse e
gjejmë edhe te ""Ligji I përtërirë (24;16). ""Prindërit nuk do të bartin
mëkatet që prindërit kanëbërë , secili do të vdesë në mëkatet e
veta""."" (referojuni Kur'anit 35:18)
 Kjo jetë nuk është destinacioni ynë përfundimtar. Perëndia nuk ka
krijuar qenie njerëzore vetëm për të ngrënë, pirë dhe riprodhuar.
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Nëse do të ishte kështu, kafshët do të konsideroheshin më mirë se
njerëzit, pasi hanë, pinë dhe riprodhohen, por nuk janë përgjegjës për
veprimet e tyre. Perëndia nderoi qeniet njerëzore dhe i favorizoi ata
mbi krijesat e Tij.

I lutem Perëndisë që ky libër të jetë i dobishëm dhe
një burim udhëzimi dhe bekimi, në këtë jetë dhe në
ahiret
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