
Gafir, 60). Po ashtu Zoti në Kuran thotë: 
“Prandaj, më kujtoni Mua që Unë t’ju 
kujtoj juve. Më falënderoni Mua e mos 
mohoni (dhuntitë e Mia)” (Surja el-
Bekare, 152).

E pra, unë jam musliman sepse besoj 
se po të jem  i sinqertë në lutjet e mia, të 
jem i bindur se Zoti do më dëgjojë dhe 
t’i mbështetem Atij e të shpresoj prej Tij, 
Ai do të më furnizojë, do të më ruaj e do 
të më fusë në kujdesin e Tij. Islami më 
mëson që të jem mirënjohës Zotit tim 
ashtu sikur jam mirënjohës njerëzve të 
ndryshëm për ndihmën që më ofrojnë. 
Mirëpo mirësitë dhe dhuntitë e Zotit janë 
më të mëdha qofshin ato brenda ose 
jashtë vetes sime në qenien time si njeri, 
apo në jetën e larmishme të kësaj bote. 
Dhe duke qenë se ato mirësi kurrë nuk 
mund t’i numëroj dot atëherë besoj se 
mirënjohja e plotë ndaj Zotit bëhet duke 
ju nënshtruar dhe dorëzuar Atij.

Kështu pra, unë jam musliman sepse 
besoj se, Islami më jep dritë për të kuptuar 
konceptin e vërtetë mbi Zotin. Islami më 
mëson se besimi në Zot, adhurimi i Tij, 

bindja në urdhërat e tij dhe shpresa për 
ta takuar Atë falënderues dhe mirënjohës 
në Ditën e Gjykimit, i japin kuptim jetës 
së përkohshme të kësaj bote.

Përfundimisht unë besoj se besimi 
islam është dhurata më e çmuar që Zoti 
më dha, andaj s’kam pse të kem turp 
për Islamin tim, s’duhet të ndikohem 
e të jem peng i opinioneve të njerëzve. 
Përkundrazi duhet t’u tregoj njerëzve të 
tjerë për këtë dhuratë tepër të çmuar 
që edhe ata ta besojnë, ta shfaqin, e  ta 
mirëmbajnë nëse vërtet arsyeja e pastër 
dhe logjika e shëndoshë i shtyn për të 
qenë mirënjohës Zotit të Plofuqishëm, e 
mirënjohja e vërtetë është atëherë kur 
unë e vizitoj xhaminë, shtëpinë e Zotit 
me dëshirë, i falem Atij, agjëroj për Të, 
jap lëmoshë për njerëzit në nevojë dhe 
mundohem të jem i dobishëm për veten, 
familjen dhe shoqërinë.

Falëndërimet i takojnë vetëm Allahut të 
Lartësuar të cilin e adhurojmë dhe vetëm 
prej Tij ndihmën kërkojmë.
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Allahu (xh.sh.) thotë: “Lutmuni Mua që 
t’ju përgjigjem juve!” (Surja Gafir, 60).

“Edhe nëse përpiqeni t’i numëroni dhuntitë 
e Allahut, nuk do të mund t’i numëroni dot.” 
(Surja Ibrahim, 34).



Falënderimet i takojnë Zotit të 
Plotfuqishëm e të Gjithëdijshëm 
i cili na krijoi, na dha dije dhe na 

furnizoi. Mbi të gjitha na dha Islamin si fe 
hyjnore dhe universale. 

Islam do të thotë t’i bindesh, t’i 
dorëzohesh dhe t’i nënshtrohesh tërësisht 
Zotit të Madhërishëm,  Allahut të 
Plotfuqishëm, Zotit të botëve, i cili jep dhe 
merr jetët e njerëzve, gjykon me gjykimin e 
Tij suprem. Ai është i cili furnizon krijesat, 
bekon dhe begaton kë të dojë me mirësinë 
e tij të pakufishme dhe  dënon e sprovon 
kë të dojë me drejtësinë e Tij absolute.

Mirësitë e Zotit Bujar janë të pafundme. 
Allahu në Kuran thotë: “Edhe nëse 
përpiqeni t’i numëroni dhuntitë e 
Allahut, nuk do të mund t’i numëroni 
dot.” (Surja Ibrahim, 34).

Kjo do të thotë se ne nuk mundemi 
të falënderojmë Zotin tonë siç duhet 
përderisa nuk i numërojmë dot mirësitë 
e Tij. Vetë Allahu i Lartësuar ka kërkuar 
nga ne shumë më pak nga ajo që ne kemi 
mundësi të veprojmë. Andaj unë jam 

musliman për të qenë mirënjohës ndaj 
Zotit tim, të cilin edhe pse nuk mundemi 
ta falëndërojmë Atë ashtu sikur Ai e 
meriton, Islami na mëson t’i bindemi dhe 
t’i nënshtrohemi Atij aq sa kemi mundësi.

Unë jam musliman sepse besoj se 
Allahun duhet ta madhërojmë dhe 
adhurojmë dhe askënd tjetër përveç Tij.

Unë jam musliman sepse i besoj të 
gjithë profetët e Zotit pa bërë përjashtime, 
nga i pari i tyre e deri tek i fundit në 
vargun profetik, e ai është Muhamedi 
(alejhi selam) të cilin Allahu i Madhëruar 
e dërgoi për mbarë njerëzimin dhe me të 
mbylli përfundimisht të gjitha shpalljet 
hyjnore. Pra, Profeti Muhamed (alejhi 
selam) dhe feja e pastër që Zoti ia dha për 
njerëzit është dekreti i fundit hyjnor me të 
cilën Allahu i Gjithëdijshëm na mëson si 
ta adhurojmë Atë, si ta falënderojmë dhe 
madhërojmë, si të jetojmë jetën e kësaj 
bote, si të njohim të drejtat e njerëzve, si 
t’i respektojmë krijesat e Zotit në këtë botë 
dhe si të përgatitemi për botën e përtejme 
dhe çfarë furnizimi na duhet për atje.

Unë jam musliman sepse zemrën time 
nuk e lidh me besëtytni të kota, por besoj se 
fatin, mbarësinë, shpëtimin, shërimin dhe 
dobinë  i sjell vetëm Allahu i Madhërishëm 
dhe askush tjetër përveç Tij. 

Unë jam musliman sepse besoj se, vetëm 
Allahu është Ai që mund të më ruaj nga 
fatkeqësitë, sëmundjet, efektet e magjisë 
dhe të syrit të keq. Vetëm Ai mund të 
më largojë sprovat, hallet, problemet dhe 
sikletet e rënda duke ma mbushur zemrën 
plot shpresë dhe shpirtim plot dritë.

Unë jam musliman sepse e di dhe besoj 
se aftësitë dhe fuqia e krijesave janë të 
kufizuara dhe se ata kanë nevojë për të 
njëjtat gjëra sikurse unë, por dikush 
më pak e dikush më shumë, dikush sot 
e dikush nesër të gjithë do të përballen 
me sprova e siklete që lidhen me natyrën 
njerëzore. Andaj dhe zgjidhja e problemeve 
madhore dhe dalja nga sprovat e mëdha 
të cilën ne e kërkojmë rreth nesh ajo vjen 
nga sipër, nga Ai që na krijoi, fuqia e të 
cilit është e pakufishme. Vetë Allahu i 
Madhëruar në Kuran thotë: “Lutmuni 
Mua që t’ju përgjigjem juve!” (Surja 
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“Prandaj, më kujtoni Mua që Unë t’ju kujtoj juve. 
Më falënderoni Mua e mos mohoni (dhuntitë e Mia)” 
(Surja el-Bekare, 152).


