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PRIEKŠVĀRDS: GRANĪTA VĪRS

Viņš šķita izkalts no granīta  Plecīgs, izteikti muskuļotām kājām 
viņš traucās pa futbola laukumu kā tīģeris  Kopā ar saviem komandas 
biedriem viņš veikli manevrēja pa šo mazo nelīdzeno laukumu Gal
jonā, Ohaio štatā  Tad viņš pagriezās, lai piemiegtu mums ar aci  
Savos četrdesmit piecos gados viņš skrēja un spēra bumbu kā divreiz 
jaunāks vīrietis  Vietām, kur bija atkāpušies viņa piķa melnie mati, 
bija redzama bronzīga olīvkrāsas āda  Šis gludi skūtais vīrs, kurš ne
taupīja smaidus mums, trim puišiem, kas stāvējām aiz sānu līnijām, 
bija kas vairāk par mūsu mīļāko futbolistu  Viņš bija mūsu tēvs  Viņš 
bija mūsu varonis 

Protams, ka mēs futbolu nekad nesaucām par soccer, bet gan par 
football 1 Mūsu tēvs varēja stundām ilgi ar mums dzenāt bumbu un 
izklaidēt mūs, stāstot par aizvadītajām spēlēm, kas bija notikušas 
Turcijā, Vācijā un citās valstīs  Savā cietajā akcentā viņš skaļi un 
bravūrīgi dziedāja turku dziesmas, kamēr mēs kroplīgā izrunā at
kārtojām viņa mācītos vārdus 

Taču no visām atmiņām par mūsu tēvu Erguna Keinera (Ergun 
Caner) prātā izgaismojas tieši šī viena nevainojamā diena: mūsu tēva 
dzeltenā automašīna, kurā gaiss bija piesūcies Pall Mall un Chester-
field cigarešu dūmiem; deguns, kas eleganti turējās gaisā virs viņa 
sejas; spēcīgās un raupjās rokas, kas ieskāva gāzētā ūdens pudeli; 
smiekli; mājupceļš uz mūsu dvīņu māju Vaitholā, Ohaio – katrs 
mirklis palicis iekalts Erguna atmiņā  Bija 1978  gads  Četrus gadus 
vēlāk mūsu tēvs atteicās no saviem trim dēliem  Pēc divdesmit viena 
gada mēs savu varoni sastapām vēl vienu pēdējo reizi 

Daudzi autori pauž uzskatu, ka viņu grāmata ir mīlestības darbs  
Mūsu, Erguna un Emīra, gadījumā tas tā nav  Šī ir bijusi smaga 
un dažreiz sāpīga neizrunātu atmiņu cilāšana, kas nekad nav nogla
bājušās pietiekami dziļi  Tāpat mūsu grāmata nav kāda  mammītes 
 mīlulīša šokējošu faktu izklāsts par slikto tēvu vai ģimenes 
1  Eiropā, Āzijā, Dienvidamerikā un Dienvidāfrikā futbols angļu valodā tiek saukts 
par football, savukārt Amerikā un Kanādā šo sporta veidu sauc par soccer.
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 noslēpumu izpaušana  Mūsu tēvs bija brīnišķīgs, patiess milzis  Viņš 
bija mūsu varonis visādā ziņā – inteliģents, jauks, mīlošs, izskatīgs, 
mērķtiecīgs, strādīgs un ar labu humora izjūtu  Atteikšanās no sa
viem trim dēliem viņam nesagādāja nekādu prieku  Tas salauza viņa 
sirdi  Un tomēr tas bija viss, ko viņš varēja darīt saskaņā ar saviem 
uzskatiem un islāma mācību  Tajā 1999  gada augusta dienā, kad 
mūsu tēvs padevās cīņā ar vēzi, uzmanības centrā spilgti iezīmējās 
reliģisko sistēmu skarbā realitāte un mūsu attiecības ar Jēzu Kristu 
kā mūsu Glābēju 

Mēs vēlamies, lai, uzsākot savu ceļu islāma, tā mācības un seko
tāju izzināšanā, jūs ieraudzītu reliģijas cilvēcisko pusi – kur ticība 
bieži vien nozīmē pilnīgu kultūras, etniskās piederības, ģimenes 
un draugu noliegumu  Lai atrastu debesu godību Jēzū Kristū, mēs, 
brāļi Keineri, zaudējām savu tēvu – mūsu šīs zemes varoni, tāpat kā 
tas noticis ar miljoniem citu ticīgo visā pasaulē 

Kopš 2001  gada 11  septembra mēs esam runājuši simtiem da
žādās sanāksmēs, koledžās, universitātēs, baznīcās, klosteros un 
konferencēs  Bieži vien reportieri ir apjukuši, izdzirdot par mūsu 
izstumšanu no ģimenes  Tiek uzdoti jautājumi: “Kā gan reliģijas 
maiņa var nozīmēt ģimenes zaudēšanu? Vai gan reliģija nestiprina 
ģimenes saites? Vai tad jūsu ģimenes kodols nav pati svarīgākā lieta?”

Šie jautājumi atklāj postmodernu un amerikanizētu neobjektivi
tāti  Pārējiem 95% pasaules iedzīvotāju pievēršanās ticībai uz Jēzu 
Kristu bieži vien nozīmē atstumšanu no ģimenes, mantojuma tiesību 
zaudēšanu, izslēgšanu, arestu un pat nāvi  Pasaulē, kur nepieņem 
“ticībai nav nozīmes” mentalitāti, amerikāņu attieksme šķiet muļ
ķīga  Šajā brīdī vīrieši un sievietes Jēzus Kristus Evaņģēlija dēļ tiek 
sisti ar pletnēm par nepaklausību, spīdzināti, turēti ieslodzījumā, 
sisti, piekauti un salauzti  Naidpilnas atriebības rezultātā tiek node
dzinātas mājas, ar nāvi tiek sodītas ģimenes un cilvēki zaudē dzīvību 
vēl citos veidos  Ja jūs domājat, ka spīdzināšana un noslepkavošana 
par ticību Jēzum Kristum ir pagātnes lieta, jūs smagi kļūdāties  Visā 
pasaulē kristiešu asiņu straumes tek pa bruģētām ielām, putekļai
niem ceļiem, asfaltētiem celiņiem un cietumu betona grīdām 
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Mediju jautājumi slēpjas arīdzan aiz kļūdaina pieņēmuma, ka 
“visas reliģijas ir vienādas  Nokļūt pie Dieva, ja tāds vispār eksistē, ir 
kā nokļūt līdz Čikāgai  Turp var doties vai nu ar lidmašīnu, vilcienu, 
vai ar automašīnu  Nav nozīmes tam, kādu ceļu tu izvēlies (vai kādai 
reliģijai tu seko), ja vien tu tur nokļūsti” 

Šī attieksme atspoguļo amerikāņu kultūras “oprizāciju”2 
Šiem sinkrētiskās pārliecības pārstāvjiem mēs uzdrīkstamies 

skaidri pateikt, ka mēs nenomainījām reliģiju  Mūs izglāba Jēzus 
Kristus asinis  Tas, kas ar mums notika, nebija kāda reliģiska cilvēka 
darbības rezultāts, bet gan Dieva žēlastības pilnā mūsu izglābšana 

Mēs neesam īpaši reliģiski vīri  Uzlūkojot jebkuru no mums 
abiem, jūs tūdaļ nesecinātu, ka trīsdesmit gadu no vietas mēs esam 
kalpojuši kā sludinātāji, evaņģēlisti vai mācītāji  Jūs neuzminētu, ka 
mēs abi pašlaik esam teoloģijas un baznīcas vēstures profesori  Mēs 
neatbilstam stereotipam par sludinātāju ar piespraustu kaklasaiti, 
baltās zeķēs un neglītā uzvalkā  Erguns jau gadiem ir skūtgalvis, 
viņam ir kazbārdiņa un afroamerikāņu sludināšanas stils  Emīrs 
Keiners (Emir Caner) regulāri spēlē basketbolu un tenisu, viņš iz
skatās kā studentu korporācijas biedrs un ir iegaumējis gandrīz visus 
gadskaitļus Baznīcas vēsturē  Neviens no mums neatbilst reliģiska 
cilvēka profilam, taču mēs esam ietērpti Kristus taisnībā  Kristie
tībai nav sakara ar reliģiju; tā ir par attiecībām ar Pestītāju 

Ir svarīgi saprast, ka ortodoksa bibliska kristietība balstās uz pie
ņēmumu par patiesības eksistenci  Patiesība nozīmē maldu eksis
tenci, bet abi savstarpēji izslēdzoši patiesības apgalvojumi nevar būt 
pareizi  Tā ir arī islāma un kristietības gadījumā  Vai nu taisnība ir 
islāmam, kas apgalvo: “Ir tikai Viens Dievs Allāhs, un Muhammads 
ir Viņa pravietis,” vai arī kristietībai, kad Jēzus saka: “ES ESMU 
ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur 
Mani” (Jņ 14:6)  Abi apgalvojumi nevar būt pareizi 

Bieži vien publiskās debatēs un forumos musulmaņi ir cēlušies 
kājās, lai uzdotu mums ar tematu nesaistīto un aizskarošo jautājumu: 
“Vai tad tie nebijāt jūs, kas atteicāties no sava tēva, kad pagriezāt 

2  Atvasināts no vārda “Opra”. Opra Vinfrija (Oprah Winfrey) ir populāra amerikāņu 
sarunu šova vadītāja (tulk. piez.).
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muguru Korāna mācībai?” Iespējams, viņiem taisnība  Ne Erguns, 
ne Emīrs, nedz arī Erdems Marks (Erdem Mark) Keineri nevēlējās 
saraut attiecības ar tēvu, taču mēs labi zinājām, kādas būs sekas se
košanai Jēzum Kristum  Iespējams, šai ziņā mēs patiesībā tik tiešām 
pagriezām tēvam muguru  Taču, lai saņemtu mūžīgo dzīvību caur 
Jēzu Kristu, mūsu Kungu, bieži vien jāpiedzīvo sāpīga attiecību iz
nīcināšana  Daži no jums, kas lasāt šo grāmatu, esat piedzīvojuši 
šādu noraidījumu, un mēs saprotam, kam esat izgājuši cauri 

Pie brāļiem Keineriem atnāk glābšana

Mūsu tēvs Akārs mūsu māti sastapa Zviedrijā, kur viņš studēja  
Pēc tam, kad viņi Stokholmā iemīlējās, apprecējās un sagaidīja abus 
savus pirmos dēlus Ergunu un Erdemu, tēvs un māte pārcēlās uz ie
spēju zemi Ameriku  Vēlāk, kad piedzima Emīrs, mēs pārvācāmies 
uz Ohaio 

Jau no paša sākuma šī laulība bija nolemta neveiksmei – kultūru 
konflikta dēļ  Mūsu māte bija vecāku vienīgais bērns, uzaugusi 
Stokholmā un izglītojusies dažādās Eiropas valstīs  Līdz brīdim, 
kad viņai apritēja divdesmit gadu, viņa bija studējusi Sorbonnā un 
apceļojusi pasauli  Tēvs bija vienkāršākas izcelsmes  Būdams jau
nākais bērns ģimenē, viņš pats bija nopelnījis visu, kas viņam pie
derēja, un bija pilnībā nodevies islāma kultūrai  Protams, ka abu 
uzskati par laulību nesakrita 

Laulības šķiršana tika pabeigta Amerikā, un tā bija sāpīga  Kā 
jau vairumā šķirtu laulību, bērni kļuva par “virvēm cilvēka izskatā”, 
kuras savā virves vilkšanas cīņā raustīja abi vecāki  Izstrādājās dzīves 
ritms, kurā nedēļas nogales tika pavadītas vai nu Kolumbusā, vai 
Gahannā, Ohaio štatā  Un tomēr – pat šī sāpīgā pieredze vecāku 
šķiršanās dēļ mūs nespēja sagatavot tēva lēmumam atteikties no 
mums 

Kad Erguns iestājās augstskolā, viņš bija tipisks jauneklis, izņemot 
to, ka viņš bija pārliecināts musulmanis  Lai arī mūsu vecāki bija 
šķīrušies, viņi nebija pārtraukuši mūsu audzināšanu mošejā  Katru 
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nedēļas nogali mēs devāmies uz Broudstrītu Kolumbusā, Ohaio 
štatā, kur mūsu tēvs bija palīdzējis nodibināt Islāma fondu  Mošeja, 
kas atradās Toledo, bija pārāk tālu, tāpēc tika izveidots šis fonda 
centrs  Tajā tēvs mēdza veikt sasaukšanu uz lūgšanām 

Mēs lūdzāmies savus rakatus (rakat)3 jeb ikdienas lūgšanas; mēs 
svinējām Ramadānu  Mēs regulāri lasījām Korānu un hadīsus  Vi
sādā ziņā mēs bijām pārliecināti un nopietni musulmaņi  Taču mūsu 
nodošanās nenāca no mīlestības, bet gan no bailēm  Nevienam 
musulmanim nav drošības par dzīvi mūžībā  Ikviens musulmanis 
baidās no taisnības svariem, kuru kausos labie darbi tiek svērti ie
pretim sliktajiem  Mums tika mācīts, ka kristietība un islāms ir savā 
starpā naidīgas reliģijas, kuru konflikta sākums meklējams pirms 
vairākiem gadsimtiem, kad Krusta karos tika noslepkavoti tūksto
šiem musulmaņu 

Lai nu kā, Džeriju Taketu (Jerry Tackett) šī vēsture neapturēja  
Džerijs, Erguna labākais draugs no vidusskolas laikiem, bija kāda 
sludinātāja dēls un aktīvs Stelzerroudas Baptistu draudzes (Stelzer 
Road Baptist Church) loceklis  Džerijs nezināja visas šīs vēstures de
taļas  Viņš vienkārši pateica Ergunam, ka Jēzus viņu mīl, un uz
aicināja viņu uz draudzes atmodas dievkalpojumiem  Šajā draudzē 
valdošā noskaņa ļoti atšķīrās no tā, ko bija gaidījis Erguns  Cilvēki 
bija jauki  Viņi viņu neizsmēja par to, ka viņš nemācēja pareizi iz
dziedāt korāļus  Viņi viņu mīlēja, par spīti viņa pretestībai, – viņi 
viņu mīlēja burtiski līdz pat krustam 

Izdzirdot par Jēzus Kristus glābjošo žēlastību, Ergunam kļuva 
skaidrs, ka islāms kļūdās attiecībā uz vienu būtisku lietu: nebija ie
spējams, ka Jēzus būtu bijis pravietis, kā mācīja islāms  Jēzu arestēja 
un apcietināja, pamatojoties uz dubultu apsūdzību – romieši viņu 
apsūdzēja par dumpja izraisīšanu, savukārt jūdi – par Dieva zai
mošanu, respektīvi, uzdošanos par Dievu  Islāms augšāmcelšanās 
jautājumu risina, mācot, ka, lai Jēzum būtu iespējams parādīties 
trīs dienas vēlāk, krustā tika piesists Jūda, nevis Jēzus  Bet pat šī 
 dezinformējošā detaļa nekonfrontē ar daudz svarīgāko jautājumu 

3  Šeit un turpmāk iekavās aiz mazāk pazīstamiem islāma terminiem norādīts to 
tulkojums angļu valodā (tulk. piez.).
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par Jēzus dievišķību  Arī ārpus Bībeles esoši vēsturiski avoti min 
to, ka Jēzus apgalvoja, ka ir Dievs; tā bija zaimošana, par ko sodīja 
ar nāvi 

Runājot kristiešu filozofa K  S  Lūisa (C. S. Lewis) vārdiem, ja 
Jēzus apgalvoja, ka ir Dievs, Viņš nevarēja būt pravietis 4 Viņš va
rēja būt vājprātīgs kā tie, kas klaiņo pa ielām, paši domādami, ka 
ir dievišķi  Taču, ja Viņš bija vājprātīgs, Viņš nevarēja būt viens no 
Allāha praviešiem  Viņš varēja būt krāpnieks, kas maldina ļaudis, 
taču atkal – blēdis un šarlatāns nebūtu varējis būt starp Allāha pra
viešiem  Erguns sastapās ar vēl vienu variantu: Jēzus bija tas, par ko 
Viņš uzdevās: Imanuēls – Dievs ar mums 

Tieši tajā vakarā, esot atmodas dievkalpojumā, nāca skaidra Svētā 
Gara iedvesta pārliecība  Nākamajā dienā, piektdienā, Erguns at
griezās Islāma fonda centrā kā jauns radījums, atbrīvots no baiļu 
svariem, un tas bija noticis, pateicoties Jēzus žēlastībai un Viņa pa
veiktajai grēku izpirkšanai  Viņš domāja, ka arī citi musulmaņi vē
lētos būt brīvi no bailēm, taču tā tas gluži nebija 

Bet Erguna brāļi viņu uzklausīja  Erdems pieņēma Kristu5 mājas 
pagrabstāvā  Vēlāk, nākamajā gadā, Erguns uzaicināja Emīru uz 
kādu no atmodas dievkalpojumiem  Tur viņš pirmoreiz savā mūžā 
izdzirdēja, ka Dievs viņu mīl un vēlas ar viņu personīgas attiecības  
Lai gan viņš baznīcā bija bijis arī iepriekš, viņš neatminējās citu 
reizi, kad būtu dzirdējis sludinātāju atklāti un godīgi runājam par 
Evaņģēlija ekskluzivitāti  Vienīgi Jēzus asiņu dēļ, kas tika izlietas pie 
krusta, kāds var tikt glābts  Tai pašā laikā sludinātājs arī līdz jūtīgi 
runāja par Dieva vēlēšanos glābt ikvienu cilvēku  Lai arī pastāvēja 
tikai viens vienīgs ceļš, tas bija atvērts katram, kurš tic  1982  gada 
4  novembrī Emīrs piedzima no augšienes 

4  Lūiss, Klaivs Steiplzs (2006), Vienkārši kristietība. Rīga: Klints, 64.
5  Tradicionāli baptisti lieto frāzi “es pieņēmu Jēzu”. No luterāņu viedokļa tas 
izklausās tā, it kā ticība Jēzum būtu paša cilvēka gribas un spēju sasniegums, 
nevis Dieva žēlastības dāvana. Līdzīgi, rindkopas beigās tiek sacīts, ka “Emīrs 
piedzima no augšienes”, kas atkal ir viegli pārprotams tā, it kā piedzimšana no 
augšienes būtu paša cilvēka, nevis Dieva apbrīnojamais darbs. Luterāņi sacītu, 
ka “Jēzus pieņēma mani”, “Dievs mani dzemdināja”, “Dievs mani atrada” u. tml., 
lai uzsvērtu cilvēka pilnīgo nespēju pašam sākt ticēt uz Jēzu (red. piez.).
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1982  gadā Erguns uzsāka Evaņģēlija kalpošanu  Tā bija pēdējā 
reize, kad viņš redzēja mūsu tēvu pirms šķiršanās uz septiņpadsmit 
gadiem  Akārs atteicās no saviem dēliem, kaut gan viss varēja izvēr
sties arī sliktāk: saskaņā ar hadīsu 9 57 mūs visus trīs būtu vajadzējis 
noslepkavot 

Traģēdijas un saistību uzņemšanās

Pagāja septiņpadsmit gadu, un mēs, brāļi Keineri, atkal tikām sa
vesti kopā ar savu tēvu – tas notika četras dienas pirms viņa nāves  
Viņa otrā sieva bija pārliecinājusi viņu satikties ar mums, un mēs 
bijām atlidojuši no Amerikas otra gala – ar cerību  Tobrīd Erdems 
bija precējies, un viņam bija dēls vārdā Entonijs  Viņš bija veiksmīgs 
brokeris un joprojām aktīvs draudzes loceklis  Emīrs bija ieguvis 
doktora grādu un strādāja par pasniedzēju Dienvidaustrumu semi
nārā6 Ziemeļkarolīnā  1994  gadā Erguns bija apprecējis Džilu Mo
risu, un abiem bija četrus mēnešus vecs dēls vārdā Brekstons Peidžs  
Erguns un Emīrs šai laikā bija kalpojuši kā mācītāji un sludinātāji, 
tāpat pabeiguši savas teoloģijas studijas, vienīgi Ergunam vēl bija 
jāpabeidz sava doktora disertācija 

Tomēr, ienākot pa tēva mājas durvīm, mūsu, trīs brāļu, domas 
atgriezās tajā senajā dienā, kuru pavadījām futbola laukumā  Mēs 
bijām Akāra Mehmeta Keinera (Acar Mehmet Caner), mūsu varoņa, 
trīs dēli  Mūsu kultūrā ir pieņemts, ka jaunais tēvs savu dēlu ieliek 
sava tēva rokās  To darot, Erguna acīs sariesās asaras  Septiņpadsmit 
gadu pēc izraidīšanas no ģimenes Erguns satikās ar tēvu vēl vienu – 
pēdējo – reizi 

Mēs pavadījām laiku kopā saviesīgās sarunās  Erguns tika iepa
zīstināts ar abām savām pusmāsām, kuras viņš nekad iepriekš ne
bija saticis  Mājā atradās arī citi vīri no mošejas, no kuriem daži 
bija mūsu jaunības gadu skolotāji  Mēs visi centāmies atvairīt acīm
redzamo un nenovēršamo – mūsu tēvs bija tuvu nāvei; tas bija tikai 
laika jautājums 

6  Dienvidaustrumu baptistu teoloģijas seminārs.



Mēs no sirds vēlētos noslēgt šo stāstījumu ar pirmsnāves pie
vēršanos kristietībai, tomēr šajā gadījumā tā nenotika  Mūsu māte 
nāca pie ticības 1991  gadā, savukārt vecmāmiņa – 1995  gadā  Taču 
mūsu tēvs tā arī nepieņēma Kristu par savu Kungu  Cik mums zi
nāms, viņš devās mūžībā bez Kristus 

Rakstot šos vārdus, jau atkal acīs sariešas asaras 
Lai arī 11  septembra notikumi ir izraisījuši nacionālas debates, 

daži no apspriestajiem tematiem mums nav nekāds jaunums  Kopš 
1982  gada mēs esam sludinājuši un mācījuši par islāmu, pauzdami 
savu sirds vēlēšanos, lai notiktu glābšana to 1,2 miljardu musulmaņu 
vidū, kuriem ir vajadzīgs Jēzus  Ļāvuši sludināt savās draudzēs, mā
cītāji mums pēc tam vēlīgi uzsita pa plecu, apliecinot, cik fascinējoša 
viņiem šķiet šī pasaules reliģija 

Pēc tam, kad Pasaules tirdzniecības centra sprādzienos pelnos 
pārvērtās vairāki tūkstoši cilvēku, daudzi beidzot sāka ieklausīties 

Tikai, lūdzu, nepārprotiet – šī nav kāda diatriba7, kas pilna ar 
kādai pasaules reliģijai veltītām lamām  Mēs vēlamies, lai kristieši 
labāk izprastu islāmu un tādējādi efektīvāk pasludinātu Kristu  
Pirmo mēs gribam tādēļ, ka tā ir mūsu vēsture un mūsu pagātne  
Otro gribam, jo mēs vēlētos, kaut mums būtu bijusi iespēja to sniegt 
savam tēvam    mūsu varonim 
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IEVADS  
STINDZINOŠI VĀRDI BIEDĒJOŠĀ PASAULĒ

Ņirbošais attēls ekrānā ir sirreāls  Ar līksmu pacilātību šeihs 
Osama bin Ladens atpūšas pēc maltītes, kuru Afganistānas pilsētā 
Kandahārā sarīkojis kāds sabiedrotais  Viņš vispārīgi norāda uz savu 
centrālo lomu šokējošajā pasažieru lidmašīnu nolaupīšanā un uzbru
kumu plānošanā un īstenošanā  Saistībā ar kāda šīs operācijas brīv
prātīgā mocekļa likteni Bin Ladens citē hadīsus:8

“Man tika pavēlēts karot pret cilvēkiem, līdz viņi atzīst, ka nav cita 
dieva, izņemot Vienīgo Dievu, un Muhammads ir viņa pravietis 

Daži cilvēki varbūt jautās: kāpēc tu gribi pret mums cīnīties?

Pastāv kāda sakarība starp tiem, kas saka: “Nav cita dieva, izņemot 
Vienīgo Dievu, un Muhammads ir viņa pravietis, un tiem, kas ne    
[nesaklausāmi]”

Tie, kas neseko patiesajam fikham [jurisprudence]  Muhammada 
fikham, īstajam fikham  Viņi tikai akli pieņem sacīto ”

Viņš priecīgi uzskaita pazīmes, kas liecina par to, ka sprādzieni 
aktualizējuši islāmu visā pasaulē un, iespējams, tas bijis viens no pē
dējā laikā ievērojamākajiem islāma “evaņģelizācijas” pasākumiem 

“Tie jaunieši, kuri veica operācijas, nepieņēma kaut kādu fikhu 
vispārizplatītā izpratnē, bet gan pieņēma to fikhu, kuru atnesa 
pravietis Muhammads  Tie jaunekļi   [nesaklausāmi] runāja caur 
saviem darbiem Ņujorkā un Vašingtonā – uzrunām, kas aizēnoja 
visas pārējās uzrunas citviet pasaulē  Šādas uzrunas saprot gan 
arābi, gan citi – pat ķīnieši  Tas pārspēj visu, ko teikuši mediji  Daži 
no viņiem sacīja, ka Holandē vienā no centriem cilvēku skaits, kas 
pieņēmuši islāmu nākamajās dienās pēc šīm operācijām, bijis lielāks 
nekā aizvadītajos vienpadsmit gados kopā  Islāma radio es dzirdēju 
kādu Amerikas skolas īpašnieku sakām: “Mums nepietiek laika, lai 
apmierinātu interesentu pieprasījumu pēc islāma grāmatām ” Šis 
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notikums lika cilvēkiem domāt [par patieso islāmu], kas ievērojami 
sekmēja islāma izplatību ”

Viņš runā par bojāgājušo skaita aprēķiniem un laika sprīdi starp 
abiem triecieniem, kas sagādājuši viņam lielu gandarījumu:

“  [nesaklausāmi] mēs jau iepriekš aprēķinājām upuru skaitu 
ienaidnieka pusē, kas tiks nonāvēti, ņemot vērā viņu atrašanās 
vietu tornī  Mēs aprēķinājām, ka trieciena brīdī tiks skarti 
trīs vai četri stāvi  Pateicoties savai pieredzei šai jomā, es biju 
visoptimistiskākais   [nesaklausāmi]  Es spriedu, ka uguns, kas 
izcelsies, degot lidmašīnas gāzei, izkausēs ēkas metāla konstrukciju, 
un sabruks tikai tā ēkas vieta, kur būs ietriekusies lidmašīna, un 
virs tās esošie stāvi  Tas bija viss, uz ko cerējām 

Laika starpība starp pirmās un otrās lidmašīnas ietriekšanos 
torņos bija divdesmit minūtes  Savukārt starp pirmās lidmašīnas 
ietriekšanos un triecienu Pentagonā pagāja viena stunda ”9

Viņš runā par savu mērķi “izvilkt Ameriku laukā no alas” un 
ierakstītās video sesijas noslēgumā nodeklamē stindzinošas dzejas 
rindas:

“Es apliecinu, ka uztrītā asmens priekšā 
Tie vienmēr kopā stājās pretī grūtībām   
Kad tumsa mūs ieskauj un mūsos iekožas 
Ass zobs, es saku:    
“Mūsu mājas applūdušas asins straumēm, un šis tirāns 
Brīvi klaiņo pa tām ”    
Un uz kara lauka ir apdzisis 
Zirgu un zobenu spožums   
Un tagad pāri vaimanu skaņām 
Mēs dzirdam bungu sitienus un ritmu   
Tie ieņem viņa nocietinājumus 
Un skaļi sauc: “Mēs nebeigsim savus sirojumus, 
Kamēr jūs neatbrīvosiet mūsu zemes ””

To nāciju cilvēki, kas 2001  gada 11  septembrī bija zaudējuši savus 
pilsoņus, īpaši Amerikas Savienoto Valstu iedzīvotāji, izdzirdēja 
9  Citēts no videoieraksta otrās sesijas, ar nenosakāmu laika atstarpi.
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terorisma balsi  Daudziem no viņiem, sevišķi mediju pārstāvjiem, 
ieraksts šķita neapgāžams pierādījums tam, ka Bin Ladens bija šo 
uzbrukumu galvenais konspirators  Islāmiskie Bin Ladena aizstāvji, 
kas trīs mēnešus kameru priekšā bija klieguši pēc pierādījumiem, nu 
bija apklusināti  Tiem, kas nepārzināja Korānu vai hadīsus, video
ieraksts radīja šoku  Tiem no mums, kas zinām šos musulmaņu ti
cības pamatus, tas bija bēdīgs apstiprinājums 

Pirmajos mēnešos pēc sprādzieniem mēs, grāmatas autori, tikām 
iegrūsti konkurējošu vārdu un attēlu kara frontes līnijās  Kaut arī 
bijām audzināti, lai sekotu islāmam un pakļautos ikvienam Korāna 
un hadīsu vārdiņam, mēs pēkšņi tikām aicināti kliedēt mītus un 
baumas, it īpaši attiecībā uz islāma teoloģiju un džihāda ideju 

Sākumā vairums mūsu skaļāko neslavas cēlāju bija kristieši, kas 
neticēja, ka mēs izprotam džihāda protokolus, kā arī uzskatus sais
tībā ar islāmiska mocekļa dzīvi mūžībā 

Tā tas bija pirms Bin Ladena videoieraksta publiskošanas 
Bin Ladens pieminēja džihāda viļņus, par kuriem mēs jau bijām 

runājuši  Viņš precīzi citēja hadīsus  Viņš paziņoja, ka sprādzieni 
bijuši kā trieciens saistībā ar fatvu (lēmumu par džihādu), kas tika 
parakstīta divus gadus iepriekš kā faktiska kara pieteikšana Rie
tumos  Viņš runāja par džihāda aicinājuma universālo raksturu un 
pienākumu karot 

Pēc tam, kad tika izdoti šie videoieraksti, gan mūsu, gan mūsu 
ģimeņu dzīves kļuva par miglainu notikumu virpuli, kurā mediju 
intervijas mijās ar svētrunām un lekcijām pārpildītās auditorijās, pēc 
kurām mums bija steigā jāatbild uz neskaitāmām epasta vēstulēm  
Brīžiem dienas kļuva par tādām kā laika cilpām, kurās atkārtojās 
uzturēšanās lidostās, drudžaini lidojumi turp, pēc tam konferences 
un lidojumi atpakaļ  Tāpat mēs nevarējām pamest arī savus darba 
pienākumus: Emīram bija pilnas slodzes darbs kā pasniedzējam 
Dienvidaustrumu baptistu teoloģijas seminārā (Southestern Baptist 
Theological Seminary) Veikforestā, Ziemeļkarolīnā, savukārt Erguns 
strādāja kā pilnas slodzes pasniedzējs Krisvela koledžā (Criswell 
College) Dalasā, Teksasā 
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Savā brīvajā laikā mēs rakstījām šo grāmatu  Kaut arī jau labu 
laiku grāmatas projektu bijām apsprieduši ar izdevniecību Kregel 
Publications, notikusī traģēdija šai lietai lika uzņemt apgriezienus  
Visi šī darba redakcijā un izdošanā iesaistītie juta, ka grāmatas ie
spiešanai jānotiek, cik ātri vien iespējams  Un tā nu katru nakti pēc 
tam, kad sievas ar bērniem bija devušās pie miera, mēs rakstījām    
un rakstījām    un rediģējām    un atkal rakstījām 

Šī grāmata nav akadēmisks darbs, bet gan viegli saprotams is
lāma atspoguļojums, kas paskaidro šīs reliģijas nolūkus, uzskatus un 
vēsturi  Tās mērķis ir vadīt un mudināt ikvienu, kas vēlas kļūt par 
efektīvāku liecinieku musulmaņu vidū 

Tādējādi šī grāmata, ko jūs turat rokās, ir unikāla un tās autori 
ir divi teoloģijas un baznīcas vēstures profesori, kas starp citu ir arī 
brāļi un bijušie musulmaņi  Lielu informācijas apjomu esam iesaiņo
juši “paciņā”, kuru pa spēkam būs izsaiņot cilvēkiem, kam par islāmu 
nav nekādu priekšzināšanu  Arābu terminiem ir sniegti skaidrojumi 
(sk  C pielikumu)  Grāmata ir visaptveroša, taču kompakta, un tā 
satur skaidru vēstījumu kristiešiem, kas, līdzīgi mums, vēlas ar Jēzus 
Kristus Evaņģēliju aizsniegt 1,2 miljardus pasaules musulmaņu 

Vēl dažas būtiskas piezīmes: vispirms, ņemiet vērā, ka šis darbs ir 
ceļvedis, kas ietver literārus avotus, nevis islāma sistemātiskā teolo
ģija, tomēr esam iekļāvuši vairākas piezīmes un literatūras sarakstu 
tālākai izziņai  Otrkārt, arābu termini ir sniegti nevis arābu raks
tībā, bet gan latīņu alfabētā, turklāt tie ir transliterēti  Treškārt, grā
matas sarunvalodas stils ir izvēlēts apzināti, tas ir ekvivalents lekcijai 
izglītības iestādes telpās – precīzs, taču ne pedantisks 

Laikā, kad šī grāmata pirmoreiz nonāca tipogrāfijā, mūsu vie
doklis par islāma jautājumiem apstiprinājās vēlreiz  Otrdien, 
2001  gada 18  decembrī, pasaules mediji translēja šokējošu uzrunu, 
kuru Jeruzalemē sniedza palestīniešu līderis Jasirs Arafats  Viņš 
 runāja par kādu palestīniešu jaunieti, kurš gājis bojā apšaudē ar izra
ēliešu karaspēku Gazas joslā  Kaismīgi aprakstīdams savu cīņu pret 
Izraēlu, Arafats visus palestīniešus aicināja uzlūkot šo jaunieti kā 
palestīniešu musulmaņu mocekļa paraugu  Arafats pauda vēlēšanos 
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ziedot septiņdesmit palestīniešu dzīvības par viena izraēlieša nāvi  
Runa tika translēta Palestīnas radio vairākas reizes:

“Mēs aizstāvēsim Svēto zemi ar savām asinīm un garu   
Mēs neesam tikai cilvēki uniformās, mēs visi esam karavīri   
Mēs visi esam mocekļi paradīzē ”10

Tajā brīdī, kā vēstīja interneta ziņu portāls World Tribune, pūlis 
sāka skandēt, ka miljoniem palestīniešu esot gatavi iesoļot Je
ruzalemē kā mocekļi 11

Šie stindzinošie vārdi pārstāv uzskatu, kas ir izplatītāks, nekā vai
rums nemusulmaņu vēlētos ticēt 

Korāna otrajā sūrā jeb nodaļā (“al-Bakara” – “Govs”) ir divi panti, 
kas ir pretrunā viens ar otru  Pirmkārt, Allāhs mudina musulmani 
cīnīties “pret tiem, līdz iznīdēts kārdinājums un ticība paliek  – 
Dievam12” (Korāns 2:193)  Bet tad Allāhs saka Muhammadam, lai 
neuzspiež islāmu ar varu, jo “ticībā nevar būt spaidu” (Korāns 2:256) 

Lai notiek, ka musulmaņu pasauli vada līderi, kas vēlas sekot 
otrajai pamācībai  Un lai mūsu baznīcās ir drosmīga un žēlastības 
pilna liecība par Kristu, kurš nāks otrreiz, “ko savā laikā darīs re
dzami svētais un vienīgais Valdnieks, ķēniņu Ķēniņš un kungu 
Kungs” (1Tim 6:15) 

10  “Arafat’s Call to Sacrifice: ‘We Are All Martyrs in Paradise’”, World Tribune, 
Dec 19, 2001, A1. Iegūts no: http://www.worldtribune.com/WTARC/2001/me_
palestinians_12_19.html
11  Turpat.
12  U. Bērziņa tulkojumā vārds Allāh tulkots kā “Dievs”; angļu val. Korāna tulkojumi 
saglabā vārdu Allah (tulk. piez.).
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1. NODAĻA  
DROŠĪBA, POLITIKA UN DŽIHĀDS

DIEVS TEVI MĪL! Šis ir kristietības pārdrošais apgalvojums  
Patiesībā tieši uz šo apgalvojumu balstās noslēpums par cilvēku at
griešanu pie glābjošas ticības Jēzum Kristum kā Pestītājam  Tomēr 
Korānā šādu apgalvojumu nekur neatradīsim  Bībele māca, ka Dievs 
ienīst grēku un ir dusmīgs uz grēciniekiem (piemēram, Sak 6:16–19; 
Jer 4:4; Rm 1:18; Jk 4:4), savukārt islāma svētie raksti apstiprina, 
ka Allāhs ienīst grēciniekus: “Jo Allāhs nemīl pārkāpējus” (Ko
rāns 2:190) 13

Bībelē rakstīts:
“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo 
Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo 
dzīvību  ” (Jņ 3:16) 

“Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par 
mums miris, kad vēl bijām grēcinieki” (Rm 5:8) 

“To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība, kas 
ticat Dieva Dēla Vārdam” (1Jņ 5:13) 

Korānā rakstīts:
“Tērējiet Dieva ceļā un negrūdiet sevi postā paši savām rokām, un 
dariet labu – paties, Dievs labdarus mīl!” (Korāns 2:195) 

“Saki: ja mīlat Dievu, tad sekojiet man! Dievs jūs mīlēs un apklās 
jūsu grēkus, Dievs apklāj grēkus, Viņš – žēlsirdīgs!” (Korāns 3:31) 

“Saki tiem: klausiet Dievam un Vēstniekam! –, Bet, ja tie uzgriež 
muguru, tad paties – Dievs nemīl noliedzējus” (Korāns 3:32) 

13  Grāmatas tulkojumā izmantoti citāti no U. Bērziņa Korāna tulkojuma (Bērziņš, 
Uldis (2011). Korāns. Rīga: Neputns) – tulk. piez. Lai arī tulkotais teksts citē 
Korānu, ir jāņem vērā, ka par patieso Korānu tiek uzskatīts vienīgi arābu 
valodas teksts. Visi tulkojumi tiek uzskatīti par Muhammadam doto rakstu 
interpretācijām.
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Būtiskākā atšķirība starp abām šīm ticībām ir Dieva personas  
būtība 

Allāhs sūtīja praviešus un sūtņus, lai pasludinātu patiesību  Kris
tietībā Dievs sūtīja Savu Dēlu, lai Viņš būtu patiesība, lai Viņš 
nomirtu par grēkiem un samierinātu ar Dievu gan vīriešus, gan sie
vietes  Islāmā pastāv cerība, ka glābšanu ir iespējams nopelnīt ar 
labajiem darbiem (Korāns 3:31)  Lai Allāhs mīlētu cilvēku, šim cil
vēkam vispirms ir jāmīl Allāhs  Kristietībā Dievs cilvēkus ir mīlējis 
pirmais, lai gādātu viņiem glābšanu 

Islāmticīgajam nav nekādas drošības  Viņam atliek vēlēties un 
gaidīt uz Allāha gribas piepildīšanos  Labie darbi var tikai iedot ce
rību nokļūt debesīs, taču nav nekādas garantijas, ka tas tā notiks  Tā 
kā Dievs no šī vienādojuma ir izņemts, jautājums par to, vai kāds 
tiks debesīs, nav atbildams līdz pat tiesas dienai  Kristietim tiesa no
risinājās pie krusta – notikumā, ko Muhammads un islāms noliedz 

Fatālisms – islāma nedrošības avots

Allāhs ir pagodināts un priecīgs, sūtot cilvēkus uz elli, – šis ir 
islāma fatālistiskais apgalvojums  Fatālisms ir uzskats, ka notikumi 
vienmēr ir iepriekšnoteikti tādā mērā, ka nav cilvēka spēkos tos iz
mainīt  Šajā gadījumā Allāhs pēc savas vēlēšanās sūtīs cilvēkus vai 
nu uz debesīm, vai uz elli 

Nav brīnums, ka islāmā nepastāv nekāda drošība  Kāds var būt 
pats uzticīgākais no visiem Allāha sekotājiem un tomēr tikt taisnīgi 
nosūtīts uz elli  Ir paradoksāli, ka kāds var būt ļaunākais cilvēks 
pasaulē un teorētiski tomēr nonākt paradīzē  Pēc šāda skatījuma ra
dītām bailēm un nedrošības tālu nav jāmeklē – labs piemērs tam ir 
islāma dibinātājs Muhammads 

Nedrošais vēstnieks

“Muhammads teica: “Zvēru pie Allāha, kaut esmu Allāha 
Apustulis, tomēr nezinu, ko Allāhs ar mani darīs”” (hadīss 5 266) 
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Muhammads apšaubīja pats savu glābšanu, lai arī viņš bija lielā
kais no praviešiem, paša Allāha apustulis  Tādēļ kā gan musulma
ņiem varētu rasties jebkāda drošības sajūta, ja tas, kurš viņiem šo 
ticību nodevis (vai, kā musulmaņi saka, atjaunojis viņu ticību), pats 
bija nobažījies 

Korānā musulmanim ir dota pavēle “pakļauties Allāham un Viņa 
Pravietim”14 (Korāns 3:32) un sekot viņa “piemēru piemēram”  Tā
dējādi, jo uzticīgāk kāds cenšas izprast Korānu un nododas tā pie
mēram, jo mazāka viņa pārliecība, ka viņš nonāks paradīzē  Turklāt, 
jo jūtīgāks kāds ir attiecībā uz savām morālajām neveiksmēm, jo 
vairāk pieaug viņa garīgās bailes 

Nedrošais ticīgais

“Ik cilvēkam – viņa likteņputnu Mēs uzsējuši kaklā   
Un Mēs viņam celsim priekšā Augšāmcelšanās dienā grāmatu,  
ko tas ieraudzīs atvērtu” (Korāns 17:13) 

Kaut arī šie vārdi šķiet samērā tieši, pārliecināts musulmanis ne
paļaujas uz labajiem darbiem vien  Tā darīdams, viņš nomelnotu 
un zaimotu Allāha visvarenību  Viena no populārākajām frāzēm is
lāma pasaulē – “inšā’allāh (inshallah) [  ]” (ja tāda būs Dieva [Allāha] 
griba) – ilustrē šīs savienības sarežģītību  Kaut arī musulmaņi nekad 
nevar būt droši par savu likteni, viņi var būt droši par daudzām 
lietām, kas neļaus viņiem baudīt paradīzes labumus 

“Paties, vai tu brīdini noliedzējus vai nebrīdini – vienalga tie ticīgi 
nekļūs  Dievs tiem aizzīmogojis i sirdis, i dzirdi, un pār acīm tiem – 
pārsegs, un tos gaida vistrakākā sodība” (Korāns 2:6–7) 

“Paties – Dievs nemīl noliedzējus” (Korāns 3:32)  Musulmanis var 
būt pilnīgi pārliecināts, ka Allāhs nekad neatjaunos ticīgo, kurš ir 
noraidījis islāma mācību un ticību  Tieši šī iemesla dēļ daudzi mu
sulmaņi steidzas atteikties no saviem bērniem, ja tie pievēršas citai 
reliģijai, īpaši kristietībai  Kāpēc gan viņus mīlēt, ja visuvarenais 
Allāhs viņus nekad vairs nemīlēs? Turklāt ļaunākais cilvēks pasaulē 
patiesībā ir musulmanis, kurš uzgriezis muguru ticībai Allāham  

14  U. Bērziņa tulkojumā: “klausiet Dievam un Vēstniekam” (tulk. piez.).
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Patiesi, ir lielāka iespējamība iemantot debesis, ja nekad neesi zi
nājis ticības apliecību: “Nav cita dieva, izņemot Vienīgo Dievu, un 
Muhammads ir Viņa pravietis ”

“Muhammads sacīja: “Mirušais kapā tiek mocīts nevis  
par kādu lielu lietu, no kā būtu jāvairās, bet gan tāpēc,  
ka aptraipījies pats ar savu urīnu”” (hadīss 2 460) 

Musulmanim tiek dota pavēle gavēt, lūgties, pielūgt, ziedot naba
giem un doties svētceļojumā uz Meku  Un tomēr izrādās, ka visas šīs 
lietas nespēj pasargāt no elles nevienu, kurš ir aptraipījies ar urīnu 15

Allāha sekotājiem ir jāuztraucas arīdzan par to, kurš par viņiem 
runā  Saskaņā ar hadīsiem “mirušais tiek sodīts savu tuvinieku sēro
šanas dēļ” (hadīss 2 375)  Tādēļ tuvinieki nedrīkst nodoties sērām, 
vai arī viņu mirušais tuvinieks tiks sodīts 

Vēl vairāk – ja kāds cilvēks runā ļaunu par otru, šim aprunātajam 
“droši gaidāma elle” (hadīss 2 448) 

Musulmaņu domāšanā elle vienmēr šķiet tuvāk nekā paradīze  
Cilvēkiem pastāvīgi tiek atgādināts par Allāha dusmām un slideno 
nogāzi, kas ved uz mūžīgo sodu  Ja kādam, piemēram, ir drudzis, 
saskaņā ar Muhammadu “drudzis rodas no elles svelmes” (ha
dīss 7 619)  Tādējādi Korānam ir daudz kas sakāms par tiem, kurus  
Allāhs nemīl:

• jo Allāhs nemīl pārkāpējus (Korāns 2:190);
• jo [Allāhs] nemīl nevienu nepateicīgu grēcinieku  

(Korāns 2:276);
• jo Allāhs nemīl tos, kas dara netaisnību (Korāns 3:57);
• jo Allāhs nemīl lepnos, augstprātīgos (Korāns 4:36) 16

15  Cik ironiski, ka Muhammads vienlaicīgi norādīja, ka, dzerot kamieļa urīnu, 
slimais kļūs vesels: “Pravietis viņiem pavēlēja sekot kamieļiem un dzert viņu 
pienu un urīnu, un tā viņi sekoja kamieļiem un dzēra viņu pienu un urīnu, līdz viņu 
miesa kļuva vesela” (hadīss 7.590).
16  Tālākai diskusijai sk. Tom Terry Does Allah Love Me? Iegūts 
no: http://www.thomasterry.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=51&Itemid=77
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Politika un drošība par mūžīgo dzīvību

Jebkura reliģija, kas balstās glābšanā uz personīgās taisnības pa
mata, ir pamatota sekotāja mīlestībā uz Dievu pirms Dieva mīlestības 
uz Viņa sekotāju  Lai Allāhs kādu mīlētu, viņu nepieciešams saval
dzināt, kaut kādā veidā parādot savu uzticību viņam (Korāns 4:54)  
Tomēr, parādot šo mīlestību, musulmaņi gaida arī kaut ko pretī  Ar 
savu paklausību viņi nopelna labklājību (Korāns 24:51–55) 

Šeit arī slēpjas šī būtiskā nepilnība, kas piemīt reliģijai, kurā nav 
patiesas saiknes starp Dievu un cilvēkiem  Allāhs vada ļaudis pa
tiesībā ar sūtņa Muhammada starpniecību, taču neviens nekādā 
gadījumā nedrīkst gaidīt, ka varētu Allāhu uzrunāt personīgi  Mī
lestībai te nekad nav vietas – reliģija balstās vienīgi uz pienākuma 
apziņu un vēlmi pēc atmaksas 

Islāma pasaule saņem Allāha svētības dažādos veidos  Uzticīgs 
musulmanis būs uzvarētājs arī politiskā ziņā: “Viņš liks tos par Sa
viem vietniekiem zemes virsū, kā Viņš licis Sev par vietniekiem jau 
tos, kas pirms šiem bijuši” (Korāns 24:55)  Kāds islāma speciālists 
pauž uzskatu, ka cilvēki, kas ir paklausīgi Korānam, iemanto auto
ritāti, “lai viņi spētu nosargāt Allāha Likumu” 17

Autoritātes mantošana un saglabāšana ir būtisks temats musul
maņa attiecībās ar Allāhu  Gluži kā cilvēks sagaida labklājību no 
šīm darījumu attiecībām, arī Allāhs ir gatavs šo labklājību dot tiem, 
kuri liks pildīt viņa likumus  Nav brīnums, ka veiksmīgie musul
maņu iekarotāji tik naski piespieda iekarotās tautas pieņemt islāmu 
vai vismaz pakļauties tā likumiem 

Labklājības jēdziens iestiepjas arī citās dzīves jomās  Musulmaņi 
tic, ka, ja vien viņi būs uzticīgi Allāham, viņi dzīvos mierā un dro
šībā, nevis cietīs no vajāšanām, nonākot apspiedēju rokās  Viņi nebūs 
spiesti savu ticību praktizēt slepenībā  Tomēr paradoksāls ir musul
maņu uzskats, ka, lai nopelnītu šo reliģijas brīvību, viņiem tā jāliedz 
citiem  Saūda Arābija ir labs piemērs šim paradoksam darbībā 

17  Korāna tulkojums un komentārs angļu val.: Mushaf Al-Madinah An Nabawiyah, 
The Holy Qur’an, (Saudi Arabia: King Fahd Printing Complex, 1956), 1024.
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Galvenais ir tas, ka labklājība tiek uzskatīta par svarīgu politikas 
un reliģijas sastāvdaļu  Islāma labklājības teoloģija ir ārkārtīgi bū
tiska simbiozes attiecībās ar Allāhu  Tāpēc politika ir nesaraujami 
saistīta ar reliģiju  Kad Allāhs dāvā panākumus, viņš gaida, ka viņam 
uzticīgie paplašinās viņa valstību politiski un garīgi  Politiskie panā
kumi ir būtiski nepieciešami drošībai par mūžīgo dzīvību, kaut gan 
nekādas garantijas nav:

“Ak, ticīgie! neņemiet Manus un jūsu pašu ienaidniekus sev tuvu, 
tiem dāvādamies ar savu mīlestību, – kaut nolieguši tie Patiesību, 
kas dota jums, kaut izdzinuši tie Vēstnieku un i jūs par to, ka ticat 
Dievam, savam Kungam! Ja esat Manā ceļā gājuši nopūlēties un 
censties Manas labvēlības, ko pielavāties tiem ar savu mīlestību? 
Gan zinu, ko slēpjat un ko rādāt  Un tādi no jums, kas tā dara,  
gan nomaldījušies no īstā ceļa” (Korāns 60:1) 

Turklāt drošība par mūžīgo dzīvību balstās musulmaņu naidā pret 
Allāha ienaidniekiem  Iepriekšminēto pavēli Muhammads deva 
kā turpmāku padomu visiem ticīgajiem, un tas joprojām ir spēkā  
Musulmaņi nedrīkst uzticēties citiem, jo tie vēlas kaitēt Allāha no
domiem  Lielākais ļaunums, ko var nodarīt Allāha ienaidnieki, ir 
pārliecināt musulmaņus novērsties no patiesības (Korāns 60:2) 

Tādēļ musulmanis ir aicināts ienīst islāma pretiniekus, lai pie
augtu viņa cerības nokļūt paradīzē  Tāpat musulmanis nedrīkst sle
peni mīlēt cilvēkus, kurus viņš ārēji it kā neieredz  Ja viņš tā dara, 
Allāhs viņu sodīs tik un tā  Galu galā musulmanim gan iekšēji, gan 
ārēji ir kaismīgi jānīst ikviens, kurš ir par šķērsli Allāha gribas iz
platībai 

Džihāds un drošība par mūžīgo dzīvību

“Ja tapsiet nokauti Dieva ceļā vai mirsiet, tak grēku apklāšana  
no Dieva un žēlastība – labāka nekā viss, ko šie iekrājuši”  
(Korāns 3:157) 




