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KAI MANO DVASINĖS TARNYSTĖS bendradarbis Markas Mitelbergas
(Mark Mittelberg) ir aš, siekdami supažindinti krikščionis su tuo, kuo
musulmonai tiki ir kodėl, nusprendėme vesti nacionalinę radijo ir televi

zijos laidą „Žvilgsnis į islamą" (UnpackingIslarri), pirmasis žinovas, kurį
kilo mintis pakviesti, buvo Nabylas Kurešis (Nabeel Qureshi).

Žinojome, kad šis jaunas iš islamo atsivertęs krikščionis, turintis
mokslinių laipsnių medicinos, religijos ir apologetikos srityse, bus da
lyką išmanantis bei mintis aiškiai reikšti mokantis pašnekovas. Jis tikrai
pateisino viltis: padėjo glaustai apžvelgti islamą ir papasakojo apie savo
nepaprastą kelionę iš islamo į krikščionybę.:

Bet tai, kas nutiko po laidos, man paliko dar didesnį įspūdį. Nabylas
ir kiti dalyviai nuėjo į bažnyčios salę atsakyti į auditorijos klausimus.
Viena moteris priėjusi prie mikrofono paklausė:

— Ką man, kaip musulmonei, reikia žinoti apie Mahometą?     '

Ją sutrikdė tai, ką ji išgirdo per laidą.i ::
Iškart pamačiau, kad Nabylas tarsi įjungė kitą pavarą. Semdamas

mintis, regis, iš bedugnio žinių ir patirties rezervuaro, ėmė aptarinėti

islamą taip giliai, jog tai tegalėjo atitinkamai įvertinti tik kitas pamaldus
musulmonas. O kai Nabylas ir kiti žinovai drauge su ta moterimi pra

dėjo susikaupę melstis, buvau nuoširdžiai sujaudintas jo atjautos jai, pa
skatintos, be jokios abejonės, jo paties kankinančių vidinių grumtynių,
kurios prasidėjo nuo tos akimirkos, kai suabejojo islamu.^

Nuo to vakaro mano pagarba Nabylui ir žavėjimasis juo dar labiau
išaugo. Prieš kelis metus su juo susipažinau per bendrus draugus. Man

labai džiugu, kad šios knygos puslapiuose, kuriuose jis aprašo, kaip nuo
širdus troškimas pažinti tiesą vedė jį vingiuotu — ir net antgamtiniu — at

sakymų paieškos keliu, dabar susitiksite ir jūs.       ;       ;    '   •

ĮŽANGOS ŽODIS



TIESIOG NEĮTIKĖTINA, kiek daug iškilių asmenybių Dievas įtraukė į šį
projektą tam, kad vadovautų ar padėtų. Norėčiau pradėti nuo padėkos
savo brangiems draugams bei šeimai, kurie skaitė ir komentavo šios kny

gos tekstą. Jų padrąsinimas ir patarimai buvo neįkainojami. Ypač dėkoju
Karsonui Veitnaueriui (Carson Weitnauer) ir savo brangiai seseriai Badži

(Baji) už išsamius atsiliepimus, kai man jų labiausiai reikėjo.
Taip pat dėkoju Markui Svyniui (Mark Sweeney) ir Medisonui Tra-

melui (Madison Trammel) už draugiškumą ir profesionalumą uoliai dar
buojantis, kad ši knyga virstų tikrove.

Vienas iš didžiausių palaiminimų šiai knygai neabejotinai yra dau
gelio nuostabių protų indėlis. Už nuoširdžią ir įžvalgią pagalbą esu sko
lingas Li Strobelui (Lee Strobel), Danui Volesui (Dan Wallace), Edui
Komoševskiui (Ed Komoszewski), Robui Boumenui (Rob Bowman),
Keitui Smolui (Keith Small), Gariui Habermasui (Gary Habermas) ir
Džošui Makdouelui (Josh McDotvell). Esu neapsakomai laimingas galė
damas juos bent pažinti, jau nekalbant apie taip brangią draugystę.

Ypač dėkoju Abdu Murėjui (Abdu Murray), - ne tik už jo indėlį, bet
ir už nuolatinį bendradarbiavimą bei dvasinę paramą. Prasiskynęs kelią
iš islamo į krikščionybę keleriais metais anksčiau negu aš, jis supažindino
mane su nepaprastomis įžvalgomis. Laikau jį savo vyresniuoju broliu,

kurio niekada neturėjau.

Panašiai ir Maiko Likonos (Mike Licona) kelerius metus trukusi glo
ba padėjo, remiantis mokslu, augti mano mąstymui. Daug kas iš mano

dvasinės tarnystės, jau nekalbant apie šią knygą, nebūtų tapę tikrove.

Dar vienas asmuo, kuriam esu itin dėkingas, ir ne vien dėl šios kny

gos, yra Deividas Vudas (David Wood). Amžinai liksiu jam skolingas
už tai, kad jis, nepaisydamas visų sunkumų, sąžiningai atsiliepė į savo

PADĖKA

Patirsite, ką žmogui, panirusiam į islamo kultūrą, reiškia surizikuoti vis

kuo dėl tikrosios Dievo tapatybės. Tai - labai asmeniškas pasakojimas
apie šeimą, draugus ir tikėjimą, supintas su įžvalgomis apie islamą, padė
siančiomis jums labiau suprasti musulmonų pasaulį.

Jei esate krikščionis, naujai suvoksite, kodė! verta musulmonus mylė

ti bei ištiesti jiems ranką.
Jei esate musulmonas, iš anksto turėkite galvoje: skvarbus istorinis

protavimas ir bebaimė analizė vers jus suabejoti savo pagrindiniais įsiti
kinimais. Bet jei skaitysite atvira širdimi, esu tikras, jog greitai suprasite,

kad Nabylas yra jūsų draugas, norintis pasidalyti tuo, ką sužinojo, bei
kviečiantis leistis į dvasinę kelionę.

Esu įsitikinęs, kad Dievas Nabylą į šią paiešką įtraukė ne dėl kokios
nors abstrakčios priežasties, bet dėl savo didelės meilės jam, kaip ir Na-
bylo istorijos skaitytojams. Šią sagą būtina perskaityti visiems žmonėms,
branginantiems tiesą ir skausmingai trokštantiems asmeniškai pažinti

Dievą.

Skaitykite ir patirkite, kaip Dievas pasitelkia Nabylo istoriją jums
ugdyti.

Lee Strobel
The Casefor Christ ir The Casefor Faith autorius



SVEIKI, brangūs bičiuliai!
Tolesniuose puslapiuose pateikiu savo asmenines mintis ir ryškiau

sius prisiminimus, atveriu pačią savo širdį. Skaitydami šią knygą, įženg
site į mano šeimos ir draugų ratą, tapsite mano laimingos islamiškos

jaunystės dalininkais ir drauge su manimi grumsitės amerikiečiu gimusio
musulmono išgyventame kultūrų susidūrime. Žvelgdami man per petį,

sužinosite, kokia užgauli krikščionybė atrodo musulmonui, pradėsite

galynėtis su istoriniais Evangelijos faktais ir pajusite, kaip pagrindas po
kojomis ima judėti, nes pamažu atrandate paslėptąsias tiesas apie islamą.

Skaitydami mano asmeninio dienoraščio įrašus, išvysite, kaip mūsų Tė

vas per regėjimus ir sapnus galiausiai pašaukė mane pas Jėzų ir kaip aš
pats, veikiamas Šventosios Dvasios, tapau kitoks.

Skaitydami šį liudijimą, drauge su manimi keliausite per mano gyve
nimą ir artimai mane pažinsite tapdami brangiu draugu.

ŠIOS KNYGOS TIKSLAS
Tačiau ši knyga yra daugiau nei liudijimas. Ji sumanyta siekiant trijų
tikslų:

1.Griauti sienas leidžiant skaitytojams iš vidaus pažinti musulmono

širdį ir protą. Islamo mistinio grožio, pakerinčio milijonus, ne

įmanoma suvokti vien perteikiant faktus. Tačiau meldžiuosi, kad

įžengę į mano pasaulį suprastumėte savo kaimyną musulmoną,

kad pamiltumėte jį kaip pats save. Pirmos dvi knygos dalys pir
miausia kaip tik ir skirtos šiam tikslui. Jei jos atrodo proislamiš-

kos, tai tik todėl, kad jose siekiau perteikti buvusią meilę savo

ankstesniam tikėjimui.

2.Pateikti faktų bei žinių, rodančių, kad argumentai Evangelijos
naudai stipresni už argumentus islamo naudai. Istorija galingai

PRATARMĖ

pašaukimą ir ištiesė ranką jaunam uoliam musulmonui. Tegu ta draugys

tė bei bendra dvasinė tarnystė būna tik pradžia.
Ši knyga nebūtų parašyta be Marko Mitelbergo (Mark Mittelberg).

Jis ne tik pasiūlė ją parašyti, bet ir surado agentą, parinko leidėją, padėjo
man rašant, nešykštėjo patarimų, knygą reklamavo... Net svarstau, kas

šioje knygoje iš tiesų yra mano! Markai, jūsų nepralenkiamas vadovavi
mas ir draugystė įkvepia ir skatina mane visomis išgalėmis stengtis būti

kuo geresnį. Nepajėgsiu deramai jums atsidėkoti.

Galiausiai norėčiau padėkoti savo sutuoktinei Mišelei (Michelle).
Tu ištvėrei išsiskyrimo savaites, kad galėčiau parašyti šią knygą. Dėkoju
už stropų jos skaitymą iki vėlumos, už nepajudinamą meilę puolusiam
žmogui ir už tai, kad nekart nepriekaištavai. Niekuomet neįstengsiu tau

atsilyginti. Laimei, galėsiu mėginti tai daryti per visą mūsų bendrą gyve
nimą!

Savo šeimai, visiems draugams, dalyvavusiems teikiant pavidalą šiai

knygai bei ją rėmusiems, nuoširdžiai dėkoju už pagalbą. Meldžiu, kad
Viešpats jums visiems atlygintų.



•J. Ed Komoszewski, Biblijos ir teologijos studijų profesorius
•Robert M. Bowman Jr., tyrinėtojas ir autorius

•Dr. David Wood, filosofas ir Acts ij Applogetics direktorius
•Dr. Keith Small, Korano rankraščių tyrinėtojas ir Oksfordo uni

versiteto konsultantas

•Dr. Gary Habermas, istorikas ir Liberty universiteto Filosofijos ir

teologijos katedros vedėjas
•Josh McDowell, tarptautiniu mastu pripažintas Evangelijos skel

bėjas ir apologetas

Pastaba dėl pasakojamosios biografijos. Nuo tada, kai įžengėme į skaitme
ninį amžių, žmonės pasakojamosioms biografijoms, deja, vis labiau taiko
nepagrįstai griežtus standartus. Pasakojamoji biografija jau iš prigimties
turi būti šiek tiek laisvesnė. Nelaukite filmavimo kameros tikslumo! To
šia knyga nesiekiama, o ir kad ji tokius standartus atitiktų, prireiktų dvi
dešimt dvejų metų ilgumo filmo, kurio didžiuma kadrų pravirkdytų net
mano motiną.

Tiesioginėje kalboje nesilaikyta pažodinio tikslumo. Pokalbiai, tiesą
sakant, yra daugelio susitikimų santrauka. Kai kurios istorijos chrono

logiškai nėra tikslios, bet atitinka temą. Ne visų žmonių, dalyvavusių

pokalbiuose, mintys pateko į knygą, aiškumo dėlei daug ko buvo atsi
sakyta. Pasakojamosiose biografijose taip elgtis įprasta ir normalu. Tad

prašau šią knygą atitinkamai ir skaityti.

PALAIMINIMAS
Meldžiu Viešpatį, kad Jis jus laimintų ne tik tada, kai skaitysite šią kny
gą, bet ir kai įgyvendinsite tai, ką sužinojote, taip pat jums ieškant Jo
bei Jo tautos. Dievas, mūsų Viešpats ir Gelbėtojas, gebantis padaryti ne

apsakomai daugiau nei visa, ko prašome ar ką įstengiame įsivaizduoti,

tegu dėl savo garbės veikia per jus, skleisdamas savo džiugią tiesą, kuri
yra išganymas ir amžinasis gyvenimas visiems, kurie tiki į Jėzų ir seka
įkandin Jo. Tegu Jis, mielas bičiuli, per tave paveikia pasaulį ir pasiekia
tuos, kurie pražuvę ir kuriems Jis verkiant reikalingas, taip pat mano šei

mą ir draugus. Tegu Jis tai daro, nepaliaujamai perkurdamas mus pagal

savo malonės bei tiesos kupiną paveikslą ir stebuklingai išliedamas savo

Šventąją Dvasią. Meldžiu to Jėzaus vardu. Amen.

16

liudija pamatinius Evangelijos ramsčius - Jėzaus mirtį ant kry

žiaus, prisikėlimą iš numirusių bei tvirtinimą, kad jis yra Dievas.
Tas istorijos liudijimas metė iššūkį mano islamo teologijai, kuri
rėmėsi pamatiniais islamo ramsčiais - dieviškąja Korano kilme ir
Mahometo pranašiškumu. Tai, ką sužinojau giliau studijuodamas

islamą, sukrėtė mano pasaulį: nėra pakankamo pagrindo tikėti,

kad Mahometas ar Koranas moko tiesos apie Dievą. Kita vertus,

ši knyga per trumpa supažindinti su visais faktais bei argumentais,

kuriuos sužinojau tikrai ne per vienerius metus. Nuo trečios iki

aštuntos dalies žymimi kontūrai to, ką suvokiau, ir kaip tai nuve

dė mane nuo islamo prie Jėzaus.

3. Atskleisti musulmono neapsakomą vidinę kovą grumiantis su

Evangelija, įskaitant aukas ir abejones. Devintoje ir dešimtoje da
lyje pamatysite, kad būtent šios kovos sūkuryje Dievas tiesiogiai
pasiekia žmones per regėjimus ir sapnus.

KAIP SKAITYTI ŠIĄ KNYGĄ
Pratarmė. Būtinai perskaitykite prieš pradėdami!

Žodynėlis. Skaitydami knygą, aptiksite daug islamo terminų. Jų api

brėžimą pirmąkart pateikiu tekste, o juos visus vėl surasite žodynėlyje
knygos pabaigoje.

Žinovų indėlis. Jis tikrai yra paslėptasis knygos lobis. Po kiekvienos
dalies nurodoma jungtis, nukreipianti prie žinovo indėlio. Musulmonus

atjaučiantys ir aistra Evangelijai degantys išsilavinę žmonės, įtaigūs Evan
gelijos skelbėjai ir žymus Korano tyrinėtojas maloniai prisijungė prie šio
darbo, suteikdami jam akademinio patikimumo bei patyrimu grįstų įž
valgų. Tiesą sakant, trys iš šių mokslininkų asmeniškai lėmė mano kelio
nę pas Jėzų. Siūlau po atitinkamos dalies iškart perskaityti jų tekstus. Štai
tų autorių sąrašas:

•Abdu Murray, teisininkas, apologetas, buvęs musulmonas šiitas

•Mark Mittelberg, bestselerių autorius ir pasaulyje pagarsėjęs Evan

gelijos skelbėjas
•Dr. Daniel B. Wallace, žymus Naujojo Testamento studijų profe

sorius

•Dr. Michael Licona, teologijos ir istorijos profesorius adjunktas


