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Pikëla  
Prej Oqeanit të Njohjes së Profetit a.s.m 

 

 

Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! 

 

Shënim 
Ndodhen gjëra të panumërta që na bëjnë të njohur Krijuesin tonë. 

Tre më të mëdhajat dhe më universalet janë: 

E para është universi, disa shenja të të cilit (lidhur  me ekzistencën 
dhe unitetin e Krijuesit tonë) ju tashmë i keni dëgjuar. 

E dyta është vula e profetëve, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin 
mbi të. Ai është më e madhja e shenjave të Krijuesit tonë në univers 
dhe çelësi për thesaret e Tij të fshehura. 

E treta është Kurani i Shenjtë, i cili është interpretuesi i librit të 
universit, dhe argumenti i Zotit mbi krijesat.  

Sigurisht, ne duhet ta njohim shenjën e dytë, profetin Muhammed 
a.s.m, i cili është një argument folës e i pakundërshtueshëm (për Zotin 
tonë), dhe ta dëgjojmë atë. Prej oqeanit të njohjes së asaj shenje, ne do 
të përmendim pak pikëla. 
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Pikëla e Parë 

Mësoje se profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin 
mbi të, kjo provë folëse dhe e pakundërshtueshme për Krijuesin tonë, 
ka një personalitet universal. Në qoftë se do të pyesje se kush është ai 
dhe çfarë lloji është ai, ty do të të thuhej: 

Ai është i tillë që për shkak të universalitetit të personit të tij, 
sipërfaqja e tokës është xhamia e tij, me Mekën duke qenë Mihrabi i tij 
dhe Medinenë duke qenë predikatorja e tij. Ai është imami, lideri i të 
gjithë besimtarëve, të cilët duke qëndruar në këmbë pas tij në rreshta, 
ndjekin oratorin e të gjithë njerëzimit duke u shpjeguar atyre parimet e 
lumturisë (në të dyja botët). Ai është kryetari i të gjithë profetëve, duke 
i pastruar ata prej shpifjeve të bëra prej popujve të tyre dhe duke i 
vërtetuar ata dhe esencat e feve të tyre brenda fesë së tij 
gjithëpërfshirëse.  

Muhammedi a.s.m është prijësi i të gjithë evlijave –shenjtorëve 
duke i udhëhequr dhe duke i edukuar nëpërmjet diellit të profetësisë së 
tij. Ai është një pol ose një bosht rreth të cilit ndodhet një rreth dhikri 
për recitimin e Emrave të Allahut i formuar nga profetët a.s, nga të 
mirët, të vërtetët dhe të drejtët, të cilët janë të gjithë dakord dhe 
mbështesin mesazhin e tij. Ai është një pemë e ndritshme duke u rritur 
mbi rrënjët e forta, të shëndetshme dhe të gjalla të profetëve të 
mëparshëm dhe të parimeve qiellore që ata predikuan, dhe duke 
mugulluar degët e saj jeshile e të freskëta dhe duke fituar frutat e saj të 
holla e të ndritshme prej Evlijave –shenjtorëve– të dalluar me njohjen 
rreth Allahut. Çfarëdo që ai pretendoi, ajo mbështetet e konfirmohet 
nga të gjithë profetët duke u mbështeur mbi mrekullitë e tyre, dhe nga 
të gjithë evlijatë duke u mbështetur në kerametet e tyre.  

Të gjitha pohimet që ai bëri dëshmojnë vulat e të gjithë njerëzve të 
plotësuar. Në qoftë se ju e dëgjoni atë duke deklaruar ‘la 
ilahe il-lall-llah’, ‘Nuk ka zot tjetër përveç All-llahut’ dhe kështu duke 
afirmuar Unitetin Hyjnor, ju sigurisht do ta dëgjoni të njëjtën deklaratë 
nga e shkuara dhe nga e ardhmja, prej ‘diejve’ të shndritshëm e të 
shquar dhe prej yjeve të humanizmit duke recituar Emrat e Allahut në 
rrethin e Tij. Pavarësisht ndryshimeve në qasjet dhe temperamentet e 
tyre, ata bien dakord me të për të gjitha pohimet e tij, sikur të thonin 
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njëzëri, në unison, ْت! و!بِالْح!ق) ن!طَقْت!ص#د#ق “Ti shpall të vërtetën dhe flet 

të vërtetën”.  

Atëherë, thjesht mbi bazën e vetëm pak iluzioneve, si mundet 
dikush të guxojë e të ngrejë ndonjë kundërshtim ndaj një pretendimi të 
afirmuar prej dëshmitarësh të panumërt, mrekullitë dhe kerametet e të 
cilëve shfaqin karakteret e tyre të pastëra dhe vërtetësinë? 

Pikëla e Dytë 

Dije se ky personalitet i ndritur, i cili vërteton Unitetin Hyjnor dhe 
udhëzon njerëzimin për tek ai –Uniteti, ashtu siç vetë konfirmohet e 
mbështetet nga profetësia dhe shenjtëria, që për katërmbëdhjetë shekuj, 
qindra miliona njerëz me unanimitet kanë rënë dakord se ai mbështetet 
gjithashtu edhe nga shkrimet e mëparshme qiellore, Teurati, Zeburi, 
Ungjilli dhe shkrimet e tjera. Ndodhen vërsete që e parashikojnë dhe 
vërtetojnë profetësinë e tij. Përsëri, ai konfirmohet e mbështetet nga 
mrekullitë që para profetësisë së tij, ose ai vetë i shfaqi, ose ndodhën në 
lidhje me të. Përveç kësaj, siç njoftohet nëpërmjet kanaleve të 
besueshme, ardhja e tij u parashikua para lindjes së tij dhe profetësisë. 
Përveç kësaj, ai vërtetohet nga qindra mrekulli që ai shfaqi –të tilla si 
çarja më dysh e hënës, vërshimi i bollshëm i ujit nga gishtërinjtë e tij, 
pemët duke lëvizur në përgjigje të thirrjes së tij, ardhja e shiut me lutjen 
e tij, ngopja e shumë njerëzve të uritur vetëm me pak ushqim nëpërmjet 
bekimit të tij, shkëmbinjtë duke i folur atij, pemët dhe kafshët si 
zhapiku, gazela, deveja, ujku,– të gjitha prej tyre u njoftuan nga 
transmetues e historianë të vërtetë.  

Ai gjithashtu konfirmohet nga sheriati i përfshirë në fenë e tij, që u 
mundëson njerëzve të gjejnë lumturi në të dyja botët. Ti tashmë ke parë 
në mësimet e mëparshme rreze prej Diellit të sheriatit i përfshirë në 
fenë e tij që përhap lumturi. Në qoftë se nuk ka perde mbi sytë e tu dhe 
vulosje në zemrën tënde, ato rreze të mësimeve të mjaftojnë. 

Pikëla e Tretë 

Mësoje gjithashtu se, krahas argumenteve të shumtë për profetësinë 
e tij, pikërisht personi ose karakteri i profetit Muhammed a.s.m e 
provon profetësinë e tij. Ashtu si dielli (duke e shfaqur veten nëpërmjet 
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dritës së tij, nxehtësisë dhe manifestimeve të tjera), të gjitha cilësitë e 
lavdërueshme të përqëndruara në personin e tij, dhe meritat dhe virtytet 
e përsosuritë që ai shfaqi në përmbushjen e misionit të tij, konfirmojnë 
e mbështesin profetësinë e tij. Besimi i tij i qëndrueshëm që 
demonstrohet nga jeta e tij e përkorë, frika e tij e madhe prej Allahut 
dhe drejtësia dhe robëria dhe adhurimi i tij i pashoq ndaj Zotit të tij janë 
prova të tjera. Nënshtrimi i skajmë i Muhammedit a.s.m ndaj Zotit të tij 
të cilin e dëshmojnë jeta e tij, përsosuria e seriozitetit të tij, 
qëndrueshmërisë dhe kurajos, dhe siguria e tij më e madhe në lëvizjet e 
tij të dëshmuara prej besimit të tij të plotë në kauzën e tij –e gjitha kjo e 
mbështet dhe e konfirmon atë në kauzën e tij. Gjithashtu, ashtu si 
gjethet jeshile, lulet e ndritshme e të freskëta, frutat e shndritshëm që 
dëshmojnë për fuqinë dhe gjallërinë e pemës, po ashtu kapja e tij e 
plotë pas kauzës së tij dhe ndjekja e saj me sigurinë më të skajme dhe 
me përpikërinë gjithashtu e konfirmojnë atë dhe pretendimin e tij. 

Pikëla e Katërt 

Dije se koha dhe hapësira kanë influencë të madhe mbi arsyen dhe 
mendimin e njeriut. Kështu, në qoftë se do të doje, eja dhe, i çliruar prej 
influencave të kushteve dhe rrethanave të tanishme të kohës dhe të 
vendit, le të kthehemi e të udhëtojmë përmes rrjedhës së kohës deri tek 
Gadishulli Arabik në epokën e lumturisë. Ne duhet të veshim rrobat e 
qëndisura në atë periudhë kohe dhe të vizitojmë ‘Boshtin e sferës së 
profetësisë Hyjnore’ ndërsa ai është në punë.  

Hapi sytë dhe shiko! Ajo çfarë kap syri ynë në fillim në atë tokë 
është një burrë i jashtëzakonshëm duke i kaluar të gjithë të tjerët në 
bukurinë e paraqitjes si dhe në virtytet e sjelljet e mira. Ai ka me vete 
një libër të mrekullueshëm e fisnik, dhe flet në një mënyrë 
jashtëzakonisht të zgjuar e të thukët, duke i dhënë një adresim të 
përjetshëm tërësisë së krijimit, duke përfshirë të gjithë njerëzimin, 
xhindët dhe të gjitha krijesat e tjera. Për çfarë gjërash të çuditshme flet 
ai! Ai flet rreth një çështjeje shumë të rëndësishme, për një njoftim 
shumë të madh. Ai heq perden nga krijimi i universit dhe shpjegon 
arsyet se përse është krijuar ai –universi. Ai gjithashtu u përgjigjet tre 
pyetjeve të mëdhaja, të cilat qysh prej fillimit kanë preokupuar 
mendjen e çdo qënie të vetëdijshme dhe e kanë çuditur atë. Ato pyetje 
janë: “Kush jeni ju? Nga vini? Cili është qëllimi juaj ose destinacioni i 
fundit?” 
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Pikëla e Pestë 

Hidhe vështrimin tek ky personalitet i shquar i ndritshëm dhe shiko 
se si Ai përhap të vërtetën me dritën prej të cilës nata e njerëzimit u bë 
ditë, dhe dimri i njerëzimit u shndërrua në pranverë. Gjithashtu, është 
sikur universi ndryshoi formë saqë fytyra e tij e mërzitur dhe e 
dëshpëruar u bë e gëzuar dhe e qeshur.  

Në qoftë se nuk e shikon universin në dritën (e të vërtetës) që ai 
njeri e solli, atëherë universi duket si i mbushur me pikëllim e 
dëshpërim, së bashku me të gjitha krijesat e tij të gjalla si të huaj e 
armiq për njëri tjetrin dhe objektet e pajeta duken si kufoma të 
frikshme. Ne i shohim kafshët dhe qëniet njerëzore si jetimë duke qarë 
tek dhimbjet e vdekjes dhe të ndarjes. Bota në të gjitha lëvizjet e saj 
dhe ndryshimet dhe transformimet që ajo ndërmerr, dhe me të gjitha 
zbukurimet e stolisjet e saj, duket si një lodër e rastësisë dhe pa ndonjë 
kuptim. Gjithashtu, dobësia, pafuqia e njeriut bëhet një shqetësim i 
vazhdueshëm për të dhe varfëria e tij e bën atë të pamundur për të bërë 
diçka. Arsyeja e tij ose intelekti vazhdimisht e përmbysin dhe e 
trondisin atë me hidhërimet e së shkuarës dhe me ankthet e së ardhmes. 
Si rrjedhojë, njeriu zvogëlohet deri tek qënia e tij më i ulët dhe më i 
mjerë se të gjitha kafshët.  

Tani, vështroje universin me dritën e profetit a.s.m dhe vëzhgoje atë 
nëpërmjet teleskopit të fesë së tij. Shiko atëherë se si universi duket! 
Shiko se si paraqitja e tij befas ka ndryshuar! Jo më një shtëpi e 
përgjithshme zie, ai është bërë një xhami ku të gjitha qëniet e 
lavdërojnë, e falënderojnë Krijuesin dhe reflektojnë mbi veprat e Tij. 

Krijesat të cilat më parë u dukën si të huaja dhe armiq ndaj njëri–
tjetrit, janë bërë miq dhe vëllezër. Objektet e pajeta, të cilat më parë ti i 
pe si kufoma të lemerishme, që të gjitha janë bërë qënie të gjalla 
miqësore duke përmbushur disa funksione të rëndësishme dhe, në 
gjuhën e atyre funksioneve ose detyrave, duke shqiptuar e shprehur 
qartë shenjat e Krijuesit të tyre. Qëniet e gjalla të cilat ti i pe më parë si 
jetimë duke vuajtur me dhimbje e ankesa, tani shfaqen duke recituar 
Emrat e Krijuesit nëpërmjet jetëve të tyre dhe duke e falënderuar atë 
për shkarkimin e tyre prej detyrave –domethënë, për vdekjen e tyre. Të 
gjitha lëvizjet, ndryshimet dhe transformimet që ndodhin në univers 
nuk janë më një lodër e pakuptimtë e rastësisë. Përkundrazi, ato janë 
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mesazhe prej sundimit dhe komandimit të Krijuesit, janë “Faqe” mbi të 
cilat Ai shkruan shenjat e Tij të krijimit dhe rregullat e universit, dhe 
pasqyra ku Emrat e Tij reflektohen. Shkurtazi, universi është një libër i 
Urtësisë Hyjnore. 

Tani, hidhe vështrimin tek e shkuara, tek ai varr i madh në errësirë, 
dhe shiko se si ajo është ndriçuar me diejt e profetëve dhe me yjet e 
Evlijave –shenjtorëve. Pastaj, shiko të ardhmen, më të errtën e netëve 
dhe vështro se si ajo është ndriçuar me dritën e Kuranit dhe paraqitet si 
kopshtet e Parajsës. 

Kështu, po të mos kishte qenë ai personalitet, universi me gjithçka 
që gjendet brenda tij dhe njeriu do të ishin zvogëluar në diçka të 
pavlefshme dhe të pakuptimta. Po të mos kishte qenë ai person i lartë e 
i mahnitshëm, i cili bën të njohur universin dhe Krijuesin e tij, ky 
univers i bukur nuk do të kishte ekzistuar. Sepse ne do të kishim qenë 
të pamundur të dinim se çfarë domethënie ka ai për ne. Sa e vërtetë 
është ajo që tha Ai, Fjala e të Cilit është e vërtetë dhe të Cilit i përket i 
gjithë sundimi: 

 

“Po të mos ishe ti, Unë nuk do ta kisha krijuar gjithësinë”. 

Pikëla e Gjashtë 

Në qoftë se do të thoje: Kush është ky personalitet i lartë të cilin ne 
e shohim të jetë bërë një diell për universin? Çfarë thotë ai?  

Ty do të të thuhej: Shikoje dhe dëgjoje se çfarë thotë! Ai flet rreth 
lumturisë së përjetshme dhe sjell lajme të gëzueshme rreth saj. Ai 
zbulon mëshirën e pafundme dhe e shpall atë për të gjithë, duke u bërë 
thirrje atyre për tek ajo mëshirë. Ai gjithashtu është lajmëruesi i 
bukurive të sovranitetit Hyjnor dhe i mbështetjes Hyjnore dhe zbulon 
sekretet e thesareve të Emrave Hyjnorë.  

Shikoje atë nga këndvështrimi i misionit të tij. Ti do ta shohësh si 
prova dhe llamba e të vërtetës, si dielli i udhëzimit dhe boshti i 
lumturisë.  
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Pastaj, shikoje atë nga këndvështrimi i personit të tij si rob 
adhurues. Ti do ta shohësh atë të jetë shembulli i dashurisë së të 
Gjithëmëshirshmit (për krijesat e Tij) dhe mishërimi i mëshirës së Zotit 
për ta. Ai gjithashtu është nderi i humanizmit dhe fruti më i ndritshëm e 
më i shquar i pemës së krijimit.  

Tani vështroje atë dhe shiko se si drita e fesë së tij ka arritur lindjen 
dhe perëndimin me shpejtësinë e vetëtimës flakëruese dhe një e katërta 
e njerëzimit ka pranuar me zemër dhuratën e udhëzimit. 

Atëherë, a do të ishte e mundur për nefsin dhe shejtanin të 
kundërshtojnë me arsye dhe pa sofistikë kundra pohimeve të atij 
personaliteti të tillë, veçanërisht kundër themelit të të gjitha pohimeve 

të tij, kryesisht 
 

  La ilahe il-lall-llah –nuk ka zot tjetër 
përveç All-llahut? 

Pikëla e Shtatë 

Në qoftë se ti do të doje të dije se cila është ajo që e nxit atë 
personalitet, ajo që e nxit është një fuqi e shenjtë. Shqyrtoji arritjet e tij 
në atë gadishull. A nuk i sheh këto popuj të egër në këtë shkretëtirë të 
çuditshme e të gjërë, duke ndjekur me fanatizëm zakonet e tyre, 
kokëfortë në armiqësitë dhe tribalizmin e tyre. Ata ishin aq zemërgurë 
saqë i varrosnin të gjalla vajzat e tyre, pa brejtje të ndërgjegjies dhe pa 
keqardhje. Si ai personalitet i largoi prej tyre për një kohë të shkurtër të 
gjitha ato morale të këqija dhe i pajisi ata me virtyte të lavdërueshme? 
Ai i bëri ata mësuesit e humanizmit dhe liderit e popujve të civilizuar. 
Shiko përsëri! Ai e realizoi të gjithë atë, jo siç kërkuan sundimtarët e 
tjerë ta bënin, me forcën e fuqisë dhe të terrorit, por nëpërmjet 
pushtimit të zemrave dhe të mendjeve, dhe nënshtroi shpirtërat dhe 
nefset, duke u bërë i dashuri i zemrave, mësuesi i arsyeve, edukatori i 
nefseve dhe sunduesi i shpirtrave. 

Pikëla e Tetë 

Ti e di se të largosh një ves apo zakon të keq të vogël si pirja e 
duhanit prej një komuniteti të vogël do të kërkonte një përpjekje të 
madhe dhe një sundimtar të fuqishëm e të vendosur. Megjithatë, ai 
personalitet i shquar i largoi e i çrrënjosi shumë vese e zakone të këqija 
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e të mëdhaja prej komuniteteve të mëdhaja, të cilët ishin kapur me 
fanatizëm pas zakoneve dhe traditave dhe kokëfortë në karakter. Ai e 
bëri këtë me një forcë të vogël, me pak përpjekje dhe për një periudhë 
të shkurtër kohe. Për më tepër, në vend të zakoneve të tyre të këqija, ai 
nguliti virtyte të lavdërueshme e të çmuara dhe merita të lartësuara. 

Vështroje, për shembull, hazreti Umerin, Allahu qoftë i kënaqur me 
të, para dhe pas konvertimit në Islam. Ju e shikoni atë midis 
personazheve kryesues midis popullit të tij në periudhën e injoracës 
para Islamike me vetëm një bërthamë virtyti në karakterin e tij, ai u bë 
pas konvertimit të tij, si një ‘pemë e gjatë dhe e përsosur’ prej meritave 
të lavdërueshme. Pothuajse të gjitha arritjet e atij personaliteti, atij 
profeti a.s.m, janë të jashtëzakonshme. Kushdo që nuk e shikon atë 
epokë lumturie, ne i bëjmë thirrje për ta studiuar e shqyrtuar atë 
gadishull me gjendjen aktuale të civilizuar. Ai mund ta testojë vetveten 
për të parë se çfarë mund të arrinte atje. Ata le të marrin njëqind prej 
filozofëve të tyre (psikologëve dhe sociologëve) dhe të shkojnë në 
gadishullin arabik. Unë do të doja të dija nëse ata do të ishin në gjendje 
të arrinin për njëqind vite një të qindtën e asaj që arriti e përmbushi ai 
personalitet fisnik për një vit të vetëm.  

Pikëla e Nëntë 

Nëse ti do të ishe njohës i natyrës së njeriut, natyrisht do të kuptoje 
se nuk është e lehtë për një njeri të mençur që të shfaqë një pretendim 
të rremë, i cili do ta turpëronte kur të dilte në shesh; ai nuk do të mund 
ta thonte atë pretendim pa ngurrim, pa turpërim e shqetësim, të cilat 
tregojnë dredhinë e tij; ai nuk mund ta shprehë as pa shtirje, 
artificialitet e ngacmim, të cilat tregojnë mashtrimin e tij para 
shikimeve të armiqve të tij kritikë, madje edhe sikur ky të ishte një 
person i parëndësishëm, në një detyrë të parëndësishme, në një pozitë 
të vogël, në një komunitet të vogël dhe për një çështje të vogël.  

Atëherë, si mund të futet dredhia e të depërtojë kontradikta në 
pretendimet e këtij personaliteti, i cili është një misionar i madh, me një 
mision të madh, me një pozitë të lartë, që lidhet me një kauzë të madhe, 
në një kohë kur ai ka nevojë për një mbrojtje të madhe në një komunitet 
të madh, përballë armiqve të mëdhenj, në një çështje të madhe dhe me 
një pretendim të madh? Dhe ja! Ai e shfaq atë pretendim dhe e thotë pa 
u shqetësuar fare nga ndonjë kundërshtar; ai e shpreh atë pa frikë e pa 
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shqetësim, me vendosmëri, me seriozitet, në një mënyrë që ngre nervat 
e armiqve të tij, e madje duke i poshtëruar e fyer me shprehje të larta e 
të fuqishme qëndrimet e tyre. A është e mundur që të ketë hyrë ndonjë 
dredhi? Ruajna Zot!

 
 

 

 
“Kjo nuk është tjetër veçse shpallje e inspiruar”1   

E vërteta nuk mashtron dhe ai që e kap të vërtetën nuk mashtrohet. 
Rruga e tij që është e vërteta, është e pastër dhe larg çdo mashtrimi. 
Atëherë, a mund të shfaqet ndonjë imagjinatë apo hamendje e ta 
mashtrojnë atë që e shikon të vërtetën të vërtetë?... 

Pikëla e Dhjetë 

Shiko e dëgjo çfarë thotë ai! Ja! Ai tregon të vërteta të mëdha 
mahnitëse, aq të nevojshme, aq tërheqëse dhe aq kureshtare dhe i 
provon çështjet e atyre të vërtetave. Ju e dini se ajo që e nxit më shumë 
njeriun është kureshtja. Madje, nëse do të të thuhej ty: “Në qoftë se do 
të japësh gjysmën e pasurisë dhe gjysmën e jetës, do të zbresë një 
person nga Hëna ose nga Jupiteri e do të të tregojë gjithçka rreth tyre; 
ai do të tregojë gjithashtu saktësisht rreth të ardhmes tënde dhe çfarë do 
të të ndodhë ty”, unë mendoj se ti do të pranoje që ta jepje gjysmën e 
jetës e të pasurisë tënde, nëse do të ishe kureshtar. Ndërsa ai 
personalitet –profeti Muhammed a.s.m– tregon për Monarkun, i Cili 
është i tillë saqë në mbretërinë e Tij, hëna nuk është gjë tjetër veçse si 
një mizë që fluturon rreth një fluture, dhe kjo flutur e cila është toka që 
flatëron rreth një llambe, dhe llamba që është dielli, është vetëm njëra 
midis mijërave në një bujtinë nga mijëra bujtina të Atij Monarku.  

Gjithashtu, ai personalitet njofton saktësisht për një botë aq të 
mrekullueshme dhe për një ndryshim e revolucion aq të çuditshëm 
saqë, nëse mijëra toka do të ishin bomba e të shpërthenin, ato nuk do të 
ishin më shumë të çuditshme se sa njoftimi që ai jep për botën tjetër. 
Nëse dëshiron, dëgjo nga gjuha e tij shembullin e sureve që vijojnë:  

																																																													
1 Kuran, 53:4 
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“Kur dielli (me dritën e tij të shtrirë) të mbështjellet (errësohet)”2 
“E kur të çahet qielli”3 

“Kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme”4 
“Dhe krisma e Kijametit (Dita e zhurmës)”5 ...të cilat ai i reciton. 

Ai gjithashtu vërtetësisht flet për një të ardhme që është e tillë saqë e 
ardhmja në këtë botë në krahasim me atë të ardhme është si një mizë e 
vogël.  

Dhe ai tregon me seriozitetin më të madh për një lumturi që është e 
tillë saqë të gjitha kënaqësitë e dynjasë në krahasim me atë lumturi janë 
si një vetëtimë kalimtare e rrufesë e krahasuar me një diell të përjetshëm. 
Poshtë perdes së këtij universi të çudirave atje na presin ngjarje tërësisht 
të jashtëzakonshme, krejtësisht përtej atyre me të cilët jemi mësuar. Me 
qëllim që ne të informohemi për ato ngjarje atje, sigurisht duhet të jetë 
një njeri i jashtëzakonshëm, i cili do t’i dëshmonte ato dhe atëherë të na 
informonte neve rreth tyre. Në të vërtetë, ne vëzhgojmë se ai personalitet 
shikon dhe pastaj dëshmon dhe kështu ose na paralajmëron, ose na 
sihariqon. Ai personalitet gjithashtu njofton për gjërat me të cilat është i 
kënaqur Zoti i të gjitha botërave dhe për gjërat të cilat Ai dëshiron që ne 
t’i përmbushim, dhe për disa çështje të mëdhaja të cilave nuk mund t’u 
ikim, për disa realitete të çuditshme me të cilat do të përballemi dhe pa të 
cilat lumturia është e pamundur.  

Mjerë të pavëmëndshmit! Mjerë të çudhëzuarit! Sa të çuditshme 
janë qëndrimet e disave ndaj këtyre realiteteve! Si është e mundur që 
ata verbojnë vetveten ndaj të vërtetës dhe bëhen të shurdhët ndaj këtyre 
realiteteve? Ndërsa shpirtërat duhet të sakrifikohen për hir të tij dhe 
gjithkush duhet ta braktisë dynjanë dhe çfarëdo që është në të, me 

																																																													
2 Kuran, 81:1 
3 Kuran, 82:1 
4 Kuran, 99:18 
5 Kurann, 101:1 
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qëllim që të nxitojë drejt tij; si është e mundur që ata nuk shfaqin 
interesim ndaj një personaliteti të tillë aq të mrekullueshëm si ky?! 

Pikëla e Njëmbëdhjetë 

Dije se ky profet fisnik ashtu siç është një provë folëse dhe një 
dëshmi e vërtetë e shkallës së të vërtetës së njësisë së Krijuesit të 
qënieve, gjithashtu ai është një provë vendimtare dhe dëshmi e qartë 
për ringjalljen e të vdekurve dhe për lumturinë e përjetshme. Vërtet, ai 
personalitet, ashtu si me thirrjen dhe udhëzimin e tij që është shkaku i 
arritjes së lumturisë së përjetshme dhe mjeti i arritjes së saj, gjithashtu 
me lutjen e tij dhe me adhurimin e tij të devotshëm është shkaku i 
ekzistencës së asaj lumturie të amshuar dhe mjet i krijimit të saj.  

Shiko! Ky personalitet kryen një lutje, një falje aq të madhe saqë 
duket sikur gadishulli arabik, madje e gjithë toka u bë të falen e të luten 
për shkak të lutjes së tij madhështore. 

Pastaj shiko! Ai e kryen atë lutje me këtë xhemat të madh në një 
mënyrë të tillë sikur ai është imami në mihrabin e epokës së tij, ndërsa 
anëtarët më të përkryer e të ndritshëm të njerëzimit nga koha e Ademit 
gjer në epokën tonë dhe deri në fund të kohës janë duke e ndjekur e 
duke u thënë ‘Amin’ lutjeve të tija.  

Dhe shiko! Ai po lutet për një nevojë aq të përgjithshme saqë jo 
vetëm banorët e tokës, por gjithashtu edhe ato të qiejve dhe të gjitha 
qëniet me gjuhët e gjendjeve të tyre bashkohen në lutjen e tij duke 
deklaruar: ‘Po, pranoje, o Zot, duanë e tij e plotësoje! Edhe ne 
gjithashtu e kërkojmë atë!”. Ai lutet me një dëshirë të tillë, me aq 
keqardhje, me shumë përgjërim e me një mënyrë të përshpirtshme dhe 
me aq nevojë, saqë e bën të gjithë kozmosin të qajë dhe i bën qëniet të 
bashkohen në lutjen e tij.  

Dhe shiko! Ai lutet për një qëllim të tillë e një synim, të cilat e 
ngrenë njeriun, botën dhe të gjitha krijesat nga shkalla më e ulët, nga 
inferioriteti, pavlefshmëria e padobishmëria për tek shkalla më e lartë, 
domethënë tek pasja e vlerave, tek qëndrueshmëria dhe tek detyrat e 
larta.  

Vështro! Ai përgjërohet dhe lutet për ndihmë e mëshirë në një 
mënyrë aq të lartë e të ëmbël sikur ai t’i bënte të gjitha qëniet, qiejt e 
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Arshin, të dëgjojnë duke i sjellë ato në dalldi e të thërrasin ‘Amin, o 
Zoti ynë’. 

Dhe shiko! Ai e kërkon plotësimin e nevojave të tij nga Një 
Gjithëdëgjues, i Cili është i Gjithëfuqishëm e Gjithëbujar dhe nga një 
Gjithëshikues, i Cili është Mëshirëplotë dhe i Gjithëditur; nga Ai që 
shikon e dëgjon lutjen më sekrete, prej gjallesës më të fshehur, për 
nevojën më të maskuar duke iu përgjigjur e duke ia përmbushur 
nevojën e saj, duke ia pranuar lutjen e duke treguar mëshirë për të, 
sepse Ai i jep çfarë i kërkohet sikur edhe me gjuhën e gjendjes së saj. Ai 
e jep atë në një mënyrë aq të urtë, gjithëshikuese e gjithëmëshire, saqë 
nuk lë dyshim se ai furnizim e rregull janë të veçantë për të Vetmin 
Gjithëdëgjues, Gjithëshikues, Gjithëbujar e Gjithëmëshirues. 

Pikëla e Dymbëdhjetë 

Sa e çuditshme! Çfarë dëshiron kjo krenari e llojit njerëzor, i cili po 
merr pas vetes të gjithë njerëzimin, që qëndron në maje të botës e duke 
ngritur duart e tij drejt Arshit më të madh të Allahut po bën një lutje të 
cilës i thonë ‘Amin’ njerëzit dhe xhindët? Çfarë po kërkon nderi i 
njerëzimit, kjo qënie e rrallë e kohës, i cili vërtet është lavdia e 
kozmosit?  

Dëgjo! Ai po lutet për lumturi të përjetshme, për jetë të 
pavdekshme e për t’u takuar me Zotin xh.sh; Ai kërkon parajsë, dhe 
lutet me të gjithë Emrat e shenjtë Hyjnorë, të cilët paraqesin bukurinë 
dhe shkallët e tyre në pasqyrat e qënieve. Madje, në qoftë se nuk do të 
ishin shkaqet për përmbushjen e atyre kërkesave të panumërta, si 
mëshira, përkujdesja, urtësia e drejtësia, qënia e të cilave kushtëzon 
mëshirë, urtësi, mirësi e drejtësi për ekzistencën e Ahiretit, si dhe të 
gjithë Emrat e Shenjtë Hyjnorë, të cilët janë shkaqe që i kërkojnë ato, 
do të mjaftonte lutja e vetme e këtij personaliteti dritëdhënës që Zoti 
xh.sh t’i ndërtonte atij dhe pasuesve të tij Xhennetin, pasi ndërtimi i të 
cilit është aq i lehtë për fuqinë Hyjnore sa krijimi dhe ndërtimi i 
pranverës. Po, ashtu si profetësia e tij që u bë shkak për hapjen e këtij 
vendi sprovimi e provash, gjithashtu, lutja e tij me robërinë e 
përkushtimin e tij ndaj Zotit ishte shkak për hapjen e botës tjetër. A do 
të pranonte rregulli i përkryer i vëzhguar në univers për të cilin studiues 
të nivelit të lartë dhe gjeni të tillë si Al–Gazali u shprehën:  
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 لَي-س+ ف'ى اْال'م-كَان' اَب-د+ع( م'م%ا كَانَ
“Nuk është e mundur të ekzistojë ndonjë gjë me origjinalitetin më të 

madh në ekzistencë se sa ajo që ekziston”.A do ta pranonin Bukuria pa 
të meta e artit brenda mëshirës dhe bukuria e pakrahasueshme e 
Hyjnisë shëmtinë, mizorinë, mungesën e rregullit e të mos dëgjojnë e 
mos t’u përgjigjen dëshirave dhe zërave më të parëndësishëm apo ta 
konsiderojnë të parëndësishmen si më të rëndësishme, apo të mos 
dëgjojnë, të mos kuptojnë e të mos përmbushin dëshirat më të 
domosdoshme? Ruajna Zot! Njëqind mijë herë ruajna Zot! Një bukuri e 
tillë nuk do ta lejonte një shëmti të tillë; ajo nuk do të bëhej e shëmtuar.  

Pikëla e Trembëdhjetë 

Kështu, o shoku im i përfytyruar, kjo është e mjaftueshme sa për 
tani. Ne duhet të kthehemi, sepse edhe sikur të qëndronim njëqind vjet 
në këtë periudhë në gadishullin arabik, ne do të kuptonim plotësisht 
vetëm një të qindtën e mrekullive të detyrave dhe të çudirave që kryen 
ai personalitet dhe ne kurrë nuk do të ishim të ngopur duke e vështruar 
atë. Tani eja! Ne do të shikojmë shekujt një nga një, mbi të cilët do të 
kthehemi ne. Shiko se si çdo shekull është hapur si një lule përmes 
shkëlqimit që ai ka marrë nga ai diell i udhëzimit, dhe sa kanë përfituar 
ato prej atij shekulli të lumturisë. Ato kanë prodhuar miliona nga frutat 
e shndritshëm si: Ebu Hanifeja,6 Shafiu,7 Ebu Bajazit Bistami,8 Xhunejd 
El Bagdati,9 Shejh Gejlani,10 Imam Gazali,11 Muhjiddin Ibn el–Arabi,12 
																																																													

6 Ebu Hanife, Nu’man Ibn Thabit (700-768): themeluesi i medhhebit Hanefi, 
shkollës juridike. Ai është njëri prej fekihëve më të mëdhenj – dijetarëve të 
jurisprudencës i aftë për të ushtruar ixhtihadin, domethënë të deduktojë ligje të reja prej 
Kuranit dhe sunnetit dhe gjithashtu ishte me shumë përvojë në teologji (kelam). Ai jetoi 
në Kufa dhe ndërroi jetë në Bagdat. Ai shkroi shumë vepra dhe mësoi shumë studentë.  

7 Shafiij (767-820) themeluesi i medhhebit Shafii. Ai u lind në Gaza, në Palestinë 
dhe vizitoi Mekën, Bagdatin dhe Egjiptin për të studiuar shkencat Islamike. Ai vdiq 
në Egjipt. Krahas fikhut (jurisprudencës Islamike), ai ishte shumë i ditur në hadith, në 
gjuhë dhe poezi. Veprat El-Umm dhe Ahkam El Kur’an janë vetëm dy prej veprave të 
tij të shumta.   

8 Ebu Jazid el Bistami (802-873). Njëri prej evlijave dhe poetëve shpirtërorë të 
muslimanëve. Ai u lind në Bistam, midis Irakut dhe Horasanit, dhe vdiq atje.  

9 Xhunejd El Bagdati ndërroi jetë në vitin 910. Ishte njëri prej më të shquarve 
prej sufive të hershëm dhe njëri prej udhëzuesve shpirtërorë të muslimanëve. Ai ishte 
një nxënës i Es-sirri el Sekati dhe mësoi fikhun nga Sufjan el Thaurij. Ai ishte aq i 
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Ebu’l Hasan el–Shadhili,13 Shah Nakshibandi,14 Imam Rabbani15 dhe të 
tjerë. Duke i lënë për më vonë detajet e vëzhgimit tonë studimor, ne 
duhet të recitojmë disa bekime e lutje për atë zbulues të mrekullive dhe 
për atë udhërrëfyes, të cilat tregojnë një numër të mrekullive të tij.  

																																																																																																																																																	
respektuar deri në atë pikë që u njoh si Sulltani i El-A’rifinë “Princi i njohësve të 
Allahut”. 

10 Abdul Kadir El Gejlani (1077-1166). Njëri prej poleve shpirtërorë më të 
njohur të sufizmit. Ai u lind në Xheilan por jetoi në Bagdat. Ai gjithashtu studioi 
hadithin dhe fikhun. Ai u quajt ‘Kutb’ “poli shpirtëror” i kohës së tij, dhe madje u quajt 
‘Gauth A’dham’ “ndihma më e madhe”. Nëpërmjet tij shumë muslimanë të devijuar 
gjetën rrugën e vërtetë dhe krishterë e hebrenj të shumtë u bënë muslimanë. Kitabul 
Gunejh, Futuhul Gajb dhe El-Fet’h Er-Rabbani janë vetëm disa prej veprave të tij. 

11 Imam El Gazali, Ebu Hamid Muhammad (1058-1111). Teolog, jurist, 
filozof dhe njëri prej atyre të njohur si ‘Muxhed-did’ ripërtëritës, rigjallërues të 
premtuar për të ardhur në çdo shekull për të përtërirë e kthyer Islamin në pastërtinë 
dhe në gjallërinë e tij origjinale. Ai u njoh në Europë Al-Gazel. Një figurë e 
jashtëzakonshme, Al Gazali ishte arkitekti i zhvillimit të mëvonshëm të Islamit. Ai la 
pas një koleksion të madh veprash, më e shquara e të cilave është ‘Ihja el’Ulum al-
Diin’ “Rigjallërimi i shkencave Islamike”.     

12 Muhjiddiin Ibn El Arabi (1165-1240). U lind në Andaluzi dhe vdiq në 
Damask. Ai u njoh si ‘Shejhul Ekber’ “Prijësi më i madh Sufi”. Ai shkroi shumë 
libra, midis të cilëve Fusus El Hikam dhe El Futuhat el Makkijeh janë më të shquarat. 

13 El-Shadhili (1196-1258). Themeluesi i shadhilijeh, njëra prej vëllazërisë më të 
rëndësishme. I lindur në Gumara, Tunizi dhe i varrosur në Humaithra, një fshat afër 
Detit të Kuq, ku ai vdiq ndërsa po kthehej prej haxhit. Ai e bëri Egjiptin qendrën e 
aktivitetit dhe mësimdhënies së tij. 

14 Shejh el Nakshibendi (1316-1389). Njëri prej prijësve të shquar shpirtërorë në 
historinë e Islamit dhe themeluesi i tarikatit Nakshibendi. Ai u lind në Buhara dhe 
studioi në Samarkand. Tarikati i tij është ende i përhapur gjërë në Turqi, në Kaukaz 
dhe në Azinë qëndrore. Ai vdiq në Buhara. Midis veprave të tij janë Risaletul Varidat, 
El Eurad El Behaijjeh, Hajat’nama dhe Tenbih el Gafiline.  

15  Imam Rabbani (1563-1624). Ai u lind në Sarhand, Indi. I njohur si 
Ripërtëritësi i mijëvjeçarit të dytë. Duke qenë shumë i ditur në shkencat Islame, ai 
nxori dhe edukoi shumë studentë dhe largoi shumë elementë korrupsioni prej sufizmit 
të kohës së tij. Ai solli Shah Alamgir apo Aurangzeb (1618-1707), sunduesin e shtetit 
Islam Babur në Indi, i cili pati një komitet dijetarësh për të përgatitur përmbledhjen –
skicën– më gjithëpërfshirëse të ligjit Islamik sipas medhhebit Hanefi.   
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Paqja dhe bekimet qofshin mbi profetin tonë, Muhammedin a.s.m 

mijëra e mijëra herë sa numri i veprave të mira të komunitetit të tij, të 
cilit iu zbulua Dalluesi i të vërtetës nga gënjeshtra, nga i 
Gjithëmëshirshmi e Mëshirëploti nga Froni më i lartë, profetësia e të 
cilit u paralajmërua nga Teurati, Inxhili dhe u tregua nga shenjat e 
mrekullueshme, nga zërat e xhindëve dhe nga Evlijatë e njerëzimit; 
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Bekimet qofshin mbi profetin me shenjën e të cilit u ça më dysh hëna; 
mbi shkëlqesinë tonë Muhammedin a.s.m, paqja dhe bekimet qofshin 
mbi të mijëra e mijëra herë sa numri i frymëmarrjeve të komunitetit të 
tij, që me shenjën e të cilit i shkonin nga pas pemët, me lutjen e të cilit 
binte menjëherë shiu; të cilit i bënte hije reja nga nxehtësia, mbi atë që 
ngopi me ushqimin e tij njëqind vetë, kur ai ushqim mjaftonte vetëm për 
një person; mbi atë që nga gishtat e të cilit vërshoi uji tre herë si 
burimi i Keutherit; që për hir të tij Zoti bëri që t’i flasin zhapiku, 
gazela, ujku, trungu, krahu, deveja, mali, shkëmbi dhe plisi i dheut; 
bekimet qofshin mbi atë i cili bëri miraxhin –ngjitjen– në qiell dhe syri 
i të cilit nuk u dridh (lëkund), mbi shkëlqesinë dhe ndërmjetësin tonë 
Muhammedin a.s.m! Paqja dhe bekimet qofshin mbi të mijëra e mijëra 
herë sa numri i shkronjave të Kuranit të formuara në fjalë të 
paraqitura me lejen e të Gjithëmëshirshmit në pasqyrat e valëve të ajrit 
tek recitimi i të gjitha fjalëve të Kuranit prej të gjithë recituesve që nga 
fillimi i shpalljes së tij gjer në ditën e fundit. Dhe na fal dhe na 
mëshiro, o Zot, për secilin nga ato bekime! Amin! Amin! Amin! 

Argumentet për profetësinë e Muhammedit a.s.m janë të 
panumërta. Një pakicë prej tyre ne e përmendëm në Fjalën e 
Nëntëmbëdhjetë dhe në Letrën e Nëntëmbëdhjetë. Mrekullitë që ai 
shfaqi arrijnë në një mijë. Për më tepër, Kurani, aspektet e mrekullisë 
së të cilit arrijnë rreth dyzet, që ne i shpjeguam në Fjalën e Njëzet e 
Pestë, gjithashtu dëshmojnë për profetësinë e Muhammedit a.s.m.. 
Përsëri, me të gjitha shenjat që përmban, ky univers dëshmon për 
profetësinë e tij. Gjithashtu, midis krijesave të shpërndara gjithandej 
universit ndodhen edhe shenja të panumërta për Unitetin e të Vetmit 
Unik edhe dëshmi të panumërta për profetësinë e Muhammedit a.s.m.  

Midis këtyre shenjave e dëshmive shqyrto, për shembull, 
mjeshtërinë e hollë artistike në krijim si një dëshmi vendimtare për 
profetësinë e profetit Muhammed a.s.m, sepse bukuria e këtyre 
krijesave të stolisura shfaq për Stolisësin një mjeshtëri të hollë artistike 
në krijimin e tyre dhe një formë e përbërje tejet të stolisur. Mjeshtëria e 
hollë artistike dhe stolia në mënyrë të qartë tregojnë se Autori Krijues 
ka një dëshirë të pakufishme për të bërë të bukur e të stolisur. Dëshira 
për të bërë të bukur ose të stolisur tregon qartë se Autori Krijues ka një 
dashuri të lartësuar për shpikjen e Tij dhe ka një dëshirë të shenjtë për 
të shfaqur plotësimin e artit të Tij. Kjo dashuri e dëshirë në mënyrë 
vendimtare tregojnë se njeriu –më i ploti dhe më i holli i krijesave dhe 
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më gjithëpërfshirësi i qënieve– është objekti gjithëpërfshirës e i shenjtë, 
dhe fokusi i kësaj dashurie e dëshire. Qënia e njeriut më i holli dhe më 
gjithëpërfshirësi i krijesave, do të thotë se ai është si një frut i 
vetëdijshëm që është rritur në pemën e krijimit. Qënia e tij si një frut do 
të thotë se midis pjesëve të krijimit, njeriu është më i hollë dhe më 
gjithëpërfshirës sesa të gjitha pjesët e tjera. Qënia e tij më i holli, më 
gjithëpërfshirësi dhe më i vetëdijshmi do të thotë se ai ka një shikim të 
gjithanshëm dhe një vetëdije universale.  

Domethënë, ai ka një shikim të plotë për tërësinë e pemës së 
krijimit dhe është krejtësisht i vetëdijshëm për qëllimet e Autorit 
Krijues. Ai është i adresuari i drejtëpërdrejtë dhe i veçantë i Autorit 
Krijues. Është ai i cili e përqëndron shikimin e tij të gjithanshëm dhe 
vetëdijen universale eksluzivisht mbi adhurimin për Krijuesin dhe për 
dashurinë ndaj Tij dhe mbi vlerësimin dhe ekspozimin e artit të Tij. 
Është ai që i përdor vetëdijen e tij, vëmendjen dhe fuqinë për dhënien e 
falënderimeve ndaj Krijuesit, i Cili kërkon dhënie falënderimesh në 
këmbim për mirësitë e Tij, dhe kërkon t’u bëhet thirrja të gjithë 
njerëzve për adhurim dhe për dhënie falënderimi ndaj Tij. Sigurisht, ky 
individ do të jetë i pari dhe i adresuari kryesor i Autorit Krijues, më i 
afërti i Tij dhe më i dashuri prej Tij.  

O njerëz! A do ishte e mundur tek ju që Muhammedi a.s.m të mos 
ishte ai individ i veçantë? A ndodhet në historinë tuaj ndonjë tjetër më i 
denjë për këtë pozitë se sa profeti Muhammed a.s.m? O ti që nuk i ke 
sytë të verbër dhe që nuk e ke intuitën të errësuar! Kur ti hedh 
vështrimin tek bota e njeriut në këtë univers, do të shohësh qartë dy 
sfera dhe dy skena përballë njëra tjetrës. Sfera e parë është ajo e 
Perëndisë Hyjnore e cila është pafundësisht madhështore dhe e 
mirësistemuar.  

Skena e parë është ajo duke shfaqur pafundësisht të përkryer e 
madhështor artin e Autorit Krijues. Sa për sferën e dytë, ajo është sfera 
e robërisë, adhurimit të ndriçuar me nënshtrimin, me integritetin dhe 
drejtësinë më të skajme. Skena e dytë është ajo e reflektimit dhe e 
vlerësimit në shtrirjen më të skajme dhe fleta më e qëndrueshme dhe e 
falënderimeve më të plota. Në qoftë se do t’i shikoje këto dy sfera dhe 
këto dy skena, atëherë vështro lidhjen midis tyre. Ti do të shohësh qartë 
se sfera e robërisë -adhurimit- lëviz plotësisht në emrin e sferës së parë 
dhe vepron me të gjithë fuqinë e saj për hir të saj. Përsëri, ti sigurisht 
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do të vëzhgosh me vëmendjen më të vogël se, me të gjithë treguesit dhe 
kuptimet e saj, skena e reflektimit dhe e falënderimit, e vlerësimit dhe e 
besimit kthehet plotësisht drejt skenës së artit dhe mirëbërësisë. Kur ti e 
ke dëshmuar këtë realitet me pikërisht sytë e tu, a do të ishte e 
arsyeshme për ty të mohoje lidhjen më të madhe midis kryetarit të 
sferës së robërisë -adhurimit- dhe Pronarit të sferës së Hyjnisë –
Rububijjeh?  

A do ta lejonte zemra jote të mbetej e pabindur për faktin se ai 
kryetar i cili u shërben me sinqeritet qëllimeve të autorit Krijues duke 
vlerësuar e ekspozuar artin e Tij, se ai ka lidhjen më të madhe e më të 
fortë me Krijuesin, dhe –për faktin se– ai flet drejtpërdrejtë me Autorin 
Krijues dhe Krijuesi e nderon atë me mesazhin e Tij? Në të vërtetë, 
kuptohet në mënyrë të vetëkuptueshme se ai është i pranuar dhe i 
dashur tek Pronari i të gjithë sundimit (të qiejve dhe të tokës); ai është 
më i dashuri i krijesave tek Ai dhe më i afërmi tek Ai.  

O Njeri! A do të ishte e arsyeshme për ty, që Autori i të gjithë 
këtyre krijesave të stolisura me shumëllojshmëri të pafundme bukurie, 
dhe Dhuruesi i të gjitha këtyre mirësive, i Cili merr parasysh edhe 
hollësitë e shijes në gojët e të gjitha krijesave, të mos ishte i 
vëmendshëm e të mos tregonte kujdes ndaj më të plotësuarit e më të 
bukurit të krijesave? Muhammedi a.s.m kthehet tek Ai me përmallim, 
robërim e dashuri të plotë. Ai i mahnit e i magjeps edhe qiejt e tokën 
me himne të larta lavdie dhe vlerësimi për artin e Atij Krijuesi. Ai i 
sjell në dalldi tokën dhe detin me lavdet e mirënjohjes ndaj favoreve të 
Atij Krijuesi dhe me madhështinë e lavdërimeve dhe me rrezatimin e 
madhërimeve –tekbireve– për madhështinë e Atij Krijuesi Mirëbërës. 

A do të ishte e mundur që një Krijues i Tillë, Mirëbërës dhe i 
Gjithëfuqishëm të mos e marrë parasysh atë vlerësues e mirënjohës? A 
do të ishte e mundur që Ai të mos kthehej drejt tij me dashuri? A do të 
ishte e mundur që Ai të mos fliste me të? A do të ishte e mundur që të 
mos e donte atë? A do të ishte e mundur që Ai të mos e afronte atë 
pranë madhërisë së Tij?  

åA do të ishte e mundur që Ai të mos dëshironte që sjelljet e tij të 
mira dhe gjendja e mënyrat e tij të bukura të mos aprovoheshin e 
imitoheshin nga të gjithë njerëzit e tjerë? A do të ishte e mundur që Ai 
të mos e bënte atë një model –shembull për t’u ndjekur nga të tjerët me 
qëllim që ata të mund të merrnin “ngjyrën” e tij?  
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A do të ishte e mundur që Ai të mos e dërgonte atë si profet për të 
gjithë njerëzit? A do të ishte e mundur që Krijuesi i këtyre krijesave të 
bëra në mënyrën më të sistemuar e të plotësuar, hollësitë e 
konstruksionit artistik të të cilëve tregojnë një njohje të pafundme dhe 
urtësi të pakufishme, të ishte i pavetëdijshëm e të mos dinte për atë 
anëtar më të përkryer e më të bukur të krijeave të Tij? A do të ishte e 
mundur që Ai të mos e njihte, të mos e shihte, dhe të mos fliste me të? 
A do të ishte e mundur që të bëhet i dashur e i njohur nëpërmjet 
stolisjeve të krijeave të Tij dhe të mos e donte dhe të mos e njihte atë që 
e do Atë siç e meriton, dhe që e njeh Atë siç duhet, që bëhet i dashur 
prej Tij nëpërmjet vërtetësisë e fetarisë dhe që e adhuron Atë me të 
vërtetën? 

 

 

	


