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PROVA E NJËMBËDHJETË E 

BESIMIT 

Stacioni i parë i fjalës së Njëzet e Dy 

 

STACIONI I PARË 
 

 

  

Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti.  

“Kështu All-llahu sjell shembujt krahasues për njerëzit, me qëllim që ata 
të mund të përkujtojnë.”1 

“Të tillë janë shembujt të cilët Ne ua sjellim njerëzve, me qëllim që se 
mbase mund të mendojnë.”2 

Njëherë dy njerëz po laheshin në një pellg të madh uji. Nën disa 

ndikime të jashtëzakonshme ata humbën vetëdijen dhe kur hapën sytë, 

panë se ishin transportuar në një botë të çuditshme dhe krejtësisht e 

ndryshme nga ajo që jetonin më parë. Ishte e tillë që me rregullin e saj 

perfekt ajo ishte si një vend, ose si një qytet, ose si një pallat. Ata të dy 

shikuan përreth me habi të plotë; në qoftë se do të shikohej nga një 

këndvështrim, vendi dukej si një botë e madhe. Nga një këndvështrim 

                                                 
1 Kur‟an, 14: 25 
2 Kur‟an, 59: 21 
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tjetër, dukej si një vend i mirorganizuar... në qoftë se shikohej në një 

anë tjetër, dukej një qytet i bukur... dhe nëse do të vështrohej nga një 

këndvështrim tjetër, ai dukej një pallat që përfshinte një botë 

madhështore.  

Duke udhëtuar rreth kësaj bote të çuditshme, ata të dy e soditën atë 

dhe shikuan se krijesat e një lloji po flisnin në një mënyrë, por ata nuk 

mundën ta kuptonin gjuhën e tyre. Megjithatë, kuptohej nga shenjat e 

tyre se ato po kryenin punë të rëndësishme dhe detyra të urta.  

Njëri nga të dy personat i thotë shokut: “Kjo botë e çuditshme 

duhet patjetër të ketë dikë që ta rregulloje, kjo mbretëri e mirorganizuar 

duhet të ketë një Autor; ky qytet i bukur duhet të ketë një pronar dhe ky 

pallat i ndërtuar për bukuri duhet të ketë një ndërtues. Ne duhet të 

përpiqemi që ta njohim Atë, pasi kuptohet se është pikërisht Ai i cili na 

ka sjellë këtu. Në qoftë se nuk e njohim Atë, atëherë kush do të na 

ndihmojë? Çfarë mund të presim ne nga këto krijesa të pafuqishme, 

gjuhën e të cilave nuk e njohim dhe të cilat nuk na e vënë veshin? Për 

më tepër, sigurisht Ai i cili e bën këtë botë të gjërë në formën e një 

vendi, qyteti e pallati, që e mbush nga lart-poshtë me gjëra të 

mahnitshme, që e stolis me çdo lloj dekori, dhe që e zbukuron  me 

mrekulli instruktive, sigurisht Ai dëshiron diçka nga ne dhe nga ata të 

cilët vijnë këtu. Ne duhet ta njohim mirë Atë  dhe të zbulojmë se çfarë 

dëshiron.”  

Personi tjetër tha: „Unë nuk e besoj se ndodhet një i tillë ashtu si Ai 

për të cilin ti flet, dhe se Ai e drejton vetë këtë botë të tërë.”  

Shoku i tij iu përgjigj: “Në qoftë se ne nuk do ta njihnim Atë dhe 

nëse do të qëndronim indiferentë ndaj Tij, ne nuk do të kishim 

absolutisht asnjë dobi në të, dhe në qoftë se ajo do të ishte e dëmshme, 

dëmi i saj do të ishte shumë i madh. Ndërsa në qoftë se ne do të 

përpiqeshim që ta  njihnim Atë, pak mundim ndodhet në këtë dhe, në 

qoftë se ka dobi, ajo do të ishte shumë e madhe. Prandaj, kurrësesi nuk 

do të ishte e perceptueshme që të mbetemi indiferentë ndaj Tij.”  

Personi i marrë tha: “Unë e konsideroj të gjithë qetësinë e 

kënaqësinë time të mos mendoj për Të. Gjithashtu unë nuk kam 

ndërmend të shqetësohem me gjëra që mendja ime nuk i kap. Të gjitha 

këto janë objekte të ngatërruara të rastësisë, ato ndodhin nga vetvetja. 

Çfarë janë këto gjëra për mua!” 
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Shoku i tij i mençur iu përgjigj: “Kjo kryeneçësia jote, do të më 

shtyjë mua dhe shumë të tjerë për në katastrofë. Ndonjëherë ndodh që 

një vend i tërë dhe qytete të bukura shkatërrohen për shkak të një idioti 

fatkeq dhe për veprimet e një të shthururi.” 

Përsëri njeriu i çmendur u kthye nga ai dhe i tha: “Ose më provo 

mua, në mënyrë vendimtare, se kjo mbretëri e madhe ka një Pronar të 

vetëm dhe një Autor të vetëm, ose më lër mua rehat!” 

Shoku i tij iu përgjigj: “Kokëfortësia jote ka arritur shkallën e 

çmendurisë; dhe me atë kryeneçësi ti do të jesh shkak i ndonjë 

katastrofe që mund të na bie neve dhe madje edhe mbretërisë!” 

Atëherë, unë do të të tregoj ty “Dymbëdhjetë Prova” të cilat 

demonstrojnë se kjo botë që është si një pallat dhe kjo mbretëri e cila 

është si një qytet, ka një Autor të vetëm dhe Ai është i Vetmi i Cili 

drejton dhe Administron gjithçka. Ai është krejtësisht i pastër dhe larg 

çdo mangësie. Ky Autor, i Cili nuk na shfaqet, na shikon neve dhe 

gjithçka si dhe i dëgjon fjalët e çdo gjëje. Të gjitha punët e Tij janë 

mrekulli dhe çudira. Të gjitha këto krijesa të cilat ne i shohim, por që 

gjuhët e të cilave ne nuk i kuptojmë, janë nëpunësit e Tij. ‟ 

 

 PROVA E PARË 

Eja shiko në çdo anë dhe shqyrto me vëmendje! Një dorë e fshehur 

vepron brenda të gjitha këtyre punëve, sepse diçka që nuk ka as një ons 

fuqi3  mban mijëra tone peshë të rënda? Dhe ndonjë gjë tjetër e cila nuk 

ka as edhe një grimcë vetëdije4 kryen vepra jashtëzakonisht të urta e të 

qëllimshme. Kjo do të thotë se ato nuk veprojnë nga vetvetja, porse një 

Zotërues i fshehur i Fuqisë i bën ato të veprojnë. Në qoftë se ato do të 

ishin të gjitha të pavarura, kjo do të bënte të domosdoshme që çdo punë 

këtu të ishte mrekulli dhe çdo gjë të ishte autorja e një mrekullie të 

jashtëzakonshme. Por kjo është një sofizëm që s‟ka kuptim. 

 

                                                 
3 Kjo aludon për farërat të cilat mbajnë pemë mbi kokat e tyre.  
4 Kjo tregon bimët e buta si hardhitë e rrushit, të cilat vetë nuk mund të ngjiten apo të 

mbajnë peshën e frutave, kështu duke hedhur krahët e tyre të buta rreth bimëve të tjera ose 

pemëve, dhe duke e mbështjellë vetveten rreth tyre, ato ngarkojnë vetveten mbi to.  



Prova e Njëmbëdhjetë e Besimit 

 

351 

 PROVA  E DYTË 

Eja, shikoji me vëmendje gjërat që i stolisin të gjitha këto fusha, 

rrafshina e vendbanime! Ndodhen shenja mbi secilën që tregojnë për 

Atë Autor të fshehur. Thjesht, secili jep lajme për Atë Autor të fshehur 

si të ishte një vulë apo një stampë. Atëherë, shiko përpara syve të tu: 

Çfarë bën Ai nga një ons peshe pambuku?
5
 

Shiko se sa shumë dengje stofi, pëlhura të bukura dhe materiale me 

lule kanë dalë nga ai: Shiko se sa shumë kënaqësi të sheqerosura dhe sa 

ëmbëlsira në formë sferike janë duke u bërë, saqë sikur me mijëra 

njerëz si ne t‟i vishnim dhe t‟i hanin, ato përsëri do të ishin të 

mjaftueshme. Dhe shiko! Ai ka marrë në dorën e Tij të padukshme 

hekurin, ujin, dhèun, qymyrin, bakrin, argjendin dhe floririn, dhe ka 

bërë një copë mish6 prej tyre. Hidhe vështrimin dhe shihe... Dhe kështu 

o njeri i çmendur! Këto vepra janë të veçanta për Një të Tillë, që e 

gjithë kjo mbretëri së bashku me të gjitha pjesët e saja janë nën fuqinë 

e Tij të mrekullueshme dhe të gjitha i janë nënshtruar dëshirës së Tij.  

 

 PROVA E TRETË 

Eja, shikoji këto vepra të lëvizshme arti.
7
 Secila është modeluar në 

një mënyrë të tillë saqë ajo është thjeshtë një shembull i zvogëluar i 

pallatit të madh. Çfarëdo që ndodhet në pallat, gjendet në këto makineri 

të vogla e të lëvizshme. A do të ishte e mundur që dikush tjetër përveç 

Autorit të pallatit, të mund ta vendoste dhe ta përfshinte pallatin e 

mahnitshëm në një makineri të vockël? Gjithashtu a do të ishte e 

mundur që, megjithëse Ai ka përfshirë një botë të tërë në një makineri 

me përmasën e një kutie, ndonjë gjë në të të ishte pa qëllim apo t‟i 

atribuohej rastësisë?  

                                                 
5 Aludon për farën. Për shembull, një farë hashashi, si një grimcë, bërthama e një kajsie 

dhe fara e një pjepri të vogël, prodhojnë nga thesari i Mëshirës, gjethe të endura më të bukura 

se sa stofi më i mirë, lule më të bardha se sa pëlhura dhe lule të verdha dhe fruta më të ëmbla se 

sa sheqeri dhe më të buta e më të shijshme se sa qoftet dhe konservat e frutave dhe na i japin 

ato neve.  
6 Kjo tregon krijimin e trupave shtazorë nga elementet, dhe krijesat e gjalla nga sperma.  
7 Kjo aludon për kafshët e për njerëzit. Sepse meqenëse kafshët janë indekset e vockëla të 

botës dhe natyra e njeriut është një shembull i zvogëluar i universit, çfarëdo që ndodhet në 

botë, një shembull i saj ndodhet tek njeriu.  



                                                                                  Asa-yı Musa - Shkopi i Musait 

 

352 

Kjo do të thotë që, sado shumë makineri të modeluara me aftësi 

mjeshtërore që ti mund të shikosh, secila është si një vulë e Atij Autori 

të fshehur. Madje, secila është si një lajmëtare ose shpallje. Nëpërmjet 

gjuhëve të gjendjeve të prirjeve të tyre të natyrshme, ato janë duke 

thënë: “Ne jemi arti i Një të Vetmi të tillë i Cili e krijoi këtë botë fare 

lehtë dhe gjithashtu Ai na krijoi ne me një lehtësi absolute.”  

 

 PROVA E KATËRT 

O shoku im kokëfortë! Eja, unë do të të tregoj diçka edhe më të 

çuditshme. Sodit! Të gjitha këto vepra dhe gjëra në këtë mbretëri kanë 

ndryshuar dhe janë duke ndryshuar. Ato nuk ndalojnë në ndonjë 

gjendje. Vëreji me kujdes, secili nga këto trupa të pajetë, dhe secila nga 

këto kutia të pandjeshme ka marrë një formë të të qënit absolutisht 

sunduese. Mjaft thjesht, është sikur secila t‟i sundonte të gjitha të tjerat. 

Shikoje këtë makineri që është pranë nesh8; duket sikur ajo urdhëron 

dhe, ndërkohë të gjitha domosdoshmëritë dhe substancat e nevojshme 

për stolinë e saj dhe funksionin vijnë duke nxituar për tek ajo nga 

vende të largëta. Hidhe vështrimin tek ai trup i pajetë
9
, ai sikur po ua 

bën me shenjë dhe kështu i nënshtron e i bën trupat më të mëdhenj t‟i 

shërbejnë atij dhe të punojnë në vendin e tij të punës. Edhe ti mund të 

bësh analogji të tjera në të njëjtën mënyrë.  

Thjesht, çdo gjë ia nënshtron vetvetes të gjitha krijesat në këtë botë. 

Në qoftë se ti nuk e pranon ekzistencën e Një të Vetmi të fshehur, i Cili 

drejton mbretërinë, ti duhet t‟ia atribuosh të gjitha aftësitë e Tij, artet 

dhe plotësimet krijesave edhe sikur ajo krijesë të jetë gurë, apo dhè, ose 

kafshë, ose njeri ose çdo krijesë tjetër e çfarëdollojshme. Në qoftë se 

mendja jote e gjykon si të pamundur se një Autor i vetëm 

Mrekullibërës është pronari i kësaj mbretërie dhe se është Ai që e 

drejton atë, atëherë ti do të të duhej të pranoje miliona e miliona 

                                                 
8 Makineria tregon pemët frutmbajtëse, sepse ato mbajnë në degët e tyre të holla qindra 

banka pune dhe fabrika, dhe endin, zbukurojnë dhe pjekin gjethe, lule e fruta të mahnitshëm 

dhe na i shtrijnë ato neve. Dhe pemët madhështore si pisha dhe cedri, madje i ngrenë bankat e 

tyre të punës në shkëmbinj të thatë dhe punojnë.  
9 Kjo aludon për kokrrat, bërthamat dhe farat e mizave. Për shembull, miza lë vezën e saj 

në gjethet e vidhit. Menjëherë pema e madhe i kthen gjethet e saj në një mitër nëne, një djep 

për vezët dhe në një depo plot ushqim si mjalti. Thjesht, pema, e cila nuk është prodhuese 

frutash, prodhon fruta duke lindur shpirtëra në atë mënyrë.  
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shpikësa e krijues si Ai, madje sa numri i krijesave, të cilat e 

kundërshtojnë njëra-tjetrën, janë të ngjashme dhe njëra brenda tjetrës, 

ndonëse rregulli perfekt kërkon mosndërhyrje, sepse po të kishte 

ndërhyrje sado pak dhe nga cilado qoftë dhe në cilëndo çështje të kësaj 

mbretërie të madhe, do të shfaqeshin qartë pasojat, pasi do të 

përziheshin çështjet dhe do të ngatërroheshin. Në qoftë se do të kishte 

dy kryepleq në një fshat, dy guvernatorë në një qytet, ose dy mbretër në 

një mbretëri; rezultati do të ishte rrëmujë e kaos. Atëherë, si do të ishte 

e mundur që sundues të panumërt të ndërhynin në një mbretëri të 

harmonizuar të Një Sundimtari Absolut! 

 

 PROVA E PESTË 

O shoku im dyshues! Eja, shikoji me kujdes mbishkrimet dhe 

skalitjet e këtij pallati të madh, vështroji të gjitha zbukurimet e këtij 

qyteti, sodite rregullin e kësaj mbretërie të tërë dhe reflekto mbi të 

gjitha veprat e artit  në këtë botë! Shiko! Në qoftë se këto mbishkrime e 

skalitje nuk do të ishin punuar nga pena e një të Vetmi të fshehur i Cili 

zotëron mrekulli të pafundme dhe aftësi dhe, nëse do t‟u atribuoheshin 

shkaqeve të pavetëdijshme, rastësisë së verbër dhe natyrës së shurdhër, 

atëherë një gurë dhe çdo bimë në këtë mbretëri duhej të ishte një 

skalitës aq i mrekullueshëm saqë ato të mund të shkruanin një mijë 

libra në çdo shkronjë dhe të përfshinin miliona vepra arti në një skalitje 

të veçantë. Për shkak se ti e sheh që ky mbishkrim i cili është përpara 

teje mbi këto gurë
10

 ku në secilin janë skalitjet e të gjithë pallatit, ligjet 

dhe sistemet e qytetit, dhe programet për organizimin e të gjithë 

mbretërisë, atëherë do të thotë se t‟i bësh këto skalitje e mbishkrime 

është aq e mrekullueshme, sa bërja e të gjithë mbretërisë. Kështu, çdo 

mbishkrim dhe çdo vepër arti, është një shpallje e Atij të Vetmi të 

fshehur dhe një vulë e Tij.  

Meqenëse një shkronjë nuk mund të ekzistojë pa treguar atë që 

e shkroi, dhe një skalitje artistike nuk mund të ekzistojë pa 

skalitësin, atëherë, si shpjegohet që Një skalitës i Cili shkruan një 

                                                 
10 Kjo aludon për njeriun, frutin e pemës së krijimit, dhe për frutin që përmban programin 

e pemës së tij dhe indeksin, sepse çfarëdo gjëje që ka shkruar pena e fuqisë në Librin e madh të 

universit, ajo e ka shkruar përmbledhjen e saj në natyrën e njeriut. Dhe çfarëdo që ka shkruar 

pena e kaderit Hyjnor në një pemë me përmasën e një mali, ajo gjithashtu e ka përfshirë atë në 

frutin e saj me përmasën e një thoi gishti...  
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libër të madh në një shkronjë të vetme dhe që skalit një mijë 

mbishkrime në një mbishkrim të vetëm, të mos njihet nëpërmjet 

librit të tij dhe nëpërmjet skalitjeve të Tij!.. 

 

 PROVA E GJASHTË 

Eja, le të shkojmë tek kjo fushë e gjërë.
11

 Në të ndodhet një mal i 

lartë, tek i cili ne do të ngjitemi në maje dhe kështu mund ta shikojmë 

gjithë vendin rretheqark. Gjithashtu do të marrim me vete një palë 

dylbi të bukura të cilat do ta sjellin çdo gjë afër, sepse këto gjëra të 

çuditshme po ndodhin në këtë tokë të çuditshme. Në çdo orë ndodhin 

gjëra të cilat ne nuk mund t‟i imagjinojmë. Shiko! Këto male, fusha e 

qytete po ndryshojnë menjëherë. Dhe si ndryshohen... në një mënyrë të 

tillë që me miliona gjëra janë duke ndryshuar në mënyrën më të rregullt 

e me organizim njëra brenda tjetrës. Transformimet më të mahnitshme 

janë duke u punuar e modeluar, sikur miliona nga tekstilet e ndryshme 

po enden së bashku njëra brenda tjetrës. Shiko! Këto gjëra të lulëzuara, 

të cilat ne i njohim dhe që u mësuam me to, po zhduken dhe të tjerat 

kanë ardhur në vendin e tyre në mënyrë të rregullt të cilat u ngjasojnë 

atyre në natyrë, por janë të ndryshme në formë. Mjaft thjesht, sikur kjo 

fushë dhe këto male të ishin secila një faqe, ku brenda tyre po shkruhen 

qindra e mijëra libra të ndryshëm. Dhe ato po shkruhen pa gabime e pa 

mangësi.  

Kështu, është e pamundur njëqind herë që këto të ndodhin vetvetiu. 

Po, është e pamundur një mijë herë që këto vepra të cilat janë modeluar 

me mjeshtëri dhe kujdes në një shkallë të pafundme të kenë ndodhur 

vetvetiu, pasi më shumë se vetveten, ato tregojnë Artistin i cili i punoi 

dhe i modeloi. Për më tepër, Ai i Cili e bëri këtë, shfaq mrekulli të tilla, 

që asgjë fare nuk mund të jetë e vështirë për Të. Për Të është aq e lehtë 

për të shkruar një mijë libra, sa lehtësia për të shkruar një libër të 

vetëm.  

                                                 
11 Kjo tregon faqen e tokës në pranverë e në verë, sepse grupet e qindra e mijëra krijesave 

të ndryshme krijohen njëra brenda tjetrës dhe shkruhen në sipërfaqen e tokës. Ato ndryshohen 

pa gabim apo defekt dhe me rregull të përsosur. Mijëra tryeza të të Gjithëmëshirshmit të Vetëm 

shtrohen, atëherë hiqen dhe zëvendësohen nga tryezat e freskëta. Të gjitha pemët sikur mbajnë 

tabakatë, të gjitha kopshtet janë si kazanë.  
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Dhe shiko rretheqark teje, Ai e ka vënë çdo gjë në vendin e saj të 

përshtatshëm me urtësi të plotë, dhe Ai me bujari i derdh mirësitë mbi 

cilindo për të cilat ata janë të denjë. Ai tërheq dhe hap perde të 

përgjithshme dhe dyer aq të bollshme e të begata, saqë dëshirat e 

gjithkujt përmbushen. Dhe Ai shtron tryeza me aq bujari, saqë një gosti 

mirësish u jepet të gjithë njerëzve dhe kafshëve të kësaj mbretërie; në 

të vërtetë, ajo është e veçantë dhe e përshtatshme për çdo grup e 

individ. Kështu, a do të ndodhej ndonjë gjë më e pamundur në botë se 

sa t‟i atribuohej diçka rastësisë në këto çështje të cilat ne i shohim, apo 

ndonjë gjë të ishte pa dobi e kot, apo shumë duar të ndërhynin tek ato, 

që autori i tyre të mos ishte i aftë për gjithçka dhe çdo gjë të mos i 

nënshtrohej Atij? Dhe kështu, o shok, gjej një pretekst përballë këtyre, 

nëse ti mundesh! 

 

 PROVA E SHTATË 

Eja, o shoku im! Tani ne do t‟i lëmë gjërat e vogëla e të pjesshme 

dhe të kthejmë vëmendjen tonë tek gjendjet e vëna përballë njëra tjetrës 

të pjesëve të kësaj bote të çuditshme në formën e një pallati. Ja, shiko! 

Vepra universale po kryhen dhe revolucione të përgjithshme po 

ndodhin në këtë botë me një rregull të tillë sa që të gjithë shkëmbinjtë, 

dheu, pemët dhe gjithçka në këtë pallat vëzhgojnë sistemet universale 

në botë dhe në harmoni me ato sisteme të përgjithshme, sikur çdo gjë 

po vepron me dëshirë.  

Gjërat që janë më të largëta, nxitojnë për të ndihmuar njëra-tjetrën. 

Tani shiko, një karvan
12

 i çuditshëm është shfaqur duke ardhur nga e 

padukshmja. Ata që kanë hipur në të u ngjasojnë pemëve, bimëve dhe 

maleve. Secili mban një tabaka me furnizime në kokën e vet. Dhe 

shiko! Ato po sjellin furnizimin për kafshët e ndryshme që po i presin 

në këtë anë. Dhe shiko, ashtu si llamba
13

 e fuqishme elektrike në atë 

kupë e cila i furnizon ato me dritë; ajo gjithashtu pjek të gjitha 

ushqimet e tyre, dhe ushqimet për t‟u pjekur janë secila të varura  tek 

një spango
14

 nga një dorë e së padukshmes dhe mbahen lart para saj. 

                                                 
12  Këto janë karvanet e bimëve dhe të pemëve, të cilat mbajnë ushqimin e të gjitha 

kafshëve.  
13 Drita e fortë elektrike tregon diellin.  
14 Spangoja dhe ushqimi i ngjitur tek ai janë degët e holla të pemëve dhe frutat e tyre të 

shijshme.  
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Dhe në këtë anë, shikoji këto kafshë të mjera, të dobëta, të pafuqishme 

e të vogëla: se si përpara kokave të tyre u janë bashkangjitur dy pompa 
15

 të vogëla plot me ushqim të butë e të hollë, si dy burime; do të ishte e 

mjaftueshme për ato krijesa të pafuqishme vetëm të ngjisin gojët e tyre 

me to.  

Shkurtazi: Ashtu si të gjitha gjërat gjithandej botës që shikojnë 

njëra-tjetrën, po ashtu ato e ndihmojnë njëra-tjetrën. Dhe ashtu siç e 

shikojnë ato njëra-tjetrën, po ashtu ato bashkëpunojnë me njëra-tjerën. 

Dhe ashtu siç plotësojnë ato secila punët e tjetrës, po ashtu ato e 

mbështesin njëra-tjetrën, dhe duke qëndruar sup më sup, ato punojnë 

bashkë. Edhe ti bëj analogji me këtë për çdo gjë; ato kurrë nuk 

mbarojnë me numërim. Kështu, të gjitha këto gjëra demonstrojnë në 

mënyrë aq vendimtare, si dy edhe dy bëjnë katër, se çdo gjë i 

nënshtrohet Autorit të këtij pallati të mahnitshëm, domethënë, Pronarit 

të kësaj bote të çuditshme. Çdo gjë është si një ushtar nën urdhrin e Tij. 

Çdo gjë kthehet nëpërmjet fuqisë së Tij. Gjithçka vepron nëpërmjet 

urdhrit të Tij dhe për llogari të Tij. Çdo gjë vendoset në rregull 

nëpërmjet urtësisë së Tij.  Çdo gjë i ndihmon të tjerat nëpërmjet 

bujarisë së Tij. Çdo gjë shpejton për t‟u dhënë një asistencë të tjerave 

nëpërmjet mëshirës së Tij, domethënë ato janë bërë të nxitojnë drejt 

saj. Dhe kështu, o shoku im! Thuaj diçka përballë kësaj, nëse ti 

mundesh! 

 

 PROVA E TETË 

Eja, o shoku im i pamend, që e pandeh nefsin tënd të arsyeshëm 

dhe që i ngjason nefsit tim urdhërues për të liga. Ti nuk dëshiron ta 

njohësh Pronarin e këtij pallati të madh! Por dëshmia e të gjitha këtyre 

gjërave e tregon Atë, dhe dëshmon për Të. Si mund ta mohosh ti 

dëshminë e të gjitha këtyre gjërave? Atëherë, ti do të të duhej të 

mohoje edhe pallatin gjithashtu dhe të thonje: „Nuk ka botë, nuk ka 

mbretëri dhe nuk ka gjë në ekzistencë‟. Madje të mohoje edhe veten 

tënde gjithashtu dhe ta konsideroje të paqenë! Ose ndryshe, eja në vete 

dhe më dëgjo mua! Tani shiko! ka elemente të njëtrajtshme dhe  

                                                 
15 Me dy pompat e vogëla aludohet për kraharorët e nënave.  
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minerale
16

 brenda pallatit që kanë përfshirë tokën dhe që gjenden në të 

gjitha anët e saj. Thjesht, gjithçka që shfaqet në vend, bëhet nga ato 

elemente. Domethënë, kushdo që është Pronar i atyre elementeve dhe i 

mineraleve, gjithashtu Ai është pronari i çdo gjëje që prodhohet nga 

ato. Kush është pronari i një fushe a ferme, ai është pronari i të gjitha 

prodhimeve të saj gjithashtu. Dhe kush është pronari i detit, të gjitha 

gjërat brenda tij janë gjithashtu të tijat.  

Pastaj shiko, o shoku im! Këto tekstile e pëlhura dhe këto materiale 

stofi të ngjyrosura e të zbukuruara me lule prodhohen nga një lëndë e 

vetme. Është e vetëkuptueshme se është vetëm një veprues Ai i Cili e 

sjell lëndën, e përgatit dhe e tjerr atë në fill, fije dhe ajo është një vepër 

e tillë që nuk e lejon pjesëmarrjen e të tjerëve. Atëherë të gjitha 

tekstilet e përsosura i përkasin vetëm Atij dhe janë të veçanta për Të.  

Dhe shiko! Çdo lloj nga këto gjëra të endura, të përpunuara e të 

prodhuara gjenden në çdo anë të mbretërisë dhe janë të shpërndara 

gjërësisht, saqë ato prodhohen dhe enden së bashku dhe njëra brenda 

tjetrës, në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin model. Kjo do të thotë se ato 

janë veprat e të njëjtit Autor dhe veprojnë nëpërmjet një urdhëri të 

vetëm. Ndryshe, bashkëpërgjigjja dhe përshtatja në të njëjtën kohë, me 

të njëjtin model, në të njëjtën formë, nga i njëjti lloj, në të gjitha anët, 

do të ishte e pamundur. Prandaj secila nga këto gjëra të punuara e të 

modeluara me mjeshtëri të hollë është si një shpallje për Atë të vetëm 

të fshehur të Cilin çdo gjë e tregon.  

Çdo lloj stofi me lule, çdo makineri gjeniale e shkathët dhe çdo 

kafshatë e embël sikur të ishte një vulë e asaj mrekullie duke shfaqur 

Autorin; sikur të ishte një stampë e Tij, një shenjë, një zbukurim dhe 

sikur secila të thonte nëpërmjet gjuhës së gjendjes së saj:  

“Vepra e kujtdo që jam unë, edhe arka dhe dyqanet tek të cilat unë 

gjendem janë prona e Tij. Çdo skalitje thotë: “Ai i cili më endi mua, 

gjithashtu endi edhe dengun e stofit në të cilin unë jam.” Çdo kafshatë 

e ëmbël thotë: “Ai i cili më bëri mua dhe më poqi, kazani në të cilin 

                                                 
16 Dhe sa për elementet dhe mineralet, këto tregojnë elementet e ajrit, ujit, dritës, dhe 

dheut, të cilat kanë detyra të shumta të mirorganizuara; ato nxitojnë për të ndihmuar të gjitha 

qëniet e nevojshme me lejen Hyjnore; futen gjithkund dhe japin ndihmë me urdhrin Hyjnor, 

dhe i ngrejnë të gjitha gjërat e domosdoshme për jetën, dhe mëndin (u japin gji) gjallesave, dhe 

janë burimi i thurjes dhe i mbishkrimit të artifakteve Hyjnore, janë paraardhësit e tyre dhe 

djepa për ato.  
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unë jam, është gjithashtu i Tij.” Dhe çdo makineri thotë: “Ai i cili më 

prodhoi mua, gjithashtu i prodhon të gjitha ato si unë që janë 

shpërndarë gjithandej tokës dhe që na bën të arrijmë në çdo anë të 

mbretërisë, është Ai. Kjo do të thotë se Pronari i mbretërisë është 

gjithashtu Ai. Prandaj, cilido që të jetë  pronari i të gjithë kësaj 

mbretërie dhe pallati, vetëm Ai mund të jetë pronari ynë gjithashtu.” 

Për shembull, me qëllim që të jesh pronari i vërtetë i një gjerdani 

fishekësh ose madje i një kopseje që i përket uniformës ushtarake ku 

janë vendosur simbolet e shtetit sipër saj, duhet padyshim që ai të jetë 

pronari i të gjitha fabrikave në të cilat ato prodhohen. Në qoftë se një 

ushtar i parregullt e mburravec do të pretendonte ndryshe, atij do t‟i 

thuhej: “Ato janë pronë e shtetit.” Dhe ato do t‟i merreshin atij, dhe ai 

do të dënohej.  

Shkurtazi: Ashtu si elementet në këtë mbretëri të cilat janë lëndë të 

shpërndara në të gjitha anët, ku pronari i tyre është Një i Vetëm dhe i 

ka në pronësi të gjitha gjërat që ndodhen në të, po ashtu artet e 

përhapura gjithandej asaj mbretërie, meqenëse janë të ngjashme, ato 

shfaqin një shenjë apo një stampë të vetme dhe kështu të gjitha ato 

shpikje të shpërndara mbi faqen e mbretërisë tregojnë se Ai i Vetëm 

Sundon mbi ato arte dhe mbi gjithçka.  

Dhe kështu, o shoku im! Ndodhet një shenjë Njësie, një stampë 

Uniteti, në këtë vend, domethënë, në këtë pallat madhështor, sepse  

ndërsa duke qenë të shumta, disa shfaqin unitetin ose ngjashmërinë, 

meqenëse ato i ngjasojnë njëra-tjetrës dhe gjenden gjithkund. Dhe 

meqenëse uniteti tregon të Vetmin, ashtu siç dihet, atëherë 

domosdoshmërisht Autori i këtyre gjërave dhe pronari i tyre duhet të 

jetë Një i vetëm. Për më tepër, shikoje me vëmendje këtë: Nga prapa 

perdes së të padukshmes një spango
17

 e trashë është shfaqur. Vështro, 

tani me mijëra fije janë varur poshtë prej saj. Dhe shikoji majat e 

fijeve: një diamant, një dekoratë, një mirësi dhe një dhuratë i është 

bashkangjitur secilës. Dhurata të përshtatshme po i jepen gjithësecilës 

prej krijesave. A e di ti se sa veprim prej idioti do të ishte nëse nuk e 

njeh dhe nuk e falënderon Atë të Vetëm i Cili i shtrin nga prapa perdes 

së çuditshme të së padukshmes ato mirësi e dhurata të mahnitshme, 

sepse në qoftë se ti nuk e njeh Atë, ti do të detyroheshe të thonje: “Këto 

                                                 
17 Spangoja e trashë aludon për pemët frutdhënëse; mijërat e fijeve, aludojnë për degët e 

tyre; diamantet, dekoratat, mirësitë dhe dhuratat që janë tek ato fije aludojnë për 

shumëllojshmëritë e luleve dhe të frutave.  
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spango janë duke i bërë vetë diamantet dhe dhuratat e tjera në majat e 

tyre dhe i ofrojnë ato.” Atëherë ti do të të duhej t‟ua atribuoje secilës 

spangoje kuptimin e një mbreti. Ndërsa para syve tanë një Dorë e 

padukshme është duke i bërë fijet dhe gjithashtu duke ua bashkangjitur 

atyre dhuratat. Kjo do të thotë se çdo gjë në këtë pallat, tregon Autorin 

e saj të mrekullueshëm në mënyrë më të qartë se sa vetveten. Në qoftë 

se ti nuk e njeh Atë, ashtu siç duhet, atëherë ti do të bije një qind herë 

më poshtë se sa një kafshë, sepse ti do të detyroheshe t‟i mohoje të 

gjitha këto gjëra.  

 

 PROVA E NËNTË 

Eja o shoku im i paarsyeshëm! Ti nuk e njeh Pronarin e këtij 

pallati, dhe ti nuk dëshiron që ta njohësh Atë, sepse e vlerëson të 

pagjasë ekzistencën e Tij. Ti po shmangesh në mohim sepse nuk mund 

t‟i perceptosh me trurin tënd të ngushtë artet dhe veprat e Tij të 

mrekullueshme. Ndërsa pagjasia, pamundësia e vërtetë, vështirësitë 

reale dhe mundimet e mëdha qëndrojnë në mosnjohjen e Tij, sepse në 

qoftë se ne e njohim Atë, ky pallat i tërë, dhe kjo gjithësi, bëhet aq e 

lehtë dhe pa shqetësim, ashtu si një gjë e vetme; Ajo do të bëhej mjet 

për bollëkun dhe begatinë rreth nesh. Në qoftë se ne nuk e njohim atë 

dhe në qoftë se Ai nuk do të ekzistonte, atëherë çdo gjë do të bëhej aq e 

vështirë sa i gjithë ky pallat, sepse çdo gjë është bërë aq me mjeshtëri 

ashtu si pallati. Atëherë as bollëku, as begatia nuk do të mbeteshin. Në 

të vërtetë asnjë nga këto gjëra të cilat ne i shohim nuk do të kalonte në 

dorën tonë dhe në asnjë dorë tjetër. Shiko vetëm kavanozin e konservës 

së ëmbël, që i është bashkangjitur kësaj spangoje.
18

 Në qoftë se ai nuk 

do të ishte shfaqur nga kuzhina e Tij e mrekullueshme e fshehur, ne 

nuk do të kishim mundur ta blenim atë as me njëqind dollarë, 

megjithëse ne e blejmë atë tani me dyzet qindarka.  

Po, e gjithë pamundësia, vështirësia, shqetësimi dhe mundimi, dhe  

në të vërtetë, gjithë pagjasia, qëndron në mosnjohjen e Tij. Sepse një 

peme i jepet jetë nga një rrënjë nëpërmjet një ligji në një qendër, dhe 

formimi i mijëra frutave është aq i lehtë sa ai i një fruti të vetëm. Por në 

                                                 
18 Kavanozi i konservës tregon dhuratat e mëshirës Hyjnore si pjeprat, shalqitë, shegat dhe 

si kutia qumështi që është arra e kokosit (hindit) e të tjera nga kavanozët e fuqisë Hyjnore, dhe 

të gjitha ato janë dhurata të Mëshirës Hyjnore.  
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qoftë se frutat e asaj peme do të kishin qenë lidhur me qendra e rrënjë 

të ndryshme dhe me ligje të ndryshme, atëherë çdo frut do të kishte 

qenë aq i vështirë për t‟u prodhuar, aq sa pema. Në qoftë se pajisja e 

një ushtrie të tërë do të ishte nga një qendër, nëpërmjet një ligji, dhe 

nga një fabrikë, për sa ka të bëjë me sasinë, ajo është aq e lehtë sa 

pajisja e një ushtari të vetëm. Ndërsa në qoftë se çdo ushtar do të 

pajisej nga vende të ndryshme, atëherë për të pajisur një ushtar duhet të 

kishte aq shumë fabrika sa për të pajisur të gjithë ushtrinë.  

Ashtu si këto dy shembuj, në qoftë se në këtë pallat të 

mirorganizuar në këtë qytet të bukur, në këtë mbretëri të përparuar, në 

këtë botë madhështore, krijimi i të gjitha këtyre gjërave do t‟i 

atribuohej një Autori të Vetëm, kjo do të bëhej aq e lehtë, aq e kollajt, 

saqë ajo bëhet arsyeja për bollëkun e pafund, për dobishmërinë dhe për 

bujarinë që ne e shohim. Përndryshe, secila gjë do të bëhej aq e 

shtrenjtë dhe aq e vështirë, saqë sikur e gjithë bota, nëse do t‟i jepej si 

çmim për të, ajo nuk do të përfitohej.  

 

 PROVA E DHJETË 

Eja, o shoku im, që ke ardhur pak në vete! Ne tashmë kemi qenë 

këtu pesëmbëdhjetë ditë.
19

 Në qoftë se nuk i njohim rregullat e kësaj 

bote dhe nuk e njohim mbretin e saj, ne do të meritojmë ndëshkim. Ne 

nuk kemi më justifikim, sepse për pesëmbëdhjetë ditë, sikur ne na u 

dha një afat lirie dhe u pezullua përkohësisht vendimi; këta nuk na 

prekin neve. Natyrisht ne nuk jemi lënë të vetëm në dëshirat tona. Ne 

nuk mund të bredhim si një kafshë midis këtyre krijesave delikate, të 

mirëbalancuara, të holla, të punuara me mjeshtëri dhe instruktuese, e t‟i 

prishim; ato nuk do të na lejojnë neve t‟i dëmtojmë. Gjithashtu 

ndëshkimet e mbretit madhështor të kësaj mbretërie janë shumë të 

rrepta gjithashtu. Ti mund ta kuptosh nga kjo se sa i fuqishëm dhe sa 

madhështor është mbreti. Ai e organizon këtë botë të madhe sikur të 

ishte një pallat dhe e bën atë të rrotullohet si një makineri. Ai e 

administron këtë mbretëri të madhe si një shtëpi, duke mos humbur 

asgjë. Shiko se si mbushet ena dhe si zbrazet; Ai, në mënyrë të 

vazhdueshme, e mbush këtë pallat, këtë mbretëri, këtë qytet, me 

rregullin më të plotë dhe e boshatis atë me urtësinë më të plotë. Ashtu 

                                                 
19 Pesëmbëdhjetë ditët tregojnë moshën e të pesëmbëdhjetave, moshën e përgjegjësisë.  
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si duke i shtruar tryezat dhe pastaj duke i hequr, shumëllojshmëritë e 

ushqimeve sillen me radhë dhe u jepen për t‟i ngrënë në formën e një 

shumëllojshmërie të madhe tryezash
20

 duke  u shtruar nëpërmjet një 

Dore nga e padukshmja në çdo anë të mbretërisë së Tij të gjërë dhe 

pastaj duke u ngritur, Dora e së padukshmes e ngre atë, pastaj sjell një 

tjetër në vend të saj. Ti e shikon këtë gjithashtu, dhe në qoftë se e 

përdor arsyen tënde, ti do të kuptoje se brenda asaj madhështie të lartë 

ndodhet një bujari dhe një zemërgjërësi e pafundme.  

Dhe shiko, ashtu si të gjitha gjërat që dëshmojnë sovranitetin dhe 

unitetin e Atij të Padukshmi, po ashtu, këto revolucione dhe ndryshime 

të cilat kalojnë një pas një, si karvane, dhe hapen prapa perdes së 

vërtetë, dëshmojnë vazhdimësinë dhe qëndrueshmërinë e Tij, sepse 

shkaqet e gjërave zhduken së bashku me gjërat. Kështu gjërat dhe 

shkaqet zhduken së bashku, ndërsa ato të cilat vijnë pas tyre vijnë të 

reja dhe kanë shenja si paraardhëset e tyre. Atëherë ato nuk janë nga 

veprimi i atyre shkaqeve, por nga veprimi i Atij që nuk zhduket kurrë. 

Ashtu siç mbetet shkëlqimi –pas zhdukjes së fluskave të lumit që 

rrjedh– në ato fluska që i ndjekin ato, gjë kjo që na bën të kuptojmë se 

ky shkëlqim nuk është nga fluskat që u zhdukën, por nga një burim i 

përhershëm drite që i bën ato të shkëlqejnë, po kështu ndryshimi i 

shpejtë i gjërave dhe gjërat që vijnë pas tyre duke marrë të njëjtat 

ngjyra, tregon se ato janë shfaqje, mbishkrime, pasqyra dhe vepra arti 

të Atij që është i përjetshëm, i pavdekshëm dhe i vetëm.  

 

 PROVA E NJËMBËDHJETË 

Eja, o shoku im! Tani unë do të të tregoj ty një provë vendimtare aq 

të fuqishme sa dhjetë të mëparshmet. Ne do të hipim në një anije
21

 dhe 

të lundrojmë për në një gadishull shumë të largët, sepse çelësi i 

                                                 
20  Tryezat tregojnë faqen e tokës në verë, gjatë të cilës qindra tryeza të të 

Gjithëmëshirshmit shfaqen  të freskëta e të ndryshme nga kuzhinat e mëshirës. Çdo kopsht 

është një kazan, çdo pemë është një mbajtëse tabakeje.  
21 Anija tregon historinë, dhe gadishulli tregon epokën e lumturisë ose shekullin e Profetit 

a.s.m.. Duke hequr rrobat e këtij civilizimi të ulët në bregun e tij të errët, duke hyrë në detet e 

kohës, duke i hipur anijes së historisë, duke e ndriçuar tek Gadishulli arabik dhe tek Era e 

lumturisë dhe duke vizituar lavdinë e Botës a.s.m. tek detyrat e tij, ne mësojmë se Ai 

personalitet është prova e Njësisë Hyjnore aq e ndritshme saqë ai ka ndriçuar të gjithë globin 

dhe dy fytyrat e së shkuarës dhe të së ardhmes si dhe largon errësirën e mosbesimit e të 

çudhëzimit.  
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enigmave të kësaj bote do të jetë atje. Për më tepër, gjithkush është 

duke e shikuar atë gadishull dhe është duke pritur diçka prej tij, ata po 

marrin urdhëra prej atje. Shiko, ne po shkojmë atje. Tani ne arritëm, 

zbarkuam në breg dhe vumë këmbët tona në gadishull. Ne tani jemi 

para një grumbullimi të madh njerëzish, aty janë mbledhur elita dhe 

njerëzit  më të rëndësishëm të mbretërisë. Shiko me vëmendje, ky 

komunitet i madh ka një udhëheqës. Eja të afrohemi edhe më shumë; 

ne duhet të njihemi me të. Shiko! Çfarë dekorimesh të shndritshme ka 

ai, më shumë se njëmijë prej tyre. 
22

 Sa fuqishëm flet ai! Sa i këndshëm 

është bisedimi i tij! Në këto dy javë unë kam mësuar vetëm pak rreth 

asaj që ai flet. Edhe ti mësoji ato prej meje. Shiko! Ai personalitet flet 

për Mbretin Autor të mrekullive të kësaj mbretërie dhe thotë se Ai e ka 

dërguar atë për tek ne. Shiko! Ai është duke shfaqur mrekulli të tilla, 

saqë ato nuk lënë asnjë dyshim, se ai është një i dërguar i posaçëm i 

mbretit.  

Shiko me vëmendje, jo vetëm krijesat e këtij gadishulli e dëgjojnë 

atë që ai thotë, por ai është duke e bërë të gjithë mbretërinë ta dëgjojë 

në mënyrë të mahnitshme, sepse gjithkush po përpiqet ta dëgjojë 

ligjëratën këtu. Jo vetëm njerëzit e dëgjojnë; por edhe kafshët e 

dëgjojnë atë gjithashtu. Dhe shiko, madje edhe malet janë duke i 

dëgjuar urdhëresat që ai solli dhe po dridhen në vendet e tyre; edhe 

pemët gjithashtu lëvizin për tek ato vende që ai ua bën me shenjë. Ai e 

bën ujin të vërshojë prej çdo vendi që ai dëshiron; ai madje i bën 

gishtërinjtë e tij si Burimi i Keutherit, dhe ua jep njerëzve ta pinë. Dhe 

shiko, me shenjën e tij, një llambë e rëndësishme
23

 çahet më dysh. Kjo 

do të thotë se sikur mbretëria së bashku me të gjitha qëniet e saj e 

njohin se ai është një zyrtar dhe i dërguar me mision nga ana e Mbretit; 

se ai është përçuesi më i sinqertë dhe i vërtetë i urdhëresave të tij të 

mëdha, dhe lajmëtari i mbretërisë dhe zbuluesi i enigmës së krijimit. Ti 

i sheh ata t‟i kushtojnë vëmendje e t‟i binden atij, si ushtarë të bindur. 

Të gjithë ata njerëz me mend rreth tij deklarojnë: “Po, po, ajo është e 

vërtetë”, duke vërtetuar gjithçka që ai thotë. Në të vërtetë, duke iu 

nënshtruar shenjave dhe urdhëresave të tij, malet dhe pemët në këtë 

                                                 
22 Një mijë dekorimet janë mrekullitë e profetit Muhammed a.s.m. të cilat sipas atyre që i 

kanë hetuar, arrijnë afërsisht njëmijë.  
23 Llamba e rëndësishme është hëna, e cila u ça në dy gjysma thjesht me shenjën e tij. 

Domethënë, ashtu siç tha Mevlana Xhami: “Me penën e Gishtit të Tij, ai analfabet i cili nuk 

dinte as të shkruante, shkroi një Elif në faqen e qiejve dhe me të u ça hëna më dysh...  
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mbretëri si dhe Drita e madhe
24

 që e ndriçon atë, thonë: “Po, po, 

gjithçka që ti thua është e vërtetë.”  

Dhe kështu, o shoku im i pavëmendshëm! A do të mund të kishte 

ndonjë kontradiktë apo mashtrim në fjalët e këtij fisniku? Ruajna Zot! 

Kurrë nuk mund të gjenden gjëra të tilla në fjalët e tij. Ky është ai të 

cilin e nderon mbreti me njëmijë dekorata të veçanta prej vetë thesarit 

të Vet; ato janë shenja vërtetimi për të dhe të gjithë njerëzit e shquar të 

mbretërisë i vërtetojnë ato. E gjithë fjala e tij është besim e qetësi. Ai 

përmend Atributet e mrekullueshme, dhe urdhërat e Tij të thella e 

serioze. Në qoftë se ti do të gjeje në veten tënde ndonjë gjë në 

kundërshtim me të vërtetën në këto gjëra, atëherë do të bëhej e 

domosdoshme që t‟i mohoje: këtë pallat, këto llamba, këtë komunitet 

dhe të mohoje ekzistencën dhe realitetin e tyre.  Nëse ti mundesh, 

shtrije gishtin e kundërshtimit kundra këtyre! Dhe shiko se si gishti yt 

do të thyhet nga fuqia e provave dhe do të ngulet në syrin tënd...  

 

 PROVA E DYMBËDHJETË 

Eja vëllai im, që ke ardhur pak në vete! Unë do të të tregoj një 

provë tjetër me fuqinë e të gjitha njëmbëdhjetë provave të mëparshme. 

Shikoje këtë dekret të ndritshëm
25

, i cili zbret nga lart dhe të cilin 

gjithkush e vështron me vëmendje të plotë ose nga habia ose nga 

nderimi. Ai personalitet i nderuar me një mijë dekorata, përveç atyre 

urdhëresave dritëdhënëse, qëndron pranë Kur‟anit dhe ia shpjegon 

gjithkujt kuptimet e tij. Stilet e dekretit ndriçojnë në një mënyrë të tillë 

saqë ato tërheqin shikimet vlerësuese të gjithkujt, dhe ai dekret flet për 

çështje aq të rëndësishme dhe serioze, saqë gjithkush detyrohet t‟u vërë 

veshin atyre pasi ato u përkasin të gjithëve, sepse ai i përshkruan të 

gjitha cilësitë, aktet, urdhrat dhe atributet e të Vetmit i Cili qeveris të 

gjithë mbretërinë, Ai e bëri këtë pallat dhe i shfaqi këto çudira. Ashtu 

siç ndodhet një stampë e fuqishme në dekret si një i tërë, po ashtu, 

shiko, ndodhet një vulë e paimitueshme në çdo rresht dhe në çdo fjali, 

dhe për më tepër, kuptimet, të vërtetat, urdhërat dhe shembujt e urtësisë 

                                                 
24 Drita e madhe është Dielli; kur ai u shfaq me kthimin prapa të tokës, Imam Aliu r.a. i 

cili kishte qenë i pamundur për të kryer faljen e iqendisë meqenëse Profeti a.s.m. po flente në 

krahët e tij, për shkak të kësaj mrekullie ai mundi ta kryejë faljen në kohë.  
25 Dekreti i ndritshëm i referohet Kur‟anit, ndërsa vula në të i referohet mrekullisë së tij.  
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që ai pohon shikohen të jenë në një stil të veçantë për të, i cili mban 

kuptimin e vulës shpirtërore.  

Shkurtazi: Ky dekret i lartë e tregon Atë mbret madhështor ashtu si 

dielli, sa që ai i cili nuk është i verbër, do ta shikonte atë...  

Dhe kështu, o shoku im! Në qoftë se ti ke ardhur në vete, kjo është 

e mjaftueshme sa për tani... Në qoftë se ti ke diçka për të thënë, thuaje! 

Në përgjigjje, njeriu kokëfortë tha: “Unë vetëm mund të them këtë 

përballë këtyre provave të tua: I gjithë lavdërimi i takon Zotit xh.sh. që 

unë besova. Dhe unë besova në një mënyrë aq të ndritur si dielli dhe aq 

të qartë si dita se kjo mbretëri ka një Krijues, Zotërues të Plotësimit; 

kjo botë ka një Pronar të Vetëm të Gjithëlavdishëm dhe ky pallat ka një 

Autor të Vetëm Hirplot. Zoti qoftë i kënaqur me ty, sepse ti më ke 

shpëtuar nga kryeneçësia e mëparshme dhe nga marrëzia. Secila nga 

provat që ti i tregove ishte në vetvete e mjaftueshme për të  

demonstruar të vërtetën, por ama unë të dëgjoja ty sepse çdo provë prej 

tyre hapi horizonte më të gjëra dhe dritare më të ndritshme, më të 

ëmbëla, më të këndshme, më vezulluese dhe më të hijshme për nivelet 

e njohjes së Zotit xh.sh. dhe për dashurinë e Tij të siqnertë.”  

Kështu tregimi në formën e krahasimit duke shprehur të vërtetën e 

fuqishme të “Uniteit Hyjnor dhe besimin në Zotin xh.sh.” u plotësua. 

Nëpërmjet mirësisë së të Gjithëmëshirshmit, shkëlqimit të Kur‟anit dhe 

dritës së besimit, ne tani do të tregojmë “Dymbëdhjetë shkreptima” dhe 

një “Parathënie”, nga Dielli i Unitetit të vërtetë Hyjnor duke u 

korresponduar dymbëdhjetë provave në tregim.  

 

               Suksesi dhe udhëzimi janë vetëm nga Zoti xh.sh.. 

* * * 

 


