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[Nga Trajtesa Frutat e Besimit] 

 

NJË PËRMBLEDHJE E ÇËSHTJES SË DYTË 
 

Ashtu siç është shpjeguar mirë në trajtesën “Udhëzuesi për të 

rinjtë”, se është aq e sigurtë dhe e qartë se vdekja do të na bie ashtu si 

nata që do të ndjekë të sotmen, dhe ashtu siç është ky burg një bujtinë e 

përkohshme i cili nuk boshatiset deri sa të mbushet përsëri; po ashtu 

edhe dynjaja është si një hotel dhe si një bujtinë në rrugën e karvaneve 

që udhëtojnë shpejt të cilët zbresin në të për një natë dhe pastaj ikin e 

vazhdojnë. Sigurisht vdekja që e ka boshatisur më shumë se njëqind 

herë çdo qytet prej banorëve të tij dhe që i shtyn ata nëpër varreza, 

patjetër që ajo kërkon diçka më shumë se sa kjo jetë kalimtare dhe më 

të madhe në lartësi se sa kjo. Risale-i Nuri e ka zgjidhur enigmën e 

kësaj të vërtete të madhe dhe e ka zbuluar. Një përmbledhje e saj është 

kjo: 

Meqenëse vdekja nuk mund të vritet, dhe as dera e varrit nuk mund 

të mbyllet, gjëja më e madhe në rëndësi dhe që përbën problemin më të 

madh për njeriun është shpëtimi prej dorës së xhelatit të vdekjes dhe të 

shpëtojë prej burgut të vetmuar të varrit. Po, ka zgjidhje, dhe nëpërmjet 

misterit të Kuranit, Risale-i Nuri e ka provuar atë në mënyrë 

vendimtare e me aq siguri sa dy edhe dy bëjnë katër. Një përmbledhje e 

shkurtër e kësaj është sa vijon:  

Vdekja ose është një asgjësim i përjetshëm, një trekëmbësh në të 

cilin do të ekzekutohen me varrje njeriu dhe të gjithë të dashurit dhe të 

afërmit e tij, ose ajo -vdekja- është një lirim nga detyra, një pushim nga 

puna, për të shkuar në një botë tjetër më të mirë; është një pashaportë 

për të hyrë në pallatet e lumturisë me dëshminë e imanit dhe me 

dokumentin e tij.Ndërsa varri është ose një burg vetmie i errët dhe një 

pus i thellë, ose është një derë për tek kopshtet e përjetshëm dhe për tek 

një vend i ndritshëm gostie pas lirimit prej burgut të dynjasë. Trajtesa 

“Udhëzuesi për të rinjtë” e ka provuar këtë të vërtetë me një krahasim. 
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Për shembull, trekëmbëshi për varje është vendosur në oborin e 

këtij burgu dhe është i mbështetur tek muri. Dhe menjëherë pas murit 

është një zyrë e madhe lotarie, e cila jep bileta për një lojë lotarie në të 

cilën marrin pjesë të gjithë njerëzit. Ne pesëqind të burgosurit këtu 

presim radhën tonë që të na bëhet ftesa një e nga një pa përjashtim për 

tek ajo arenë, tek ai mejdan, me hir e me pahir; shmangia e saj është e 

pamundur. Ose do të thuhet për gjithësecilin nga ne: “Eja të marrësh 

dekretin e ekzekutimit tënd me varje dhe ngjitu tek litarët!”, ose merr 

urdhrin për burgun e përjetshëm të vetmisë dhe “hyr prej kësaj dere të 

hapur,” ose thuhet : “Myzhde për ty! Ti ke fituar një biletë e cila të bën 

të fitosh miliona lira floriri, eja dhe merri!”. Dhe ja, ne shohim shpalljet 

e kësaj ftese të përhapura gjithandej dhe i shohim njerëzit duke u 

ngjitur tek trekëmbëshi -litarët- njëri pas tjetrit. Ne shohim se disa prej 

tyre varen, ndërsa të tjerët e bëjnë trekëmbëshin si një shkallë për të 

arritur tek zyra e dhënies së çmimeve që ndodhet pas murit. Ne tashmë 

njohim me siguri të plotë se çfarë po ndodh në atë zyrë -sikur ta 

shikonim me sy- duke u mbështetur në atë që njoftojnë zyrtarët e lartë 

të asaj zyre, të cilët japin njoftime të vërteta që nuk pranojnë dyshim. 

Ndërkaq në burgun tonë hynë dy grupe. Njëri prej tyre mbante 

vegla muzikore, verë, ëmbëlsira dhe pasta, të cilat në anën e jashtme 

janë mjalt, ndërsa nga ana e brendshme janë helm, të cilët i kanë futur 

shejtanët në formë njeriu. Ata na i paraqesin neve dhe përpiqen të na 

bëjnë që t’i hamë. Ndërsa grupi i dytë mban në duart e tij libra 

edukativë, shkrime instruktive, ushqime të lejuara dhe pije të bekuara. 

Ata na i paraqesin si dhurata, dhe që të gjithë së bashku na thonë me 

sigurinë dhe me seriozitetin më të madh: Ato dhurata e ushqime që u 

paraqesin grupi i parë, të cilat janë vetëm për provim e testim, në qoftë 

se i pranoni dhe jeni të kënaqur me to, sigurisht fundi juaj është 

ekzekutimi me varje në këtë trekëmbësh para nesh ashtu siç i keni parë 

të tjerët. Ndërsa në qoftë se ju pranoni dhuratat që ne ua kemi sjellë me 

urdhrin dhe me emrin e Sundimtarit të këtyre vendeve, dhe në qoftë se 

do t’i lexoni duatë dhe shkrimet instruktive që ndodhen në ato libra, ju 

do të jeni të shpëtuar nga ekzekutimi me varrje, dhe do të merrni 

biletën prej asaj zyre me të cilën do të fitoni një çmim shumë të madh, 

do të merrni një dhuratë nga Sulltani dhe nderim e mirësi prej tij. 

Besojeni këtë që po jua themi me aq siguri sikur ta shihnit me sytë 

tuaj.. Por ruhuni prej atyre ëmbëlsirave helmuese -të ndaluara, të 

dyshuara- sepse në qoftë se ju do të hani prej tyre, do të ndoten barqet 

tuaja dhe do të goditeni nga sëmundje të tmerrshme si rezultat i 



246                                              Krahasimet Midis Besimit Dhe Mosbesimit 
 

ndikimit të helmeve dhe do të vuani dhimbje të rënda deri në kohën e 

ngjitjes suaj tek trekëmbëshi për t’u ekzekutuar me varje. 

Ashtu si ky krahasim, për njerëzit e besimit dhe të adhurimit -me 

kusht që ata të kenë mbyllje të mirë për punët e tyre dhe vdekje të 

lumtura- Kaderi Hyjnor do t’u japë atyre thesare të pasosura të 

përjetshme pasi të mbarojë exheli i tyre në dynja. Ndërsa ata që 

vazhdojnë në ligësi, në akte të paligjshme dhe në mëkate e shthurje, 

dhe që nuk janë penduar tek Krijuesi për gjynahet e tyre, ata do të 

ekzekutohen me një asgjësim të përjetshëm -për ata që besojnë në 

pavdekshmërinë e shpirtit të njeriut, por që marrin rrugën e shthurjes e 

të ligësisë- dhe marrin vendimin e mjerimit të tyre të përjetshëm me një 

siguri nëntëdhjetë e nëntë përqind. 

Këtë njoftim të sigurt e japin njëqind e njëzet e katër mijë 

pejgamberët, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ta
1
 në duart e të 

cilëve janë mrekullitë që i konfirmojnë; dhe e japin atë njoftim njëqind 

e njëzet e katër milionë Evlija -Zoti ua shenjtëroftë sekretin- të cilët i 

shikojnë në ndriçimet e tyre gjurmët dhe hijet -si një ekran kinemaje- 

ato çfarë kanë thënë profetët; gjithashtu atë njoftim e japin dijetarë 

hulumtues
2

 të panumërt dhe interpretuesit e ligjit të shenjtë -

muxhtehidët e vërtetë- të cilët i kanë vërtetuar pretendimet e tyre me 

prova vendimtare dhe me argumente të fuqishme duke i provuar në 

përputhje me arsyen dhe në mënyrë të sigurt e absolute gjërat e thëna 

prej atyre dy grupeve të shquara të njerëzimit, dhe kanë vënë firmat e 

tyre mbi to. Atëherë gjendja e atij që nuk u kushton vëmendje 

njoftimeve të dhëna me unanimitet nga dekretet e këtyre tre 

komuniteteve dhe grupeve të lartësuara të njerëzve të realitetit, të cilët 

janë diejt, hënat dhe yjet e njerëzimit dhe udhëheqësit e shenjtë të 

humanizmit, dhe që nuk merr rrugën e drejtë që ata treguan, -gjendja e 

tij- do të ishte një humbje e madhe. Çfarë humbje e madhe do të ishte 

për atë që nuk shfaq interesim ndaj urdhërave të tyre, që nuk ndjek 

rrugën e drejtë që të çon në lumturinë e përjetshme nëpërmjet 

udhëzimeve të tyre, dhe që nuk i kushton vëmendje fundit të tij të 

dhimbshëm -që arrihet me një siguri nëntëdhjetë e nëntë përqind- në 

                                                 
1
 transmetoi Ahmedi 

2
 Njëri nga ata dijetarë hulumtues është Risale-i Nuri, i cili për njëzet vite ka 

heshtur edhe filozofët më kryeneçë dhe ateistët më kokëfortë. Pjesët e ndryshme të tij 

janë të disponueshme; gjithkush mund t’i lexojë; askush nuk mund t’i kundërshtojë 

ato. Autori  
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një kohë që ai nuk e ndjek atë rrugë në të cilën ka vetëm një përqind 

rrezikshmëri, dhe në një kohë që do ta braktiste atë rrugë -me një 

përqind rrezikshmërie- dhe do ta ndryshonte duke marrë një rrugë tjetër 

edhe po të ishte më e gjatë, për shkak se një njeri i thotë ka rrezik në të; 

-gjendja e tij- është si një pijanec i dehur idiot i mjerë i cili ka humbur 

humanizmin e tij, mendjen, zemrën dhe shpirtin deri në atë shkallë saqë 

ai injoron dragonjtë e tmerrshëm që shihen nga larg dhe janë duke iu 

kërdisur, dhe lufton kundra pickimit të mushkonjave duke u dhënë 

rëndësi vetëm këtyre. Sepse pavarësisht njoftimeve të vërteta të dhëna 

prej atyre lajmëruesve të panumërt, ai e braktisi më të shkurtërën dhe 

më të lehtën e dy rrugëve, e cila me sigurinë qind për qind të çon në 

Parajsë dhe në lumturinë e përjetshme, dhe ka zgjedhur rrugën më të 

ashpër, më të ngushtë e më të gjatë; e cila është e mbushur plot me 

vështirësi dhe që me sigurinë nëntëdhjetë e nëntë përqind të çon 

përfundimisht në burgun e xhehennemit dhe në mjerim të përjetshëm. 

Ndërsa njeriu -ashtu siç thamë- nuk do ta merrte një rrugë të shkurtër 

në dynja në të cilën ka vetëm një përqind rrezikshmëri ose në të cilën 

është burgimi i një muaji të vetëm duke u mbështetur në fjalën e një 

njoftuesi të vetëm, i cili mund të ishte gënjeshtar. Përkundrazi, ai do të 

preferonte një rrugë tjetër edhe sikur të ishte e gjatë, ose pa dobi, dhe 

kjo vetëm që të mos ketë dëm. 

Dhe meqenëse e vërteta e çështjes është kjo, atëherë duhet që ne të 

sprovuarit me burg t’i pranojmë me gjithë kënaqësi e gëzim dhuratat e 

grupit të dytë me qëllim që të marrim plotësisht hakun ndaj fatkeqësisë 

së burgut. Domethënë, ashtu si kënaqësia e hakmarrjes së një minuti, 

ose kënaqësia e hakmarrjes së disa minutave ose e disa orëve në 

shthurje që mund të na çojë ne në burg, ku disa prej nesh kalojnë në të 

pesëmbëdhjetë vite, disa të tjerë dhjetë vite, të tjerët pesë vite, ose një 

vit, ose dy vite ose tre vite dënim, atëherë për inat të burgut, ne duhet të 

marrim hakun tonë për këtë fatkeqësi duke i transformuar një ose dy 

orë të jetëve tona të burgut në një ose dy ditë adhurimi, dhe dënimet 

tona prej dy ose tre vitesh -nëpërmjet dhuratave të grupit të bekuar, 

karvanit të dytë- në njëzet apo tridhjet vite të jetës së përhershme, dhe 

dënimin tonë me njëzet apo tridhjet vjet burgim në një mjet faljeje prej 

miliona viteve prej xhehenemit. Përballë qarjes dhe dëshpërimit të 

dynjasë sonë, ne duhet t’i bëjmë jetët tona të përhershme të buzëqeshin. 

Dhe me këtë ne sigurisht që kemi marrë plotësisht hakun tonë ndaj asaj 

sprove, dhe kemi shfaqur me të vërtetë se burgu është një shkollë 

edukimi për rregullimin e moralve e të sjelljeve. Le të shikojnë oficerët 
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e burgut, drejtuesit dhe drejtorët se njerëzit që ata i supozuan se ishin 

kriminelë, banditë, vrasës, të shthurur, prishës të rendit dhe të dëmshëm 

për vendin, u bënë studentë të një shkolle të bekuar edukimi në të cilën 

mësojnë etikën e bukur dhe moralin e shëndoshë dhe u bënë anëtarë të 

dobishëm për vendet dhe për njerëzit.. Le t’ i bëjnë ato shumë 

falënderime Zotit. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


