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[Nga Trajtesa Frutat e Besimit] 

 

ÇËSHTJA E KATËRT 
 

Përsëri, ndodhet një shpjegim i kësaj në trajtesën “Udhëzuesi për të 

rinjtë”. Një ditë, vëllezërit e mi, të cilët më ndihmojnë, më pyetën duke 

më thënë:  

Ndonëse kanë kaluar tashmë pesëmbëdhjetë ditë që nga shpërthimi 

i luftës -dhe tani kanë kaluar shtatë vite
1
- ti nuk ke pyetur asgjë fare për 

këtë luftë të tmerrshme botërore, e cila e ka zhytur të gjithë botën në 

kaos, në tronditje e në ankth dhe e cila është lidhur ngushtë me fatin e 

botës islame dhe ti as nuk ke qenë aspak kureshtar për të ditur rreth 

asaj, në një kohë që ne shohim disa fetarë dhe dijetarë duke lënë 

xhematin në xhami dhe duke vrapuar për të dëgjuar radion. A ka 

ndonjë çështje më të madhe se sa kjo që të preokupon ty? Apo mos 

vallë është e dëmshme në ndonjë mënyrë që të preokupohesh me të?”  

Unë iu përgjigja atyre: Kapitali i jetës është shumë i pakët dhe 

udhëtimi i jetës këtu është i shkurtër; ndërsa detyrat e domosdoshme 

dhe misionet me të cilat jemi ngarkuar janë të shumta; këto detyra janë 

si sfera të ndërfutura njëra brenda tjetrës si rrathë bashkëqendrorë rreth 

njeriut. Kështu duke filluar nga sfera e zemrës, e stomakut dhe e trupit, 

nga ajo e shtëpisë së tij, e lagjes në të cilën jeton, e qytetit të tij, e 

vendit, e tokës, e globit dhe e njerëzimit dhe duke përfunduar tek sfera 

e të gjitha qënieve të gjalla dhe e të gjithë botës ndodhen sfera të 

ndërfutura njëra brenda tjetrës. Çdo njeri mund të ketë detyra në secilën 

nga ato sfera; por më e rëndësishmja dhe më e madhja e detyrave, 

madje më e vazhdueshmja e më e qëndrueshmja e tyre në lidhje me të, 

janë në më të vogëlën e atyre sferave dhe në ato që janë më të afërtat 

me të; ndërsa detyrat e tij më pak të rëndësishme dhe të përkohshme 

mund të jenë në më të madhen dhe në më të largëtën e atyre sferave. 

Sipas kësaj analogjie, më të mëdhatë dhe më të vogëlat e detyrave janë 
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në përpjesëtim -në raport- të kundërt me gjërësinë e sferës; domethënë 

sa më shumë të zvogëlohet -afrohet- sfera, aq më shumë zmadhohet 

detyra; dhe sa më shumë të zmadhohet -largohet- sfera, aq më shumë 

pakësohet rëndësia e detyrës.. 

Por meqenëse sfera më e madhe është tërheqëse dhe joshëse, ajo e 

bën njeriun të neglizhojë në detyrat e tij më të rëndësishme e të 

domosdoshme në sferën e vogël e të afërt me të, dhe e preokupon 

njeriun me gjëra jo të domosdoshme, e drejton mendimin e tij tek punët 

që nuk i interesojnë, tek gjëra të parëndësishme e dytësore; kjo ia 

shkatërron kapitalin e jetës së tij dhe e bën që ta humbasë për kot jetën 

e tij; kjo e vret jetën e tij të çmueshme mbi gjëra të pavlefshme. Për më 

tepër, duke ndjekur me kureshtje lajmet e luftës, zemra e një njeriu 

mund të anojë tek njëra palë midis dy forcave kundërshtare; kështu ai 

nuk e gjen në veten e tij mohim ndaj padrejtësive dhe tiranisë së asaj 

pale ndërluftuese; madje ndjehet i rehatuar për ato; dhe në këtë mënyrë 

bëhet partner në tiraninë e saj. 

Përgjigjja për pikën e parë: Përpara njeriut -dhe sidomos 

muslimanit - ndodhet një çështje e rëndësishme dhe një ngjarje e 

madhe e cila është më e madhe se sa lufta që zhvillohet midis shteteve 

më të mëdhaja për hir të sundimit mbi globin tokësor. Ajo çështje ka 

një rëndësi aq të madhe saqë në qoftë se çdo njeri do të kishte pasurinë 

dhe fuqinë e gjermanëve dhe të anglezëve, nuk do të hezitonte që t’i 

shpenzonte të gjitha ato për hir të fitimit të asaj çështjeje të dëshiruar e 

të kërkuar. Ajo çështje është ajo të cilën e njoftuan njëqind mijë prej 

më të shquarve të njerëzimit; dhe e ngritën flamurin e saj yjet dhe 

udhëzuesit e pakufishëm të njerëzimit duke u mbështetur në mijëra prej 

dokumenteve të Krijuesit të të gjithë botëve dhe në premtimet e 

kërcënimet e Tij; madje një grup prej tyre e kanë parë vërtet me sy; ajo 

çështje është vendimtare për njeriun; ajo është sa vijon: 

Që njeriu të fitojë me besimin, ose të humbasë pa të, një pronë 

madhështore të përjetshme dhe banesa e pallate të mira në kopshtet e 

xhennetit Adn gjërësia e të cilit është sa qiejt dhe toka. Në qoftë se nuk 

e sigurojnë dokumentin e besimit, ata do ta humbasin atë çështje, dhe 

kjo është humbja më e përfushtë. Në këtë shekull, shumë janë duke e 

humbur çështjen për shkak të flamës -murtajës- së materializmit; saqë 

një i ri prej njerëzve të dijes, të realitetit dhe të zbulesës, zbuloi dhe 

dëshmoi se, në një vend, prej dyzet vetëve që kishin vdekur, vetëm pak 
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individë shpëtuan me besimin e tyre në agonitë e vdekjes dhe e mbyllën 

mirë jetën e tyre; ndërsa të tjerët humbën -u shkatërruan! Dëshiroj të di 

në qoftë se do t’i jepej në shkëmbim ndonjërit prej këtyre sundimi i 

dynjasë, prona dhe stolia e saj në vend të asaj çështjeje më të madhe, a 

do të ishte ky shkëmbim i përshtatshëm për atë çka humbi; a do t’ia 

kompensonte në ndonjë mënyrë? Jo, kurrë!  

Meqenëse ne studentët e Risale-i Nurit e dimë se do të ishte thjesht 

çmenduri në qoftë se do të braktiseshin detyrat të cilat na bëjnë ne ta 

fitojmë atë çështje të madhe, ose nëse do të neglizhoheshin detyrat e 

avokatit të çuditshëm i cili i ruan nëntëdhjetë përqind nga humbja e saj, 

ose të preokupoheshin me gjëra të tjera të jashtme e me detyra të 

parëndësishme sikur dynjaja do të ishte e përhershme. Ne jemi të sigurt 

se në qoftë se gjithësecili nga ne do të kishte mençuri e intuitë njëqind 

herë më të madhe se sa ajo që ne kemi tani, përsëri do t’i përdornim ato 

vetëm në rrugën e asaj çështjeje. 

O vëllezërit e mi të rinj këtu në këtë fatkeqësi të burgut! Ju akoma 

nuk e keni studiuar Risale-i Nurin ashtu siç e kanë parë e studiuar 

vëllezërit e mi të hershëm të cilët hynë në burg me mua. Duke i 

përmendur ata dhe mijëra studentë si shembulli i tyre si dëshmitarë, unë 

them këtë: Unë e provoj dhe e kam provuar, se është Risale-i Nuri ai që 

e fiton atë çështje më të madhe për nëntëdhjetë njerëz prej njëqind prej 

atyre; ai siguron -fiton- për ta besim të sigurt e të verifikuar, i cili është 

dokumenti i fitimit dhe dëshmia e tij, që e ka fituar çështjen për njëzet 

mijë njerëz gjatë njëzet viteve që kaluan. Nuk ka dyshim se ai ka 

buruar prej mrekullisë shpirtërore të Kuranit dhe është avokati kryesues 

në mbrojtje të asaj çështjeje të madhe në këtë kohë. Megjithëse këto 

tetëmbëdhjetë vite armiqtë e mi dhe ateistët e materialistët i kanë 

mashtruar disa anëtarë të qeverisë me intrigat dhe me komplotet e tyre 

mizore të shumëllojshme kundra meje dhe i kanë nxitur ata për të na 

shkatërruar neve dhe na kanë shtyrë neve për në thellësirat e burgjeve 

ashtu si këtë herë, por ata nuk kanë bërë gjë për t’u përmendur dhe as 

nuk do të bëjnë në dashtë Zoti xh.sh., sepse ata nuk kanë qenë në 

gjendje t’i shkaktojnë dëm kalasë prej çeliku të Risale-i Nurit, as nuk 

kanë prekur pajisjet e tij që arrijnë njëqind e tridhjetë pjesë pajisjesh -

Trajtesash- me përjashtim të dy apo tre trajtesave prej tyre. 
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Prandaj, kushdo që dëshiron të ngarkojë a caktojë një avokat për të 

mbrojtur çështjen e tij, mjafton të mbrohet me të dhe të kapet pas dritës 

së tij. 

O vëllezër! Mos kini frikë! Risale-i Nuri nuk mund të ndalohet nga 

qarkullimi, dhe as nuk mund të fshihet e të bllokohet nga shikimi. Me 

përjashtim të dy apo tre trajtesave, trajtesat e tij janë duke qarkulluar 

me liri të plotë midis strukturave të shtetit. Në dashtë Zoti do të vijë ajo 

ditë në të cilën drejtorët dhe gardianët fatlumë do të shpërndajnë 

Risale-i Nurin tek të burgosurit ashtu siç shpërndajnë tek ta bukën dhe 

ilaçin, dhe do t’i transformojnë burgjet në shkolla udhëzimi, edukimi 

dhe reformimi. 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 


