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[Nga Trajtesa Frutat e Besimit] 

 

NJË PËRMBLEDHJE E ÇËSHTJES SË TETË 

 

[Në çështjen e shtatë, ne pyetëm disa nivele të qënieve rreth 

Ringjalljes së të vdekurve, por ne e shkurtuam diskutimin për shkak se 

përgjigjjet e dhëna nga Emrat e Bukur të Krijuesit na dhanë një siguri 

të tillë aq të fuqishme saqë nuk lanë më nevojë për pyetje të mëtejshme. 

Ndërsa në këtë çështje ne do ta përmbledhim njërën prej qindra frutave, 

dobive dhe rezultateve që i përmbush “Besimi në Ahiretin”, duke 

përfshirë edhe ato që rezultojnë në lumturinë e njeriut si në këtë botë 

ashtu edhe në tjetrën.  

Kurani i shpjegimit të mrekullueshëm nuk lë nevojë për shpjegim të 

mëtejshëm lidhur me lumturinë e Ahiretit, kështu ne ia referojmë 

subjektin Kuranit. Dhe duke ia lënë shpjegimet e lumturisë së kësaj 

bote Risale-i Nurit, ne këtu do të përshkruajmë në formë të 

përmbledhur tre ose katër prej qindra rezultateve të cilat i realizon 

“Besimi në Ahiretin” të cilat shikojnë dhe orientohen tek jeta 

individuale dhe shoqërore e njeriut.] 

Fruti i parë 

Ashtu si njeriu -në kundërshtim me qëniet e tjera të gjalla- ka lidhje 

me shtëpinë e tij, po ashtu ai ka lidhje me dynjanë -botën etj; dhe ashtu 

siç ka lidhje me të afërmit e tij, po ashtu nga natyra ai ka lidhje serioze 

me njerëzimin -me llojin njerëzor. Dhe ashtu siç do ai qëndrueshmëri 

në dynjanë kalimtare, po ashtu ai, dëshiron me shumë mallëngjim e 

pasion për pavdekshmëri në botën e përjetësisë; dhe ashtu siç përpiqet 

vazhdimisht për të siguruar nevojat e stomakut të tij për ushqim, po 

ashtu ai është i detyruar nga natyra -madje përpiqet- për të siguruar 

ushqime për mendjen e tij, zemrën, shpirtin, dhe për humanizmin etj, 

dhe t‟i marrë ato prej tryezave të shtrira në gjërësinë e dynjasë, madje 

të shtrira gjer në përjetësi, pasi ai ka shpresa e dëshira të tilla që asgjë 

përveç lumturisë së përjetshme nuk do t‟i kënaqte e t‟i ngopte ato. 

Ashtu siç është përmendur në Fjalën e Dhjetë, në Trajtesën e 
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Ringjalljes, kur isha i vogël i fola imagjinatës sime: “Cilën nga këto të 

dyja preferon ti? A të kalosh një jetë të lumtur që vazhdon për një 

milion vite së bashku me sundimin e botës, por atëherë do të pushosh 

së ekzistuari, dhe e gjitha ajo do të përfundojë në asgjësi, apo dëshiron 

të jetosh  përgjithmonë por të kesh një ekzistencë, një jetë të 

zakonshme dhe të vështirë?”. Unë pashë se imagjinata ime deshi të 

dytën, dhe duke ndjerë dhimbje nga e para, tha: “Unë dua të jetoj 

përgjithmonë, edhe sikur të jetoja në Ferr!”. 

Kështu, meqenëse të gjitha kënaqësitë e kësaj bote nuk e kënaqin, 

nuk e ngopin madje as imagjinatën, e cila është një shërbyese e natyrës 

humane, atëherë sigurisht realiteti i natyrës gjithëpërfshirëse njerëzore 

është e lidhur nga natyra me përjetshmërinë dhe me pavdekshmërinë.  

Atëherë, sa thesar i madh, i mjaftueshëm dhe i plotë është “Besimi 

në Ahiretin” për këtë njeri të lidhur me këto dëshira e shpresa të cilat 

nuk mbarojnë, ndërkohë që ai nuk ka si kapital veçse një pjesë prej 

zgjedhjes së pjesshme -vullnetit të lirë- dhe një varfëri absolute! 

Dhe ky besim në Ahiretin është për të një bosht për lumturinë e 

kërkuar dhe për kënaqësinë e dëshiruar. Sa burim ndihme, strehimi, dhe 

sa mjet ngushëllimi është ky besim përballë dhimbjeve e dëshpërimeve 

të pafundme të kësaj bote! Sikur ta sakrifikonte njeriu të gjithë jetën e 

kësaj dynjaje në rrugën e fitimit të këtyre frutave dhe dobive, përsëri 

kjo do të kishte qenë e lirë! 

Fruti i dytë që shikon tek jeta individuale e njeriut... 

Ajo që e shqetëson vazhdimisht njeriun dhe që ia bën jetën helm 

është mendimi i tij i vazhdueshëm për fundin e tij dhe si do jetë hyrja e 

tij në varr, ashtu siç përfunduan e hynë tek ai -varri- të dashurit dhe të 

afërmit e tij. Njeriu i mjerë, i cili është i gatshëm të sakrifikonte edhe 

shpirtin e tij për një mik të dashur të ngushtë, mendon për mijërat, 

milionat ose për mijëra milionat e miqve prej vëllezërve të tij njerëzorë 

të cilët përfundojnë në asgjësi nëpërmjet vdekjes -asaj ndarjeje të 

përjetshme pas së cilës nuk ka takim- dhe ky mendim, ky përfundim e 

bën njeriun të vuajë tortura e dhimbje më të rënda se sa Ferri. Mu në 

atë pikë, vjen “Besimi në Ahiretin”, i hap sytë e tij dhe ia heq perden 

nga sytë, dhe i thotë: “Shiko!” Ndërkohë ai sheh me besim, dhe duke 

parë se ato miq kanë shpëtuar prej vdekjes, kalbëzimit dhe rrënimit të 

përjetshëm dhe se janë duke pritur me gëzim një botë drite, ai merr një 
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kënaqësi të thellë shpirtërore e cila njofton kënaqësitë e Parajsës. Duke 

u mjaftuar me shpjegimet dhe provat e këtij rezultati që janë bërë në 

Risale-i Nur, ne e presim shkurt këtu. 

Fruti i tretë lidhur me jetën personale të njeriut... 

Epërsia, avantazhi dhe dallimi i njeriut mbi qëniet e tjera të gjalla 

dhe rangu i tij i lartë janë për shkak të cilësive të tij të lartësuara, 

aftësive të tij të bashkëlindura gjithëpërfshirëse, adhurimit të tij 

universal dhe për sferat e gjëra të ekzistencës së tij. 

Prandaj njeriu i kufizuar vetëm për të tashmen, e cila është e 

zhveshur nga e shkuara dhe e ka shkëputur lidhjen me të ardhmen, të 

cilat janë mosekzistuese, të vdekura dhe të errrëta për të -ky njeri i fiton 

virtytet si burrërinë, dashurinë, vëllazërinë dhe humanizmin mbi bazën 

e së tashmes së ngushtë; ato përkufizohen tek ai në përputhje me masat 

dhe peshat e tij të kufizuara, kështu ai u jep babait të tij ose vëllait të tij 

ose bashkëshortes ose kombit të tij dhe u shërben atyre në përputhje me 

ato masa të ngushta, sikur nuk i ka njohur ata më parë dhe siç nuk do t‟i 

shohë kurrë më në të ardhmen pas ndarjes së tyre; dhe kështu ai nuk do 

të ngjitej kurrë në shkallën e vërtetësisë në besnikëri, as në pozitën e 

sinqeritetit në shoqëri, as në shkallën e miqësisë së pastër në dashuri 

dhe as në respektin e pastër në shërbim; sepse gjërësia e atyre virtyteve 

dhe e plotësimeve u zvogëluan dhe u pakësuan në raport me vetveten e 

tyre, në mënyrë të përpjesëtuar, dhe atëherë, pikërisht për shkak të 

arsyes së tij, njeriu është duke rënë në nivelin më të ulët të kafshëve. 

Por, sapo i vjen “Besimi në Ahiretin” tek ky njeri që ta shpëtojë, ta 

mbështesë e ta ndihmojë, e transformon atë kohë të ngushtë -që i 

ngjason varrit- në një kohë të gjërë e shumë të shtrirë saqë ajo përfshin 

njëherësh të shkuarën dhe të ardhmen, dhe i shfaq atij një ekzistencë të 

gjërë sa gjërësia e dynjasë, madje një gjerësi që shtrihet nga 

parapërjetësia për tek paspërjetësia. 

Atëherë ngrihet ky njeri për ta respektuar e nderuar babain e tij me 

kërkesë të atësisë që shtrihet deri në botën e lumturisë dhe në botën e 

shpirtërave; dhe e përkrah vëllain e tij- me këtë mendim- të vëllazërisë 

që shtrihet gjer në paspërjetësi; e do gruan e tij, e shoqëron dhe e 

ndihmon sepse ajo do të jetë një shoqe e bukur për të në Parajsë. Ai nuk 

do t‟i shfrytëzonte detyrat e rëndësishme të cilat janë për lidhje në atë 

sferë të jetës dhe të ekzistencës për gjëra të pavlefshme të kësaj bote, as 
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për qëllimet e saj të pjesshme dhe as për interesat e saj të papërfillshme. 

Prandaj ai do të jetë i suksesshëm dhe do të triumfojë me vërtetësinë e 

plotë, me besnikërinë e sinqertë në lidhjet, në marrëdhëniet dhe në 

shërbimet e tij; si dhe cilësitë e tij të mira dhe arritjet do të fillojnë të 

përparojnë e të ngjiten në mënyrë të përpjesëtuar dhe do të lartësohet 

humanizmi i tij; secila sipas shkallës së vet. Ai njeri i cili nuk mund të 

ngjitej as tek niveli i harabelit lidhur me marrjen e kënaqësisë nga jeta, 

u bë tani -në sajë të besimit në Ahiret- mysafiri më i shquar dhe i 

lumtur në dynja, epror mbi të gjitha kafshët, madje ai bëhet krijesa më 

e dashur dhe shërbëtori më i nderuar i Krijuesit dhe i Pronarit të 

universit. 

U mjaftuam me kaq në shpjegimin e këtij rezultati meqë atë e ka 

shpjeguar Risale-i Nuri me prova dhe argumente.  

Dobia e katërt e besimit në Ahiretin, e cila shikon tek jeta 

shoqërore e njeriut... 

Një përmbledhje e këtij rezultati është shpjeguar në Rrezen e Nëntë 

të Risale-i Nurit; ajo është sa vijon: 

Fëmijët të cilët përbëjnë një të katërtën e njerëzimit, nuk mund të 

jetojnë e të bëjnë jetë humane veçse nëpërmjet „besimit në Ahiret‟, dhe 

mbështesin kapacitetin e tyre human; sepse po të mos ishte ky besim, 

ata do të detyroheshin t‟i kalonin jetët e tyre duke i mbushur me 

paturpësi, me shqetësime, turbullime e ankthe të dhimbshme; kështu 

ata nuk do të gëzoheshin me lojërat e tyre dhe as nuk do të 

ngushëlloheshin me lodrat e tyre; sepse vdekjet e vazhdueshme të cilat 

godasin përreth tyre fëmijë si ata ndikojnë shumë në vetëdijet e tyre 

delikate e të ndjeshme, në zemrat e tyre të dobëta, të cilat në të 

ardhmen do ushqejnë e do të kenë shpresa e dëshira të shumta, dhe në 

shpirtërat e tyre të prekshëm, të lëndueshëm e të paqëndrueshëm; dhe 

kështu ata goditen me shqetësim e turbullim, saqë jeta dhe mendja e 

tyre bëhen si dy mjete torturimi për ta. Por atëherë, nëpërmjet 

instruktimit në “besimin në Ahiretin” në vend të shqetësimeve dhe 

lodrave pas të cilave ata ushqehen me qëllim që të mos i shohin ato 

vdekje, ata ndjejnë një gëzim dhe një shtrirje, një qetësim, dhe thonë: 

“vëllai im -ose shoku im-, i cili ka vdekur, është bërë tani një zog prej 

zogjve të Xhennetit. Ai është duke fluturuar rreth e qark dhe është duke 

shëtitur e duke e kënaqur vetveten më shumë se ne. Dhe nëna ime -
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edhe në qoftë se ka vdekur- veçse ama ajo ka shkuar te mëshira e gjërë 

Hyjnore; gjithashtu ajo do të më marrë përsëri në kraharorin e saj të 

butë e të dashur në Parajsë, dhe unë do ta shoh përsëri atë nënë të 

dhembshur. Kështu fëmijët mund të jetojnë në një gjendje të qetë që i 

përshtatet humanizmit. 

Po kështu pleqtë të cilët përbëjnë një të katërtën e njerëzimit, është 

vetëm “besimi në Ahiretin” tek i cili ata mund të gjejnë ngushëllim 

përballë shuarjes së afërt të jetëve të tyre, hyrjes së tyre nën dhé, dhe 

përfundimit të botërave të tyre të bukura e të dashura, që dynjaja e 

bukur dhe e ëmbël i mbylli dyert e saja në fytyrat e tyre. Ata baballarë 

të respektuar dhe të mëshirshëm dhe ato nëna vetëflijuese të 

dhembshura, po të mos ishte “besimi në Ahiretin” do të ndjenin një 

trazirë e brengë të tillë shpirtërore dhe një shqetësim të zemrës, saqë do 

të bëhej dynjaja aq e ngushtë për ta si burgu, dhe vetë jeta do të bëhej 

një torturë e tmerrshme.  

Ndërkohë “besimi në Ahiretin” u thotë atyre: “Mos u shqetësoni, o 

të moshuar! Ju keni një rini të pavdekshme të amshuar e cila është para 

jush dhe ju pret, dhe keni një jetë të shndritshme, të pafundme e të 

përjetshme që ju pret ju. Ju do të bashkoheni me gëzim me fëmijët tuaj 

dhe me të afërmit që i keni humbur. Të gjitha veprat tuaja të mira janë 

ruajtur dhe ju do të merrni shpërblim për to”. 

Kështu, “besimi në Ahiretin” u jep atyre një ngushëllim dhe një 

gëzim të tillë, saqë në qoftë se ndonjëri prej atyre të moshuarve sikur të 

mbante peshat e njëqind pleqërive, sikur të përjetonte pleqëri njëqind 

herë më shumë, ai do t‟i duronte duke pritur atë jetë të lumtur Ahireti e 

cila do t‟i ndjekë ato pesha pleqërie. 

Po kështu të rinjtë, të cilët përbëjnë një të tretën e njerëzimit, 

ndoshta nuk e dëgjojnë zërin e mendjeve të tyre të pjesshme. Me 

ndjenjat e tyre të stuhishme e të rrëmbyera ata jo gjithmonë janë në 

gjendje të kontrollojnë mendjet e tyre të guximshme dhe përmbysen 

nga pasionet e tyre. Kështu, në qoftë se këta të rinj humbasin „besimin 

në Ahiret” dhe nuk do ta kujtonin dënimin e Xhehennemit, atëherë 

pasuritë e njerëzve në shoqëri, dinjiteti i tyre, rehatia e njerëzve të 

dobët dhe nderi i të moshuarve do të kërcënoheshin me rrezik. Ndoshta 

një i ri prej tyre do të shkatërronte lumturinë e një shtëpie të sigurt e të 

kënaqur për hir të një minuti kënaqësie, dhe atëherë si rrjedhojë, do të 
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provonte të vuante dënimin me burg për katër apo pesë vite, dhe do të 

shndërrohej në një gjendje që i ngjason një kafsheje të egër. 

Por në qoftë se „besimi në Ahiret‟ i vjen në ndihmë dhe e mbështet, 

ai menjëherë vjen në vete dhe i flet vetes së tij duke i thënë:  

“Pavarësisht se policët e qeverisë dhe sytë -informatorët- e saj nuk 

mund të më shikojnë dhe unë mund t‟u fshihem atyre, por ama melekët 

e Sulltanit më të madh të Gjithëlavdishëm i Cili zotëron burgun e 

Xhehennemit, atë burg të madh të përjetshëm, më shohin dhe janë duke 

më regjistruar të gjitha veprat e mia të liga.. Atëherë unë nuk jam i lirë 

dhe i pavarur, por jam një mysafir udhëtar i ngarkuar me detyra... Një 

ditë edhe unë gjithashtu do të jem i vjetër dhe i dobët si shembulli i 

tyre”. Ai papritmas fillon të ndjejë keqardhje, simpati dhe respekt për 

ata, ndaj të cilëve dëshironte t‟u shkilte të drejtat e tyre në mënyrë 

mizore. Kjo gjithashtu është shpjeguar me prova në Risale-i Nur, 

kështu duke e vlerësuar atë si të mjaftueshme, ne e presim shkurt këtu. 

Gjithashtu, një pjesë tjetër e njerëzimit janë të sëmurët, të shtypurit, 

të goditurit me fatkeqësi si shembulli ynë, të varfërit dhe të burgosurit 

të cilët janë dënuar me dënime të rënda; të gjithë këta përbëjnë pjesën 

më të rëndësishme të njerëzimit. Në qoftë se atyre nuk do t‟u vinte në 

ndihmë “besimi në Ahiretin” dhe në qoftë se nuk do të ngushëlloheshin 

me të, atëherë vdekja të cilën ata e gjejnë vazhdimisht para tyre duke e 

kujtuar atë nga sëmundjet, nga poshtërimi të cilin e shohin prej 

shtypësve -pa pasë mundësi të marrin hakun- dhe nga tradhtia e 

arrogantëve dhe e zullumqarëve, prej të cilëve ata nuk mund ta 

shpëtojnë nderin e tyre dhe nga dëshpërimi i tmerrshëm për humbjen e 

pasurive dhe të fëmijëve të tyre në fatkeqësi të rënda nga dëshpërimi i 

vuajtjes së torturave të burgut për pesë apo dhjetë vite për shkak të një 

minuti ose dy ose të një apo dy orëve kënaqësie.. që të gjitha këto 

sigurisht e transformojnë dynjanë në një burg të madh për këta të 

mjeruar dhe e bëjnë vetë jetën torturë të dhimbshme për ta! 

Por sapo t‟u vijë atyre në ndihmë „besimi në Ahiretin‟ duke i 

mbështetur me ngushëllim, ata papritmas marrin frymë lirshëm, dhe në 

përputhje me shkallën e besimit të tyre, dëshpërimi i tyre, ankthi, 

shqetësimi, tronditja, zemërimi dhe dëshira për hakmarrje qetësohen, 

ulen e fashiten, ndonjëherë pjesërisht dhe ndonjëherë tërësisht. 
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Unë madje mund të them se: “Po të mos ishte besimi në Ahiretin ai 

i cili më mbështeti mua dhe vëllezërit e mi në fatkeqësinë tonë të 

tmerrshme dhe në këtë hyrjen tonë në burg -pa pasë bërë asnjë faj-, 

hidhërimi i një dite të vetme do të ishte aq i dhimbshëm dhe i rëndë si 

vetë vdekja; dhe kjo fatkeqësi do të na shtynte ne ta braktisnim edhe 

jetën duke e flakur. Por falënderime të pafundme qofshin për Zotin, i 

Cili më bëri mua t‟i përballoj dhimbjet e shumë prej vëllezërve të mi të 

cilët janë më të dashur për mua se sa vetja ime; të duroj humbjen e 

mijërave prej kopjeve të Risale-i Nurit të cilat i dua më shumë se sytë e 

mi; të duroj humbjen e librave të mi shumë të çmueshëm e të praruar.. 

më bëri ta duroj e ta përballoj të gjithë këtë dëshpërim dhe brengë me 

atë „besim në Ahiretin‟, pavarësisht se unë nuk mund ta duroja as edhe 

fyerjen më të vogël dhe as të mbahesha nën sundim prej dikujt cilido 

qoftë ai; unë ju betohem -që të qetësoheni- se drita e „besimit në 

Ahiretin‟ dhe forca e tij më dhanë një durim, qëndresë, rezistencë, 

ngushëllim, vendosmëri dhe më mbushi me entuziazëm për të fituar 

shpërblimin e një xhihadi të madh në këtë provim deri në atë shkallë, 

ashtu siç thashë në fillimin e kësaj trajtese, unë e konsiderova veten 

time të jem në një medrese -shkollë- të mirë që gjithçka në të është 

mirësi e bukuri; ajo medrese është e denjë t‟i jepet titulli El-Medresetu 

El-Jusufie, Shkolla e Jusufit. Po të mos ishte sëmundja e 

herëpashershme dhe pezmatueshmëria që burojnë nga pleqëria, unë do 

të punoja me seriozitetin më të madh në mësimet e mia në këtë medrese 

pasi kam një rehati e qetësi të mendjes. Megjithatë, ne u shmangëm 

prej subjektit. Shpresoj që ky largim nga tema të falet. 

Gjithashtu, “shtëpia e gjithësecilit” është një botë e vogël për të, 

madje është një parajsë e zvogëluar për të. Në qoftë se „besimi në 

Ahiretin‟ nuk do të ishte sundues e dominues në lumturinë e kësaj 

shtëpie, atëherë të gjithë anëtarët e asaj familjeje do të vuanin një 

tronditje të dhimbshme dhe një shqetësim e torturë të rëndë në 

marrëdhëniet e tyre me njëri-tjetrin, gjithësecili sipas shkallës së 

dhembshurisë dhe të dashurisë së tij për ta, dhe do të transformohej ajo 

parajsë në një ferr të padurueshëm, ose ajo do t‟ua mpinte mendjet e 

tyre me dëfrime e shthurje të përkohshme dhe shembulli i tyre në këtë 

do të ishte si struci, kur e sheh gjahtarin e fsheh kokën e tij në rërë që të 

mos e shohë gjahtari meqë nuk është në gjendje as të ikë dhe as të 

fluturojë. 
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Edhe ata gjithashtu i zhysin kokat e tyre në pakujdesi, me qëllim që 

të mos i shohë ata vdekja, zhdukja dhe ndarja, duke i bllokuar 

përkohësisht ndjenjat e tyre në mënyrë të çmendur, sikur të kishin 

gjetur ilaç për atë nga e cila vuajnë! 

Për shembull, nëna -e cila do të sakrifikonte vetveten për hir të 

fëmijës së saj- sa herë që i sheh fëmijët e saj të zbuluar para rrezikut 

dridhet vazhdimisht nga frika për ta. Po ashtu edhe fëmijët, kur nuk 

munden t‟i shpëtojnë baballarët e tyre ose vëllezërit e tyre nga 

fatkeqësitë e pandërprera do të mbeteshin në shqetësim të vazhdueshëm 

dhe do të ndjenin frikë të vazhdueshme.  

Sipas kësaj analogjie, jeta e asaj familjeje, e cila supozohet se është 

jetë e lumtur, e humbet lumturinë e saj në këtë dynja të tronditur e 

kalimtare sepse ajo nuk ua jep lidhjes midis anëtarëve dhe as lidhjes së 

të afërmve midis njëri-tjetrit -brenda një jete tepër të shkurtër- 

shoqërimin e vërtetë, besnikërinë e vërtetë, sinqeritetin e plotë dhe 

shërbimin dhe dashurinë e pastër; madje moralet e mira zvogëlohen, 

veniten e rrudhen në raport me shkurtimin e vetë jetës, dhe ndoshta ato 

marrin tatëpjetën dhe humbasin krejtësisht. 

Mirëpo, sapo të hyjë në atë shtëpi „besimi në Ahiretin‟, ajo 

ndriçohet krejtësisht, sepse atëherë lidhja farefisnore, dhembshuria dhe 

dashuria që i lidh ato nuk maten brenda një kohe tepër të shkurtër, por 

maten në përputhje me lidhjet dhe marrëdhëniet që shtrihen në 

përjetësinë dhe në qëndrueshmërinë e tyre në botën e Ahiretit dhe në 

lumturinë e përjetshme; atëherë secili nga anëtarët e familjes shfaq 

respekt të pastër ndaj të tjerëve, u dhuron dashuri të sinqertë, dhe shfaq 

dhembshuri të vërtetë dhe demonstron shoqërim të sinqertë duke i 

shpërfillur gabimet e njëri-tjetrit. 

Kështu moralet e tyre të mira rriten e lartësohen, dhe lumturia e 

humanizmit të vërtetë fillon të zbulohet dhe të rrezatojë në atë shtëpi. 

Meqenëse edhe kjo gjithashtu është shpjeguar me prova në Risale-i 

Nur, ne mjaftohemi me atë dhe e shkurtojmë këtu. 

Po kështu, çdo „qytet‟ në vetvete është një shtëpi e madhe për 

banorët e tij. Në qoftë se „besimi në Ahiretin‟ nuk do të ishte sundues 

mbi anëtarët e kësaj familjeje të madhe, do të mbisundonin mbi ta 

urrejtja, interesat vetjake, dredhia, egoizmi, shtirja, hipokrizia, ryshfeti 

e mashtrimi në vend të bazave të sjelljeve të mira dhe të moraleve të 



Çështja e Tetë                                                                                                         267 
 

lavdërueshme të cilat janë sinqeriteti, burrëria, zelli, virtyti, dashuria, 

vetëflijimi, kërkimi i kënaqësisë së Zotit dhe shpërblimi i Ahiretit. 

Kuptimet e terrorizmit, anarkisë dhe mizorisë do të mbisundonin nën 

emrin e rregullit, sigurisë dhe të humanizmit që ata shfaqin. Atëherë do 

të bëhej helm jeta e atij qyteti. Fëmijët do të bëheshin ngatërrestarë, 

rinia do të lëshohej pas pijeve alkoolike dhe dëfrimeve; të fuqishmit do 

t‟u futeshin aventurave të rrezikshme, duke bërë padrejtësi e shkelje; 

ndërsa të moshuarit do të nisnin të vajtonin e rënkonin.  

Duke bërë analogji me këtë, edhe vendi gjithashtu, është i gjithi një 

shtëpi shumë e madhe. Atdheu është shtëpia e familjes së kombit. Në 

qoftë se „besimi në Ahiretin‟ do të sundonte në këto shtëpi të mëdhaja, 

virtytet do të zbuloheshin, shtriheshin dhe bëheshin të qarta në to; do të 

shfaqeshin respekti i ndërsjellë, mëshira serioze, dashuria e pastër pa 

kompensim, ndihma e ndërsjellë, shërbimi i vërtetë pa mashtrim, 

marrëdhëniet shoqërore dhe mirëbërësia, lëmosha pa hipokrizi; virtyti, 

përnderimi -respekti i madh- pa mendjemadhësi, dhe të gjitha moralet e 

tjera do të zhvilloheshin.. sepse „besimi në Ahiretin‟ u thotë atyre 

fëmijëve: “Hiqni dorë nga trazirat e ngatërresat! Ndodhet një xhennet 

për t‟u fituar! Mos u largoni prej tij duke u marrë me lojëra!”. Ai, 

nëpërmjet udhëzimit të Kuranit u mëson vetëpërmbajtjen dhe vendos 

moralet tek ata. 

Ai u thotë të rinjve: “Ndodhet zjarri i xhehennemit përpara jush, 

prandaj hiqni dorë prej pijeve alkoolike dhe prej dëfrimeve!” dhe i sjell 

ata në vete.  

Ai i thotë shtypësit: “Ruhu! Ndodhet një torturë e rëndë; ti do të 

marrësh goditje!” dhe e bën atë t‟i nënshtrohet e t‟i bindet drejtësisë.  

Ai u flet të moshuarve: “Merrni lajme të gëzueshme! Para jush 

është një rini e përjetshme plot freski e bukuri; një lumturi Ahireti e 

përjetshme dhe e vazhdueshme është duke ju pritur; ajo është më e lartë 

se të gjithë llojet e lumturisë që ju i keni humbur dhe shumë më e 

madhe se sa ato; prandaj ejani dhe përpiquni që t‟i fitoni ato!” kështu ai 

i transformon lotët e tyre në qeshje e gëzim. 

Duke bërë analogji me këto, „besimi në Ahiret‟ shfaq efektet e tij të 

mira dhe i dërgon rrezet e dritës së tij tek çdo grup, sido që të jetë, i 

pjesshëm, universal, i përgjithshëm, i veçantë, i pakët apo i shumtë. 
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Le të kumbojnë veshët e sociologëve dhe të moralistëve, të cilët 

janë të interesuar për jetën shoqërore të njerëzimit, le të marrin një 

shënim të veçantë! 

Në qoftë se mijëra dobitë, mirësitë dhe avantazhet e mbetura të 

„besimit në Ahiret‟ do të krahasoheshin me këto pesë ose gjashtë të 

cilat i përmendëm më lartë, do të kuptohej se vetëm besimi është boshti 

i lumturisë në këtë botë dhe në tjetrën dhe në jetët e të dyjave. 

* * * 


