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PROVA E SHTATË E BESIMIT 

DRITARJA E SHTATËMBËDHJETË 

 

 

“Vërtet që në qiejt dhe në tokë ka tregues për besimtarët.” 
1
 

Në qoftë se e vëzhgojmë faqen e tokës në verë, shohim një bujari 

absolute dhe një dorëgjërësi të tillë; dhe ndërsa një bujari e tillë bën të 

domosdoshme që gjërat të jenë në rrëmujë e në çrregullim, kur ç’të 

shohësh! Ato janë brenda një harmonie të plotë dhe rregulli. Shikoji të 

gjitha bimët të cilat stolisin faqen e tokës?  

Shpejtësia absolute në krijimin e gjërave, e cila bën të 

domosdoshme çekuilibrin dhe çrregullimin, është e dukshme brenda 

një ekuilibri të plotë. Shikoji të gjitha frutat të cilat zbukurojnë faqen e 

tokës! 

Një shumësi absolute, e cila bën të domosdoshme parëndësinë dhe 

madje shëmtinë, është e dukshme brenda një bukurie të plotë arti. 

Shikoji të gjitha lulet të cilat zbukurojnë faqen e tokës! 

Lehtësia absolute në krijimin e gjërave, e cila bën të domosdoshme 

mungesën e artit dhe thjeshtësinë, shihet brenda një arti të plotë, një 

mjeshtërie dhe një kujdesi. Shikoji me vëmendje të gjitha farërat, të 

cilat janë si kutia të vockëla dhe programe për anëtarët e bimëve dhe të 

pemëve dhe si sënduqe të holla që përmbajnë biografitë e jetës së tyre!  

Distancat e mëdha, të cilat bëjnë të domosdoshme dallimin dhe 

ndryshimin, shfaqen brenda një bashkëpërgjigjjeje dhe harmonie. 

Shikoji të gjitha llojet e kokrrave të mbjella në çdo pjesë të tokës, dhe 

përzierjen absolute, e cila bën të domosdoshme ngatërresën dhe 

çrregullimin; ato shihen brenda një dallimi të plotë dhe ndarjeje.  

                                                 
1 Kur’an, 45: 3 



290                                                                         Asa-yı Musa – Shkopi i Musait 

 

Merr në konsideratë dallimin e plotë të farërave kur mbijnë e 

mugullojnë, pavarësisht qënieve  të tyre të hedhura nën tokë të gjitha të 

përziera bashkë dhe të gjitha duke i ngjasuar njëra-tjetrës për sa i përket 

substancës së tyre, dhe shiko tek substancat e ndryshme të cilat futen 

në pemët dhe transformimin e tyre në fomra të ndryshme në gjethe, lule 

dhe fruta.  

Shikoji llojet e ndryshme të ushqimeve që futen në stomak, ndonëse 

të përziera së bashku, dallohen e veçohen nga njëra-tjetra, dhe hyrjen e 

secilës prej tyre në gjymtyrën që i përshtatet asaj, madje tek qelizat që i 

përshtaten me një dallim të qartë. Shikoje fuqinë e plotë brenda urtësisë 

së plotë! 

Shikoje bollëkun e madh dhe shumicën e pafundme, të cilat bëjnë 

të domosdoshme parëndësinë dhe pavlefshmërinë, shihen si më të 

vlefshmet dhe më të shtrenjtat për sa ka të bëjë me krijesat dhe artin në 

faqen e tokës. Brenda këtyre çudirave të panumërta të artit, merr në 

konsideratë vetëm shumëllojshmëritë e manave, e atyre ëmbëlsirave të 

Fuqisë Hyjnore, në tryezën e të Gjithëmëshirshmit në faqen e tokës!  

Shikoje plotësimin e mëshirës brenda plotësimit të artit! 

Dhe kështu, ashtu si dita që tregon dritën dhe drita diellin, vlera e 

madhe së bashku me shumicën e plotë, përzierja e pakufishme dhe 

ngatërresa së bashku me dallimin më të skajshëm dhe me ndarjen 

brenda bollëkut të plotë, distanca e madhe, largësia e madhe së bashku 

me harmoninë e skajshme dhe ngjashmëria brenda dallimit të 

pakufishëm dhe ndarjes, lehtësia e pafundme dhe kollajllëku së bashku 

me kujdesin e pafundmë në bërjen brenda ngjasimit më të skajshëm, 

shpejtësia absolute dhe nxitimi së bashku me ekuilibrin e plotë dhe 

drejtpeshimin, mungesa e teprisë, e çuarjes dëm, brenda bërjes të 

bukur, shumica e pafundme dhe shumësia së bashku me shkallën më të 

lartë të bukurisë së artit brenda mungesës së plotë të çuarjes dëm, dhe 

bujaria më e skajshme së bashku me rregulla absolute brenda shkallës 

më të lartë të bukurisë së artit, që të gjitha dëshmojnë ekzistencën e 

domosdoshme, fuqinë e plotë, Hyjninë e bukur dhe Unitetin dhe 

Njësinë e të Gjithëfuqishmit të Lavdisë, të Gjithurtit të plotësimit dhe 
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të Mëshirëplotit Hirplot. Ato demonstrojnë misterin e vërsetit: 

“Atij i takojnë Emrat më të bukur.”2
 

Tani, o i mjerë, injorant, i pavëmendshëm, kokëfortë dhe i kotë! Me 

çfarë mund ta interpretosh ti këtë të vërtetë të fuqishme? Me çfarë 

mund ta shpjegosh këtë gjendje pafundësisht të mrekullueshme dhe të 

çuditshme të punëve? Kujt mund t’ia atribuosh ti këto arte vërtetë të 

jashtëzakonshme? Me çfarë perde pakujdesie mund ta mbulosh ti këtë 

dritare aq të gjërë sa toka dhe ta mbyllësh atë? Ku është rastësia jote 

dhe shoku yt i pavetëdijshëm mbi të cilin ti mbështetesh dhe e quan 

‘Natyrë’, miku yt dhe mbështetja në çudhëzim? Është krejtësisht e 

pamundur njëqind shkallë për rastësinë të ndërhyjë në këto çështje, apo 

jo? Dhe a nuk është pamundësi në një mijë herë që t’i atribuohej 

Natyrës një e mijta e këtyre çështjeve, apo jo? 

Ose, a ka Natyra jote e pajetë dhe e pafuqishme makineri jolëndore 

dhe shtypshkronja brenda çdo gjëje të vetme, t’i bënte prej secilës dhe 

sa numri i secilës? O çfarë çudhëzimi! 

* * * 

 

                                                 
2 Kur’an, 20: 8 


