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PROVA E DHJETË E BESIMIT 
 

STACIONI I PARË 
 

Në secilën nga këto njëmbëdhjetë fraza Njësie ka një sihariq të 

gëzueshëm; në ato sihariqe ndodhet një balsam dhe në atë balsam 

gjendet një ëndje shpirtërore.    

 

 FRAZA E PARË: 

 “La ilahe il-lall-llah” -Nuk ka zot tjetër përveç All-

llahut.” 

Lajmi i gëzuar në këtë frazë është i tillë, saqë shpirti njerëzor ashtu 

siç është i nënshtruar ndaj nevojave të panumërta dhe i zbuluar para 

sulmeve të armiqve të panumërt, gjen në këtë frazë një vend shpëtimi 

dhe një burim ndihme. Kjo bën që t‟i hapet atij dera e thesarit të 

mëshirës që do t‟i japë garanci për të gjitha nevojat dhe do t‟i sigurojë 

atij një pikë mbështetjeje e force e cila tregon autorin dhe pronarin e 

saj; gjithashtu ajo i bën të njohur Krijuesin dhe të Adhuruarin e 

Vërtetë, i Cili zotëron një fuqi absolute që do ta mbrojë nga e keqja e 

armiqve të Tij. Duke treguar këtë, fraza e shpëton zemrën nga 

dëshpërimi e vetmia dhe shpirtin nga ankthet hidhëruese: Ajo siguron 

një gëzim të përhershëm dhe një lumturi të përjetshme. 

 

 FRAZA E DYTË:  

 “Vahdehu” – Ai është Një. 

Kjo frazë jep sihariqin e mëposhtëm i cili është edhe si kurues, po 

ashtu edhe burim lumturie.  
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Shpirti dhe zemra e njeriut të cilat kanë lidhje me shumicën e 

krijesave në univers dhe arrijnë pikën e të qënit të përmbytura në 

mjerim dhe në konfuzion nga presioni dhe shkaku i këtyre lidhjeve të 

forta, gjejnë në frazën , Vahdehu “Ai është Një”, një strehim 

dhe mbrojtës, e cila do t‟i shpëtojë nga i gjithë konfuzioni e çoroditja. 

Domethënë fraza  Vahdehu, “Ai është Një”, është sikur i thotë 

njeriut:  

All-llahu është Një, mos e rraskapit veten tënde duke iu lajkatuar të 

tjerëve, dhe të ndjehesh borxhli ndaj atyre; mos i mburr e mos iu 

servilos atyre e të poshtërosh veten tënde; mos i ndiq ata e t‟i bësh 

gjërat të vështira për veten tënde, mos ki frikë e mos u dridh para tyre, 

sepse Sulltani i universit është Një. Çelësi i të gjitha gjërave është me 

Të, frerat e të gjitha gjërave janë në Dorën e Tij, çdo gjë do të zgjidhet 

me urdhrin e Tij. Nëse do ta gjesh Atë, ke gjet gjithçka që dëshiron, ti 

do të jesh i shpëtuar nga borxhe të pafundme e nga ankthet e 

shqetësimeve të panumërta.  

 

 FRAZA E TRETË:  

 La sherike lehu” – Ai nuk ka shokë.  

Si në Hyjninë, ashtu edhe në Sovranitetin e Tij, Ai nuk ka shok. 

All-llahu xh.sh. është Një dhe nuk mund të jetë shumë... Gjithashtu në 

Hyjninë e Tij, në veprat e Tij dhe në krijim Ai nuk ka shokë. 

Në kundërshtim me mbretërit e tokës, ndodh që mbreti është një i 

vetëm dhe pa ortakë në mbretërinë e tij, veçse ama ai nuk është një i 

vetëm në ekzekutimin e çështjeve të tij, meqë nëpunësit dhe shërbyesit 

e tij konsiderohen ortakë të tij; ata mund të ndalojnë cilindo nga hyrja 

për tek prania e Tij duke i thënë: “Kthehu tek ne së pari dhe konsultohu 

me ne, ndërsa Zoti i Gjithëfuqishëm, Mbreti i parapërjetësisë dhe i 

paspërjetësisë nuk ka shokë në sovranitetin e Tij. Ai gjithashtu nuk ka 

nevojë për partnerë e ndihmësa për të ekzekutuar sundimin e Tij, pasi 

asgjë nuk ndikon në diçka tjetër veçse me urdhrin, me vullnetin dhe me 

fuqinë e Tij. Kështu, të gjithë mund të kthehen tek Ai pa ndërmjetës 

dhe, meqenëse nuk ekzistojnë ortakë e ndihmësa për Të, atëherë nuk 
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mund t„i thuhet askujt që i drejtohet atij të kërkojë ndonjë konsulencë 

të tillë si: “Është ndaluar, ju nuk mund të hyni në praninë e Tij.”  

Prandaj, kjo frazë i jep shpirtit të njeriut sihariqin e gëzueshëm 

vijues: Shpirti i njeriut që është i ndriçuar me besim mund të hyjë pa 

kurrfarë pengese, kundërshtimi apo ndërhyrje, në çdo gjendje, për çdo 

dëshirë, në çdo kohë e në çdo vend, tek Hirploti i Madhështisë, i 

Gjithëfuqishmi i Plotësisë, i Cili është Pronari i parapërjetësisë dhe i 

paspërjetësisë; Pronari i thesarit të mëshirës, i burimeve të lumturisë 

dhe mund të paraqesë nevojat dhe kërkesat e Tij. Dhe duke gjetur 

mëshirën e Tij, ai do të mbushet me gëzim të plotë e kënaqësi të 

madhe. 

 

 FRAZA E KATËRT:  

  “Lehul Mulku” - I Tij është e gjithë prona. 

Domethënë,pronësimi është krejtësisht i Tij. Ndërsa ti je edhe pronë 

e Tij edhe rob i Tij dhe i pronësuar prej Tij, dhe gjithashtu punon në 

pronën e Tij. 

Kjo frazë jep lajmin e gëzueshëm e kurues të mëposhtëm: “O 

njeri!” Mos pandeh se ti je pronar i vetes tënde, sepse ti nuk ke kontroll 

mbi asnjërën nga gjërat që lidhen me ty. 

Një peshë e tillë do të ishte e rëndë. Gjithashtu ti je i pamundur të 

mbrosh vetveten, të shmangësh fatkeqësitë apo t‟i bësh ato vepra që 

janë të domosdoshme për jetën tënde. Sidoqoftë, mos u lëndo dhe mos 

u torturo pa arsye, prona i përket një tjetri, ajo nuk është e jotja; Ai 

pronar është edhe i Gjithëfuqishëm edhe i Gjithëmëshirshëm; prandaj 

mbështetu në fuqinë e Tij, mos e akuzo dhe mos e përfol mëshirën e 

Tij! Lëre prapa hidhërimin, ji i gëzuar! Flaki turbullirat dhe gjej 

qetësinë! 

Ajo gjithashtu thotë: Universi, të cilin ti e do, në kuptim, dhe me të 

cilin je i lidhur e që të hidhëron me ngatërresat e tij për të cilat je i 

pamundur t‟i rregullosh, është prona e të Vetmit të Gjithëfuqishëm e 

Gjithëmëshirues. Prandaj dorëzoja pronën Pronarit të vet, lëre atë tek 

Ai, tërhiq kënaqësinë dhe jo zemërimin e Tij. 
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Ai është i Gjithurtë dhe Mëshirëplotë. Ai është plotësisht i lirë në 

pronën e Tij dhe e administron atë si të dojë. Sa herë që të frikësohesh, 

thuaj edhe ti ashtu si Ibrahim Hakkiu: 

“Le ta shohim atë që Pronari vepron, është më e mira çfarëdo që Ai 

bën”. Atëherë, shikoje atë nga dritaret dhe mos hyr brenda! Shikoje atë 

të mirë dhe mos ndërhy! 

 

 FRAZA E PESTË:  

 “Lehul Hamdu” – Atij i takon lavdërimi. 

Lavdërimi, krenaria, mburrja dhe brohoritja janë të përshtatshme 

për Të, ato i shkojnë vetëm Atij. Domethënë, mirësitë janë të Tijat; ato 

vijnë nga thesari i Tij; ndërsa në lidhje me thesarin, ai është i 

pashtershëm. Atëherë, kjo frazë jep sihariqin e mëposhtëm: 

O njeri! Mos vuaj dhe mos u brengos kur ikin mirësitë, sepse 

thesari i mëshirës është i pashtershëm dhe, mos bërtit nga të 

imagjinuarit e zhdukjes së një kënaqësie, pasi ajo nuk është tjetër veçse 

një frut i mëshirëgjërësisë së pafundme. Dhe meqenëse pema e saj 

është e pavdekshme, kur fruti mbaron, ai zëvendësohet me më shumë 

të tjerë. Në qoftë se ti mendon me mirënjohje se brenda kënaqësisë së 

vetë mirësisë është një favor i mëshirshëm njëqind herë më i këndshëm 

dhe më i kënaqshëm, ti do të ishe në gjendje ta shtoje kënaqësinë 

njëqindfish. Brenda një molle të cilën ta dhuron një Monark 

Madhështor ndodhet një kënaqësi më e lartë se ajo e njëqind ose e një 

mijë mollëve; sepse është Ai i cili ta ka dhuruar dhe të ka bërë të 

përjetosh kënaqësinë e një mirësie mbretërore.  

Në të njëjtën mënyrë, me anë të Frazës:  “Lehul 

Hamdu” – Atij i takon lavdërimi, do të hapet për Ty dera e kënaqësisë 

shpirtërore njëmijë herë më e ëmbël se sa vetë mirësia, sepse kjo frazë 

do të thotë të bësh lëvdata dhe falënderime; domethënë, ta perceptosh e 

të ndijosh dhënien e mirësisë. Kjo me radhë, do të thotë të njohësh 

Mirëbërësin duke reflektuar mbi dhënien e mirësisë, dhe kështu së 

fundi të mendosh thellë mbi mirësinë e mëshirës, favorin e 

dhembshurisë së Tij dhe vazhdimësinë e mirësive të Tij mbi ty. 
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 FRAZA E GJASHTË:  

 “Juhji” – Vetëm Ai jep jetë. 

Domethënë, Dhënësi i jetës është Ai dhe Ai që e bën jetën të 

vazhdojë nëpërmjet ushqimit është përsëri Ai; Mbështetësi i nevojave 

të jetës është gjithashtu Ai. Qëllimet e larta të jetës i përkasin Atij dhe 

rezultatet e rëndësishme të saj shikojnë për tek Ai dhe, nëntëdhjetë e 

nëntë prej njëqind frutave të saj janë të Tij. Kështu, kjo frazë i bën 

thirrje këtij njeriu kalimtar e të pafuqishëm në këtë mënyrë dhe i bën 

atij një njoftim të gëzueshëm: 

O njeri! Mos e shqetëso veten tënde duke marrë përgjegjësitë e 

rënda të jetës në shpatullat e tua. Mos mendo për kalimin e jetës e të 

fillosh të hidhërohesh. Mos e shiko atë vetëm tek frutet e saja materiale 

e të parëndësishme dhe të brengosesh që erdhe në këtë dynja sa herë që 

sheh zhdukjen e mirësive. Në të vërtetë, ajo makineri jetike e trupit 

tënd që i ngjason një anijeje, i përket të Vetmit të Përjetshëm e 

Vetekzistues.” 

Është Ai që e furnizon jetën me të gjitha kërkesat e nevojat. 

Gjithashtu jeta jote ka shumë qëllime e rezultate të cilat edhe ato i 

përkasin Atij gjithashtu. Ti je një timonier i thjeshtë në atë anijen e 

jetës. Prandaj, bëje detyrën tënde mirë dhe merr shpërblimin dhe 

kënaqësinë që vijnë me të. Mendoni vetëm se sa e çmueshme është një 

anije e jetës dhe sa të vlefshme janë dobitë dhe frutat e saja; atëherë 

mendo se sa Bujar e i Mëshirshëm është Pronari i anijes. 

Kështu, gëzohu dhe jep falënderime dhe mësoje se kur ti e kryen 

detyrën tënde me drejtësi e pastërti, të gjitha rezultatet që prodhon anija 

do të kalojnë në regjistrin, në të cilin regjistrohen veprat tuaja, dhe se 

ato do të sigurojnë një jetë të pavdekshme dhe do të jetosh jetë të 

amshuar. 

 

 FRAZA E SHTATË:  

  “Ve jumitu” – Ai shkakton vdekje. 
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Domethënë, Ai që shkakton vdekjen është i Vetmi Krijues. Ai ju 

shkarkon ju nga detyra e jetës, ndryshon vendbanimin tuaj nga kjo botë 

kalimtare dhe ju çliron e ju heq nga puna e shërbimit. Me fjalë të tjera, 

Ai të merr ty nga kjo jetë e përkohshme për tek jeta e pavdekshme. 

Atëherë, kjo frazë lëshoi klithmë në veshin e xhindit dhe të njeriut 

kalimtar, sa vijon: 

Merrni lajme të gëzueshme!” Vdekja nuk është shkatërrim, shuarje, 

ndarje e përhershme, asgjë apo asgjësim; ajo nuk është pushim, as 

zhdukje e vetvetishme pa autor, as e rastësishme, por është një 

shkarkim nga detyra e jetës nga një Urdhërues i autoritetshëm, i 

Gjithurtë e Mëshirues; ajo është ndryshim vendi e pozite drejt një 

lumturie të përjetshme, është nxitje për tek Atdheu origjinal. Është një 

derë takimi drejt berzahut, botës së ndërmjetme, ku janë grumbulluar 

nëntëdhjetë e nëntë përqind prej të dashurve. 

 

 FRAZA E TETË:  

 “Ve Huve hajjun la jemut” – Ai është i Gjallë e 

nuk vdes. 

Domethënë, Zotëruesi i bukurisë, i plotësimit dhe i bujarisë që janë 

të pafundme e që shihen në të gjitha krijesat e universit dhe që 

shkaktojnë dashuri dhe, i Adhuruari i përjetshëm, i Dashuri i amshuar, 

një manifestim i bukurisë së të Cilit është i mjaftueshëm për t‟i 

zëvendësuar të gjithë të dashurit e tjerë, ka një jetë të vazhdueshme nga 

parapërjetësia e paspërjetësia – një jetë pa ndonjë shenjë ndërprerje apo 

përkohshmërie  dhe është i përjashtuar nga gabimi, mangësia apo nga 

mosplotësimi. Kështu, kjo frazë i shpall xhindit dhe njeriut si dhe të 

gjitha qënieve të vetëdijshme dhe njerëzve të dashurisë dhe të pasionit, 

sa vijon: 

Merrni lajme të gëzueshme! Ndodhet një i Dashur i përjetshëm i 

Cili shëron plagët tuaja të shkaktuara nga ndarje të panumërta prej 

atyre që ju i doni. Meqenëse Ai ekziston dhe është i pavdekshëm, 

atëherë çfarëdo që mund të ndodhë, nuk i bren dhe nuk i hidhëron të 

tjerët. Për më tepër, bukuria dhe bujaria, virtyti dhe plotësimi në to, të 
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cilat janë shkaku i dashurisë tënde, janë duke kaluar përmes shumë 

perdeve dhe hijeve nga hijet më të zbehta të treguesit të bukurisë së të 

Dashurit të përjetshëm e të amshuar. Prandaj, të mos ju hidhërojë  ju 

ndarja dhe zhdukja e tyre, pasi ato janë një lloj pasqyrash. Ndryshimi i 

pasqyrave përtërin dhe zbukuron treguesin e rrezatimit dhe shkëlqimin 

e bukurisë. Meqenëse Ai ekziston, atëherë çdo gjë ekziston. 

 

 FRAZA E NËNTË:  

 “Bi jedihil Hajru” – E gjithë mirësia është në Dorën e 

Tij. 

Domethënë, çdo veprim të mirë që ju e kryeni transferohet në 

regjistrin e Tij. Çdo vepër e drejtë që ju bëni regjistrohet tek Ai. 

Kështu, kjo frazë i thërret xhindit dhe njeriut me përgëzimet dhe 

sihariqet e mëposhtme: 

O ju të mjerë! Mos qani me dëshpërim kur udhëtoni për tek varri, 

duke thënë, ah, medet! Gjithçka që kishim në pronësi u shkatërrua, 

gjithë përpjekjet tona shkuan kot. Ne kemi lënë një dynja të gjërë e të 

bukur dhe kemi hyrë në një tokë të ngushtë, sepse çdo gjë e juaja ruhet, 

të gjitha veprimet tuaja janë regjistruar dhe çdo shërbim që keni bërë 

është regjistruar.  

I Vetmi i Gjithëlavdishëm, në Dorën e të Cilit është e gjithë e mira 

dhe që mundet të sjellë të gjithë të mirën në realizim, do të të 

shpërblejë për shërbimin tënd, do të të tërheqë, do të të mbajë 

përkohësisht nën dhé dhe pastaj do t‟ju marrë në praninë e Tij. Lumë ju 

që e kryet shërbimin dhe detyrimin, vështirësia iku. Ju po shkoni për 

tek rehatia dhe mëshira! Shërbimi e përpjekja kanë marrë fund. Ju po 

shkoni të merrni shpërblimin tuaj! 

Në të vërtetë, i Gjithëfuqishmi Madhështor, i Cili ruan farërat dhe 

bërthamat, të cilat janë fletët e punëve të pranverës së kaluar, janë 

regjistrat e shërbimeve të tyre dhe kutitë depozituese të funksioneve të 

tyre dhe i ruan e i shpall ato në pranverën vijuese, në një mënyrë 

njëqind herë më të bollshme se origjinalet. Atëherë, Ai sigurisht i ruan 
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rezultatet e jetës suaj në të njëjtën mënyrë dhe do të shpërblejë 

shërbimin në një mënyrë vërtetë të bollshme. 

 

 FRAZA E DHJETË:  

 “Ve huve ala kul-li shej-in Kadir” – Dhe 

Ai është i Gjithëfuqishëm mbi gjithçka. 

Domethënë, Ai është Një, Ai është i Vetëm, Ai ka fuqi mbi 

gjithçka. Asgjë fare nuk është e vështirë për Të. Krijimi i pranverës 

është aq i lehtë për Atë aq sa krijimi i një luleje; Ai e krijon Parajsën 

me aq lehtësi si pranverën. 

Artifaktet e panumërta të cilat Ai i krijon vazhdimisht çdo ditë, çdo 

vit e çdo shekull, dëshmojnë me gjuhë të panumërta Fuqinë e Tij të 

pafundme. Kështu, kjo frazë gjithashtu jep lajme të gëzueshme. 

O njeri! Shërbimi që ke ofruar dhe adhurimi që ke kryer nuk 

shkojnë kot. Një botë shpërblimi, një banesë lumturie është përgatitur 

për ty; një Parajsë e pafundme po të  pret ty në vend të kësaj botës 

tënde kalimtare. Kij besim dhe mirëbesim në premtimin e Krijuesit të 

Gjithëlavdishëm, të Cilin ti e njeh dhe që e adhuron, sepse është 

krejtësisht e pamundur që Ai ta thyejë premtimin. Në fuqinë e Tij nuk 

ka absolutisht asnjë mangësi; pafuqia nuk mund të ndërhyjë në veprat e 

Tij. Ai, ashtu siç krijon kopshtin tënd të vogël, gjithashtu është i aftë të 

krijojë një parajsë për ty. Dhe Ai e ka krijuar atë dhe ta ka premtuar; Ai 

meqë të ka premtuar, me siguri do të të fusë në të. 

Meqenëse ne shohim nëpërmjet vëzhgimit se çdo vit në faqen e 

tokës Ai grumbullon së bashku dhe shpërndan me një rregull të plotë 

dhe me drejtpeshim, me bashkërendim të plot dhe me lehtësi më shumë 

se treqindmijë specie e grupe të kafshëve dhe bimëve, me siguri Një i 

Gjithëfuqishëm i Tillë e i Gjithëlavdishëm është i aftë ta përmbushë 

premtimin e Tij. Duke qenë kështu i Gjithëfuqishëm Absolut, Ai krijon 

shembuj ringjallje dhe shembuj Xhenneti në mijëra forma çdo vit. 

Meqenëse lumturia e përjetshme e premtuar nga të gjithë librat e 

shpallur qiellorë i jep sihariqet e parajsës; dhe meqenëse të gjitha 
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veprat e Tij dhe funksionet janë të drejta dhe të vërteta dhe kryhen me 

vërtetësi e seriozitet dhe, meqenëse përmes dëshmisë së të gjitha 

veprave të artit, të gjitha plotësimet tregojnë e dëshmojnë plotësimin e 

Tij të pafundmë dhe këto janë tregues se Ai është i pastër dhe larg çdo 

mangësie e defekti; dhe meqenëse thyerja e premtimit, gënjeshtra, 

fallsiteti dhe mashtrimi janë cilësitë më të shëmtuara, përveç qënies së 

tyre defekte e mangësi, atëherë Ai i Gjithëfuqishëm i Lavdisë dhe i 

Gjithurti i Plotësimit dhe Ai Mëshirëplotë Hirplot do ta përmbushë 

premtimin me të gjithë sigurinë. Ai do ta hapë derën e lumturisë së 

përhershme; Ai do t‟ju shtie juve, o njerëzit e besimit, në Parajsë, e cila 

ishte atdheu origjinal i paraardhësit tuaj, Ademit. 

 

 FRAZA E NJËMBËDHJETË:  

 “Ve ilejhil mesir” – Dhe me Të, të gjitha gjërat e 

kanë fundin e tyre. 

Domethënë, qëniet njerëzore dërgohen në këtë botë, e cila është 

bota e sprovës dhe e provimit, me detyrat e tyre të rëndësishme të 

tregtisë dhe të vepruarit si nëpunës. Pasi ata kanë përfunduar tregtinë e 

tyre, kanë përmbushur detyrat e tyre dhe kanë plotësuar shërbimet e 

tyre, ata do të kthehen tek Krijuesi i tyre i Gjithëlavdishëm dhe takohen 

me Pronarin Gjithëbujar, i Cili i lëshoi ata në vendin e parë. Duke e 

lënë këtë botë kalimtare, ata do të nderohen e të ngrihen në praninë e 

madhështisë në Botën e qëndrueshmërisë. 

Domethënë, duke qenë të shpëtuar nga turbullira e shkaqeve dhe 

nga perdet e errëta të ndërmjetësive, ata do të takohen me Furnizuesin e 

tyre Mëshirëplotë pa perde tek vendi i përjetshëm i madhështisë së Tij. 

Gjithësecili do të gjejë Krijuesin, të Adhuruarin e Vetëm të vërtetë, 

Furnizuesin, Zotin, Pronarin dhe do ta njohë menjëherë. Kështu, kjo 

frazë, shpall sihariqin e gëzueshëm vijues i cili është më i madh se sa të 

gjitha sihariqet e tjera duke thënë: 

O njeri! A e di se ku po shkon dhe për ku po shtyhesh? Ashtu siç 

është pohuar në fund të Fjalës së Tridhjetë e Dytë, një mijë vite jetë e 

lumtur në këtë botë nuk mund të krahasohet me një orë jete në Parajsë. 

Dhe njëmijë vite nga jeta në Parajsë nuk mund të krahasohen me 
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gëzimin e shikimit prej një ore të bukurisë së Hirplotit të 

Gjithëlavdishëm. Dhe ti po shkon tek sfera e mëshirës së Tij dhe tek 

shkalla e prezencës së Tij. 

Hijeshia dhe bukuria tek të gjitha krijesat e kësaj bote dhe tek ato të 

dashur metaforikë, për të cilët mallëngjehesh e joshesh si dhe je shumë 

i dëshiruar, janë veçse një lloj hije nga treguesi i bukurisë dhe i 

hijeshisë së Emrave të Tij; dhe e gjithë Parajsa me të gjitha mrekullitë e 

saj të holla është vetëm një tregues nga treguesit e mëshirës së Tij, të 

gjitha llojet e përmallimit, të dashurisë, tërheqjes dhe joshjeve janë 

vetëm një shkëlqim nga dashuria e të Adhuruarit të përhershëm dhe të 

Dashurit të përjetshëm. Dhe ju po shkoni në sferën e pranisë së Tij. 

Dhe atëherë, ju bëhet ftesa për në Parajsë, që është një vend i 

përhershëm gostie. 

Meqenëse është kështu, ju nuk duhet të qani kur hyni në derën e 

varrit, por ta prisni atë me buzëqeshje e gëzim. Fraza gjithashtu njofton 

edhe këtë sihariq: 

O njeri! Mos u frikëso duke imagjinuar se ti po shkon në zhdukje, 

në mosekzistencë, në asgjë, në errësirë, në harresë, në kalbje, në vetmi 

e në shkrirje, dhe se do të mbytesh në një shumësi. 

Ti nuk po shkon në zhdukje, por në qëndrueshmëri; Ti nuk po 

shtyhesh për në mosekzistencë, por për tek ekzistenca e përjetshme. Ti 

nuk do të hysh në errësirë, por në botën e dritës. Dhe je duke u kthyer 

tek Pronari yt i vërtetë, tek vendqëndrimi i Sulltanit të parapërjetësisë. 

Ti nuk do të mbytesh në shumësi; ti do të marrësh pushimin në 

sferën e Njësisë. 

Ju jeni të orientuar drejt lidhjes dhe bashkimit dhe jo drejt ndarjes.  

* * * 


