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PROVA E DYTË E BESIMIT 

 

Kjo Fjalë përbëhet nga tre vendqëndrime 

Ajo është një shtojcë që shpjegon Shkreptimën e Tetë të Fjalës së 

Njëzet e Dytë. 

       Dhe është gjithashtu një koment mbi të parën e Pesëdhjet e pesë gjuhëve 

me të cilat të gjitha qëniet në univers dëshmojnë Unitetin Hyjnor. Për këto gjuhë 

është aluduar në një Trajtesë të titulluar “Katreh”. Dhe ajo është veshur me 

mantelin e krahasimit, prej shumë të vërtetave që lidhen me vërsetin:  

  “Po të kishte pasur në to (në qiej dhe në tokë) 
perëndi të tjera përveç All-llahut, atëherë padyshim (qiejt dhe toka) do të ishin 
shkatërruar.”1] 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Kur‟an, 21: 22 
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VENDQËNDRIMI  I  PARË 

 

. 

   Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Po të kishte 
pasur në to (në qiej dhe në tokë) perëndi të tjera përveç All-llahut, atëherë 
padyshim (qiejt dhe toka) do të ishin shkatërruar”. Nuk ka zot tjetër përveç All-
llahut, Ai nuk ka shokë,  i Tij është sundimi dhe Atij i takon lavdërimi; Ai e jep 
jetën dhe Ai e shkakton vdekjen, Ai është i Gjallë dhe nuk vdes; e gjithë e mira 
është në Dorën e Tij; Ai është i Gjithëfuqishëm mbi gjithçka dhe me Të të gjithë 
gjërat kanë fundin e tyre”.  

Një natë gjatë muajit të Ramazanit, unë thashë se Fjalia e 

lartëpërmendur, e cila vërteton Unitetin Hyjnor, përbëhet nga njëmbë-

dhjetë fraza, dhe se në secilën prej tyre është një shkallë që shpreh atë 

unitet. Në të ndodhen disa sihariqe. Prej atyre shkallëve unë diskutova  

vetëm kuptimin dhe domethënien e frazës:  “Ai nuk ka 
shokë”, duke e zhvilluar në mënyrën e një bisedimi alegorik dhe të një 

debati imagjinar dhe duke e marrë gjuhën e gjendjes mbi mënyrën e 

gjuhës së foljes, që do të ishte e pranueshme për njerëzit e thjeshtë. 

Unë tani do ta shënoj atë bisedim me kërkesën dhe dëshirën e 

vëllezërve të mi shumë të vlefshëm të cilët më ndihmojnë, dhe të 

shokëve të mi nga xhamia. Ajo është si më poshtë: 

Le të supozojmë një person që t‟i përfaqësojë të gjitha gjërat e 

ngritura si ortakë të All-llahut, që të gjitha shumëllojshmëritë e ndrysh-

me të idhujtarëve i imagjinojnë të ekzistojnë. Këta idhujtarë janë 
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njerëzit e mosbesimit dhe të çudhëzimit të cilët, për shembull, 

adhurojnë natyrën dhe shkaqet dhe i përshkruajnë ortakë Zotit xh.sh.. 

 Personi i imagjinuar dëshiron të jetë zot për ndonjërën prej qënieve 

në univers. Dhe kështu pretendon të jetë pronari i saj i vërtetë! Së pari, 

ai autor i pretendimeve të rreme hasi rastësisht një grimcë, e cila është 

më e vogla e atyre qënieve. I foli asaj me gjuhën e natyralizmit dhe të 

filozofisë duke i thënë se ai ishte zoti dhe pronari i saj i vërtetë. Por 

grimca iu përgjigj atij me gjuhën e së vërtetës dhe të Urtësisë Hyjnore, 

duke i thënë: 

“Unë kryej detyra të panumërta. Duke hyrë në shumë krijesa, të 

cilat janë të gjitha të ndryshme, unë kryej punën time tek ato. Dhe 

ndodhen, midis grimcave të panumërta, si unë; ato lëvizin nga vendi në 

vend
2
 dhe punojnë me mua. Në qoftë se ti ke njohje dhe fuqi për të më 

vënë në shërbim mua në të gjitha ato detyra.. dhe autoritetin e aftësinë 

për të më përdorur e shfrytëzuar, dhe t‟i kesh nën urdhrin tënd të gjitha 

grimcat e tjera të panumërta gjithashtu, dhe në qoftë se ti mund të jesh 

pronari i vërtetë dhe të kesh kontroll të plotë mbi qëniet, prej të cilave 

unë jam një pjesë, në një rregull të plotë, për shembull, mbi rruazat e 

kuqe të gjakut, vetëm atëherë ti mund të pretendosh të jesh zot mbi 

mua dhe t‟ia atribuosh çështjen time dikujt tjetër përveç Krijuesit 

xh.sh., por në qoftë se ti nuk mundesh t‟i bësh të gjitha këto gjëra, 

atëherë hesht! 

Dhe ashtu siç nuk mund të jesh zot për mua, po ashtu ti nuk mund 

të ndërhysh në asnjë mënyrë në punët e mia, sepse ndodhet një rregullsi 

e plotë e tillë në detyrat tona dhe një lëvizje e tillë, saqë ai i cili nuk ka 

një urtësi të pafundme dhe një njohje gjithëpërfshirëse, nuk mund të 

                                                 
      2  Po, në të vërtetë, çdo gjë që është në lëvizje, duke filluar nga grimcat për tek 

planetët, shfaq në vetvete stampën e të Adhuruarit të Përjetshëm dhe Unitetin. Gjithashtu, për 

arsye të lëvizjes së saj, secila nga ato zë pronësinë e të gjitha vendeve tek të cilat ajo udhëton 

në Emrin e Unitetit, kështu duke i përfshirë ato në pronën e Pronarit të saj të vetëm. Sa për ato 

krijesa që nuk janë në lëvizje, secila nga ato duke filluar nga bimët për tek yjet e qëndrueshëm, 

janë si një vulë e Unitetit duke treguar vendin në të cilin ajo është vendosur për të qenë 

mesazhi i Autorit të saj. 

Domethënë, çdo bimë dhe çdo frut është një stampë dhe një vulë e Unitetit, e cila 

demonstron në Emrin e Unitetit, se habitati, mjedisi i saj dhe vendlindja është mesazhi i Autorit 

të saj.  

    Shkurtazi: Çdo gjë merr pronësinë e të gjitha gjërave nëpërmjet lëvizjes së saj në 

Emrin e Unitetit. Domethënë, Ai që nuk i ka të gjitha yjet brenda kapjes dhe fuqisë së tij, 

nuk mund të jetë zot as mbi një grimcë të vetme. 
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përzihet me ne. Në qoftë se do të ndërhynte, do të shkaktonte kaos e 

rrëmujë. Por ama, një person si ti i trashë e i pafuqishëm, që nuk sheh, 

dhe që ke ngecur në kurthet e rastësisë së verbër dhe të natyrës, madje 

as nuk mund të fillosh ta shtrish gishtin për të ndërhyrë.” 

Ndërkohë pretenduesi, ashtu si materialistët, tha: “Atëherë, ti je 

pronare e vetes tënde! Përse thua se ti po punon për llogari të dikujt 

tjetër?” 

 Grimca iu përgjigj: 

“Në qoftë se do të kisha pasur një mendje madhështore sa dielli, një 

njohje gjithëpërfshirëse si drita e tij, një fuqi të gjithanshme si 

nxehtësia e tij dhe shqisa të gjëra si shtatë ngjyrat në dritën e tij, dhe në 

qoftë se do të kisha pasur një fytyrë që të drejtohej tek të gjitha vendet 

në të cilët unë udhëtoj dhe tek të gjitha qëniet në të cilat unë punoj, dhe 

një sy që t‟i shikonte ato, dhe një fjalë që të depërtonte tek çdo qënie 

tek e cila unë drejtohem, atëherë, ndoshta, unë do të përfshihesha në 

çmenduri si ti dhe do të pretendoja sundimin mbi veten time. Prandaj, 

dil jashtë! Largohu, ti nuk mund të nxjerrësh asgjë prej meje! Ti nuk ke 

vend këtu!” 

Kështu, kur përfaqësuesi i atyre gjërave që mbahen të jenë ortakë 

me Zotin e vetëm absolut u dëshpërua dhe i preu shpresat nga grimca, 

ai shpresoi ta ndjekë çështjen me një rruazë -qelizë- të kuqe gjaku. Dhe 

duke ardhur përmes njërës, ai i tha asaj në emër të shkaqeve dhe me 

gjuhën e natyrës dhe të filozofisë: “Unë jam zoti dhe pronari yt.” 

Ndërkohë rruaza e kuqe e gjakut iu përgjigj atij nëpërmjet gjuhës së të 

vërtetës dhe të Urtësisë Hyjnore: 

“Unë nuk jam e vetme. Në qoftë se ti do të mund t‟i kishe në 

pronësi të gjitha shoqet e mia në ushtrinë e gjakut, stampa e të cilave, 

natyra e tyre si nëpunëse të nënshtruara dhe rregulli i të cilave është i 

njëjtë, dhe në qoftë se ti do të kishe urtësi të hollë dhe fuqi 

madhështore të mjaftueshme për t‟i pasur në pronësi të gjitha qelizat e 

trupit në të cilin ne udhëtojmë dhe tek i cili jemi vënë në shërbim me 

urtësi të plotë, dhe në qoftë se ti mund ta demonstrosh të jetë kjo 

gjendja, atëherë, ndoshta, ndonjë kuptim mund të gjendet në 

pretendimin tënd. “Por një i trullosur si ti nuk mund të jetë pronari 

vetëm duke u mbështetur tek natyra e shurdhët dhe tek një forcë e 

verbër; në të vërtetë, ti je i pamundur të ndërhysh as edhe sa një 
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grimcë, sepse sistemi me të cilin ne funksionojmë është aq i 

përkryer, saqë vetëm Ai që shikon gjithçka, që dëgjon gjithçka, që 

njeh gjithçka dhe që bën gjithçka, mund të ketë autoritet mbi ne. 

Dhe duke i thënë: Atëherë, hesht! Detyra ime është aq e rëndësishme 

dhe sistemi im është aq i përsosur saqë unë nuk kam kohë t‟u 

përgjigjem përrallisjeve dhe gjepurave të tua!” Kështu, rruaza e kuqe e 

gjakut e dëboi atë.  

Atëherë, meqenëse qe i pamundur ta mashtronte, ai përfaqësues u 

largua dhe pastaj ndeshi rastësisht me shtëpinë e vockël e njohur me 

emrin qeliza e trupit. Ai i tha me gjuhën e filozofisë dhe të natyrës: 

“Unë nuk munda ta bind grimcën dhe rruazën e kuqe të gjakut, por 

ndoshta ti do të ma kuptosh fjalën time. Meqenëse ti je bërë prej disa 

substancave ashtu si një shtëpi e vockël, unë jam i aftë të të bëj ty. 

Atëherë bëhu ti artifakti im dhe prona ime e vërtetë. Qeliza iu përgjigj 

nëpërmjet gjuhës së urtësisë dhe të vërtetës:  

“Unë me të vërtetë jam e vockël, por ama kam detyra shumë të 

rëndësishme dhe shumë lidhje të holla e të ndjeshme me të gjitha 

qelizat e trupit. Për shembull, unë kryej detyra të ndërlikuara dhe në 

mënyrë të pagabueshme në venat e gjakut dhe në lidhje me arteriet, me 

nervat ndijore dhe motorike -lëvizore-, me forcat tërheqëse dhe 

shtytëse, me riprodhimin dhe me aftësinë përfytyruese. Atëherë në 

qoftë se ti ke njohuri dhe fuqi të formosh, të rregullosh, të sistemosh, 

dhe të vësh në punë të gjithë trupin dhe të gjitha enët e gjakut, nervat 

dhe aftësitë, dhe në qoftë se ti do të kishe urtësi gjithëpërfshirëse dhe 

fuqi depërtuese me të cilat të kesh sundim e kontroll mbi të gjitha 

qelizat e trupit, të cilat janë si unë, pasi në lidhje me cilësitë dhe 

mjeshtërinë artistike ne jemi vëllezër, atëherë demonstroje atë. “Vetëm 

atëherë ti mund të pretendosh të kesh aftësi të më bësh mua”. Në qoftë 

se ti nuk mundesh, atëherë, ik! Shporru! Rruazat e kuqe më sjellin 

ushqimin, ndërsa rruazat e bardha luftojnë sëmundjet që më prekin. 

Unë kam punë për të bërë, mos më tërhiq vëmendjen! 

Dhe, sidoqoftë, një i pafuqishëm, i mangët, i shurdhët dhe i verbër 

si ti, kurrësesi nuk mund të ndërhyjë në çështjet tona të holla, sepse ne 

kemi një sistem të saktë, të hollë dhe të patëmetë
3
 të tillë, saqë në qoftë 

                                                 
3 Krijuesi i Gjithurtë e ka krijuar trupin njerëzor sikur të ishte një qytet i sistemuar mirë. 

Një numër i enëve të gjakut kryen detyrat e telefonave dhe të telegrafëve, ndërsa disa të tjera 

prej tyre janë si tuba çezmeje të cilat sjellin ujin nga burimet, dhe nëpër to qarkullon gjaku, i 
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se do të na sundonte dikush tjetër përveç të Gjithurtit Absolut, të 

Gjithëfuqishmit Absolut dhe të Gjithëditurit Absolut, sistemi ynë do të 

thyhej dhe rregullsia jonë do të prishej.” 

Dhe kështu pretenduesi i këputi shpresat edhe nga qeliza. Pastaj Ai 

takoi rastësisht trupin e qënies njerëzore dhe i tha atij ashtu siç thonë 

                                                                                                                     
cili është uji i jetës. Sa për gjakun, brenda tij janë krijuar dy lloje rruazash. Njëra nga ato, i 

njohur si rruazat e kuqe, shpërndan ushqimet tek qelizat e trupit. Ato u dërgojnë ushqime 

qelizave në përputhje me një ligj Hyjnor, ashtu siç bëjnë tregtarët dhe nëpunësit që merren me 

shpërndarjen e ushqimeve. Lloji tjetër, janë rruazat e bardha, të cilat janë më të pakta në numër 

se sa të parat. Detyra e tyre, ashtu si ushtarët, është mbrojtja kundër armiqëve, të tillë si 

sëmundjet. Sa herë që ato e marrin përsipër atë mbrojtje, me dy rrotullimet e tyre, si dervishë 

Mevlevi, ato marrin një gjendje të shpejtë e të çuditshme.  

     Sa për gjakun si një tërësi, ai ka dy detyra të përgjithshme; e para është të riparojë 

dëmin e bërë tek qelizat e trupit, dhe e dyta është të grumbullojë çdo lëndë të prishur e të pa 

vlerë nga qelizat dhe të pastrojë trupin. Ndodhen dy lloje enësh gjaku, venat dhe arteriet. Njëri 

nga këto e sjell gjakun e pastër dhe e shpërndan; ato janë kanalet e gjakut të pastër. Ndërsa lloji 

tjetër janë kanalet për gjakun e turbullt e të prishur të cilët mbledhin lëndën e dëmshme dhe 

mbeturinat e pa vlera; këto e dërgojnë gjakun tek mushkëria e cila është qendra e aparatit të 

frymëmarrjes; pra i dërgojnë ato aty ku ndodh frymëmarrja.  

     Krijuesi i Gjithurtë ka krijuar në ajër dy elemente, azotin dhe oksigjenin. Sa për 

oksigjenin, kur ai bie në kontakt me gjakun gjatë frymëmarrjes, e tërheq tek vetja, si qelibari, 

karbonin elementin e dendur, i cili është duke ndotur gjakun. Ato dy elemente kombinohen dhe 

transformohen në një lëndë të quajtur gaz karbonik (acid). Oksigjeni gjithashtu mban 

temperaturën e trupit si dhe pastron gjakun. Kjo ngjet sepse, në shkencën e kimisë, Krijuesi i 

Gjithurtë u dha oksigjenit dhe karbonit një lidhje të fortë, e cila mund të përshkruhet si „pasion 

kimik‟, me anë të të cilës, sipas këtij ligji Hyjnor, kur ato dy elemente afrohen me njëri tjetrin, 

kombinohen -bashkohen. Është vërtetuar nga shkenca se nxehtësia lindet nga ky kombinim, 

sepse kombinimi është një lloj djegieje. 

     Urtësia në këtë është siç vijon: lëvizja e grimcave e atyre dy elementeve është e 

ndryshme. Duke u kombinuar, grimcat e një elementi bashkohen me ato të tjetrit, dhe atëherë të 

dyja grimcat lëvizin me një lëvizje të vetme. Njëra lëvizje mbetet e varur pezull, sepse para 

bashkimit ishin dy lëvizje; tani dy grimcat janë bërë një. Secila palë grimcash ka fituar një 

lëvizje si një grimcë e vetme. Lëvizja tjetër është transformuar në nxehtësi sipas një ligji të 

Autorit të Gjithurtë, dhe është e njohur se “Lëvizja lind nxehtësi”, i cili është një parim i 

vërtetuar. 

     Kështu, si rrjedhojë e këtij fakti, nëpërmjet këtij kombinimi kimik kur karboni 

largohet (hiqet) nga gjaku, realizohet e mbahet temperatura e trupit të qënieve njerëzore, 

dhe njëkohësisht pastrohet gjaku. Gjatë frymëthithjes, oksigjeni pastron ujin e jetës së 

trupit si dhe ndez zjarrin e jetës. Gjatë frymënxjerrjes, ai prodhon, në gojë, frutin e 

fjalëve, të cilat janë mrekullitë e Fuqisë Hyjnore... 

 

 “Lavdia i takon All-llahut, prej artit të të Cilit habiten mendjet”. 
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natyralistët me gjuhën e natyrës së verbër dhe të filozofisë së humbur: 

“Ti je i imi, jam unë ai që të prodhova ty; ose të paktën unë kam një 

pjesë tek ti.” Trupi i njeriut iu përgjigj me gjuhën e gjendjes së urtësisë 

dhe të sistemit të tij: 

“Në qoftë se ti, o pretendues, do të kishe fuqi dhe njohje për të 

ushtruar një kontroll të vërtetë mbi trupat e të gjitha qënieve njerëzore, 

të cilët janë të njëjtë si unë dhe mbi fytyrat e të cilëve ndodhen stampa 

e fuqisë dhe vula e krijimit të cilat janë të njëjta… dhe në qoftë se ti ke 

pasuri dhe autoritet ligjor për të marrë në pronësi thesaret e ushqimeve 

të mia, duke filluar nga uji dhe ajri për tek bimët dhe kafshët… dhe në 

qoftë se ti ke fuqi të pafundme dhe urtësi të pakufishme me të cilat të 

më përdorësh mua me urtësi të përkryer dhe të më bësh mua të kryej 

adhurimin tim, dhe fuqi e urtësi për të futur në një enë të ngushtë e të 

ulët si unë aftësi jolëndore e të holla si shpirti, zemra dhe mendja, të 

cilat janë tej mase të gjëra dhe të larta dhe për të cilat unë jam thjeshtë 

një këllëf, atëherë demonstroji të gjitha këto dhe pastaj thuaj që “ti më 

bëre mua”. Përndryshe, hesht! 

Dhe për më tepër, sipas dëshmisë së sistemit të përsosur në trupin 

tim dhe treguesit të stampës së Unitetit në fytyrën time, Autori im Ma-

dhështor është Ai i Cili është i Gjithëfuqishëm mbi gjithçka, dhe i Gjit-

hëditur që shikon e dëgjon gjithçka. Dikush i pasynim e i pafuqishëm si 

ti nuk mund të përzihet në artin e Tij. Ti nuk mund të ndërhysh as edhe 

sa një grimcë në të. 

Përfaqësuesi i gjërave që imagjinohen të jenë ortakë me Zotin e 

Gjithëfuqishëm, nuk mundi të gjejë asnjë rrugë në të cilën të ndërhynte 

në trup, kështu ai u largua. Pastaj ai takoi rastësisht racën njerëzore dhe 

tha me vete: “Ky është një grup i çorganizuar e i çrregullt. Ndoshta, 

ashtu si shejtani i cili ndërhyn në veprimet e tyre individuale dhe 

shoqërore që ato kryejnë nëpërmjet ushtrimit të vullnetit të tyre të lirë, 

unë do të jem në gjendje të gjej ndonjë rrugë për të ndërhyrë në 

funksionin e trupave dhe të natyrave të tyre. Dhe atëherë duke gjetur 

ndonjë rrugë, unë do të jem i aftë të ushtroj kontroll mbi trupin dhe mbi 

qelizat e trupit, të cilat më dhanë udhë, më përzunë”. Kështu, ai i tha 

racës njerëzore, përsëri me gjuhën e natyrës së shurdhët dhe të 

filozofisë së humbur: “Ju o njerëz duket të jeni në një rrëmujë të 

madhe. Unë jam zoti dhe pronari juaj, ose të paktën pjesërisht unë kam 
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pjesë tek ju.” Raca njerëzore iu përgjigj nëpërmjet gjuhës së të vërtetës 

dhe të realitetit, nëpërmjet gjuhës së urtësisë dhe të rregullit: 

“Në qoftë se ti ke fuqi dhe urtësi të prodhosh mbulesën e cila vesh 

globin tokësor dhe e cila thuret dhe qepet me urtësi të plotë nga fijet 

shumëngjyrëshe të të gjitha qindra e mijërave prej specieve të kafshëve 

dhe llojeve të bimëve, prej të cilëve ne jemi njëri, dhe të bësh qilimin, i 

cili është shtruar mbi faqen e tokës dhe që është punuar prej qindra e 

mijëra specieve të qënieve të gjalla, dhe është krijuar në një mënyrë 

jashtëzakonisht të bukur e të stolisur, dhe që në mënyrë të 

vazhdueshme ta përtërish dhe ta rinosh atë; dhe në qoftë se ti do të 

kishe fuqi gjithë-përfshirëse dhe urtësi të gjithanshme me të cilat të 

kesh ushtrim të lirë force mbi globin tokësor, prej të cilit ne jemi fruti, 

dhe mbi të gjithë universin prej të cilit ne jemi bërthama, dhe të na 

dërgosh ne domos-doshmëritë tona jetike prej të gjitha zonave të 

kozmosit me peshën e urtësisë; dhe në qoftë se ti ke aftësi t‟i krijosh të 

gjithë ata si ne, të cilët kanë shkuar përpara nesh dhe ata të cilët do të 

vijnë pas nesh, në fytyrat e të cilëve stampa e fuqisë është e njëjta, 

atëherë, ndoshta, ti do të mund të pretendoje të jesh zot mbi mua. 

Por në qoftë se ti nuk mundesh, atëherë hesht! Mos thuaj se, duke 

parë rrëmujë në llojin tim, ti do të ishe në gjendje të ndërhyje deri diku, 

sepse rregulli tek ne është i patëmetë. Rrethanat që ti i imagjinon të 

jenë rrëmujë e të çregullta janë tejshkruar e kopjuar me regull të 

përkryer sipas librit të fuqisë dhe të Kaderit Hyjnor, sepse rregulli i 

plotë tek kafshët dhe bimët, të cilat janë shumë më të ulëta se sa ne dhe 

që janë nën drejtimin tonë, demonstron se ky çrregullim i dukshëm tek 

ne është vetëm se një lloj shkrimi. 

A do të ishte e mundur që Ai i Cili e vendosi artistikisht një fije peri 

të mbulesës duke kaluar përmes të gjithë qilimit dhe duke e vënë çdo 

gjë në vendin e duhur të saj të ishte tjetër kush përveç Autorit të tij, 

Krijuesit të tij të vërtetë? Dhe a do të ishte e mundur që ai i Cili krijoi 

frutin të ishte tjetër kush veç Krijuesit të pemës e cila e prodhoi atë? 

Dhe a do të ishte e mundur që Krijuesi i bërthamës të ishte tjetër kush 

veç Krijuesit të frutit të saj? Gjithashtu sytë e tu janë të verbër: Ti nuk i 

sheh mrekullitë e Fuqisë në fytyrën time dhe çudirat e krijimit në 

qënien time. Në qoftë se ti do t‟i shikoje ato, ti do të kuptoje se Autori 

im është i tillë që absolutisht asgjë nuk mund t‟i fshihet Atij, apo të jetë 

e vështirë për Të e t‟i bëjë naze. Yjet janë aq të lehtë për Të sa grimcat. 
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Ai e krijon pranverën me aq lehtësi sa lehtësia e krijimit të një luleje. 

Ai është i Atillë që përfshin universin e madh në qënien time me 

rregull të përkryer. A do të ishte e mundur për një të pafuqishëm e të 

verbër si ti ta ngjallte vetveten dhe të ndërhynte në ndonjë mënyrë në 

artin e këtij Krijuesi madhështor? Prandaj hesht! Dhe duke i thënë: Ik! 

Shporru prej këtu!, e dëboi atë. 

Pastaj ai pretendues shkoi dhe iu adresua qilimit të gjërë që ishte 

shkruar mbi faqen e tokës dhe këmishës së qëndisur e të zbukuruar që i 

ishte veshur; Ai i foli atij në emrin e shkaqeve dhe me gjuhën e natyrës 

e të filozofisë, duke pretenduar: “Unë mund të ushtroj kontroll mbi ty 

dhe të jem pronari yt, ose së paku të kem një pjesë tek ti.” Kështu ajo 

këmishë
4
 dhe ai qilim, i tha atij në emrin e së vërtetës dhe të realitetit 

dhe nëpërmjet gjuhës së urtësisë: 

“Në qoftë se ti ke fuqinë dhe artin për t‟i thurrur dhe krijuar të 

gjitha këmishat e rregulluara mirë dhe të paramenduara, dhe qilimat, 

qëndisjet e të cilëve janë të gjitha të ndryshme, të cilët e kanë veshur 

tokën aq sa numri i viteve dhe i shekujve, dhe pastaj janë hequr në më-

nyrë të rregullt dhe janë lidhur e bërë varg në spangon e kohës së 

shkuar, dhe do ta veshin tokën përsëri, qilimat dhe këmishat, programet 

dhe format e të cilëve janë skicuar e përcaktuar në sferën e Kaderit 

Hyjnor, dhe të cilat do t‟i bashkangjiten shiritit të kohës së ardhme, dhe 

në qoftë se ti ke dy duar të urta e të fuqishme që të shtrihen tek çdo gjë, 

duke filluar nga krijimi i tokës deri tek shkatërrimi i saj, madje nga 

parapërjetësia për tek paspërjetësia, dhe në qoftë se ti ke urtësinë dhe 

aftësinë të krijosh gjithësecilin prej fijeve të mia dhe t‟i riparosh e t‟i 

ripërtërish ato me rregull të plotë dhe urtësi, dhe në qoftë se ti je i aftë 

të mbash në dorën tënde dhe ta krijosh globin tokësor, i cili është 

modeli ynë, dhe i cili na vesh ne, na bën ne mbulesën e tij dhe mantelin 

e jashtëm, atëherë ti mund të pretendosh të jesh zot mbi ne. Në qoftë se 

nuk mundesh, atëherë, ik, mbushu, zhduku! Ti nuk ke vend këtu! 

       Për më tepër, mbi ne ndodhet një stampë e tillë uniteti dhe një 

vulë Njësie sa që ai i cili nuk e ka tërësinë e universit brenda kapjes së 

fuqisë së tij, dhe i cili nuk mund t‟i shohë përnjëherësh të gjitha gjërat 

                                                 
4 Në fakt, qilimi është edhe jetik, po ashtu edhe në lëkundje e dridhje në një mënyrë të 

rregullt. Qëndisjet e tij zëvendësohen në mënyrë të vazhdueshme me urtësi të plotë dhe me 

rregull me qëllim që të shfaqë manifestimet gjithmonë të ndryshme të Emrave të 

Pëlhurëendësit… 
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me të gjitha funksionet e tyre, dhe i cili nuk mund të bëjë gjëra të 

panumërta për një çast, i cili nuk është i pranishëm dhe gjithëshikues 

gjithandej, që është larg dhe përtej vendit dhe kohës, dhe ai që nuk 

është pronari i një urtësie të pafundme, i një njohurie absolute, një i 

tillë nuk mund të na sundojë ne, dhe as nuk mund të ndërhyjë e të 

pretendojë pronësi mbi ne.” 

Kështu përfaqësuesi u largua, duke thënë me vete: “Ndoshta do të 

mundem të bind globin tokësor dhe të gjej atje diçka që më vlen mua.” 

Kështu, ai shkoi dhe i tha globit tokësor,
5
 përsëri në emrin e shkaqeve 

dhe me gjuhën e natyrës:  “Meqenëse po udhëton në një mënyrë të tillë 

të paqëllimtë dhe kot, ti demonstron se nuk ke pronar. prandaj ti mund 

të jesh e imja. Ndërkohë toka iu përgjigj me një zë gjëmimtar, në emrin 

e të vërtetës dhe me gjuhën e realitetit: 

“Mos fol absurditete dhe fjalë të tilla boshe!.. Si mund të jem unë 

pa një pronar? A ke parë ti në rrobat e mia që i vesh madje edhe një fije 

peri në to, apo pikën më të vockël, që të jetë rrëmujë, pa rregull, dhe a i 

ke parë ato të jenë pa urtësi, pa qëllim dhe pa art që t‟i më thua se unë 

qenkam pa pronar e pa qëllim? 

“Në qoftë se ti me të vërtetë do të kishe në pronësi orbitën time të 

gjërë rreth së cilës unë udhëtoj në një vit, një distancë që do të merrte 

afërsisht njëzet e pesë mijë vite,
6
 ku unë kryej detyrën time të shërbimit 

me drejtpeshim të plotë dhe me urtësi, dhe në qoftë se do të kishe në 

pronësi dhjetë planetët, të cilët janë vëllezërit e mi, dhe janë ngarkuar 

me detyra si unë, së bashku me hapësirën përmes së cilës ato 

udhëtojnë, dhe në qoftë se ti ke urtësi të pafundme dhe fuqi absolute 

me të cilat të krijosh dhe të vendosësh diellin, i cili është udhëheqësi 

ynë dhe tek i cili ne jemi lidhur dhe i jemi bashkangjitur nëpërmjet një 

tërheqje mëshireje, dhe të më lidhesh mua dhe planetët e tjerë tek ai, 

                                                 
5 Shkurtazi: Grimca e çoi atë pretendues te rruazat e kuqe të gjakut. Rruazat e kuqe e 

çuan te qelizat.. dhe qelizat e çuan tek trupi njerëzor.. trupi njerëzor e çoi tek raca njerëzore.. 

raca njerëzore e çoi tek këmisha e tokës e cila është thurrur nga të gjitha speciet e krijesave të 

gjalla.. Këmisha e tokës e çoi tek globi tokësor.. të cilat sipas radhës e çuan te Dielli.. Dielli e 

çoi tek të gjitha yjet. Secila nga ato tha: “Largohu, në qoftë se je i mundur të sundosh në atë që 

është sipër meje atëherë përpiqu të më sundosh edhe mua, përndryshe ti je i pafuqishëm të 

sundosh mbi mua!” Domethënë, ai që autoriteti i të cilit nuk shtrihet tek të gjitha yjet, nuk 

mund ta bëjë as edhe një grimcë të vockël që t’i kushtojë vëmendje pretendimit të tij për 

të qenë zot. 
6 Në qoftë se gjysma e diametrit të rrethit do të ishte afërsisht njëqind e tetëdhjetë milion 

kilometër, ai rreth mbulon afërsisht një distancë prej njëzet e pesë mijë viteve. 
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ashtu si gurët në një bahe, dhe të na vësh ne në punë, dhe të na bësh të 

rrotullohemi me rregull të përsosur dhe me urtësi, vetëm atëherë ti 

mund të pretendosh të jesh zot mbi ne. Por në qoftë se ti nuk mundesh, 

atëherë, ik, shporru! Shko në Xhehennem! Mua më duhet të bëj punën 

time, detyra ime duhet të kryhet. 

Për më tepër, rregulli ynë madhështor, lëvizja madhështore, dhe 

nënshtrimi i qëllimshëm demonstrojnë se Krijuesi ynë është i tillë saqë 

të gjitha qëniet duke filluar nga grimcat e vockëla deri tek yjet dhe 

galaktikat, janë të bindura e të nënshtruara ndaj Tij, si ushtarët nën 

urdhër. Ai është Zotëruesi i Gjithurtë i Lavdisë dhe Zotëruesi i 

sovranitetit absolut i cili e organizon diellin me planetët e Tij me aq 

lehtësi ashtu siç organizon me lehtësi pemën dhe siç i stolis frutat e 

saj.” 

Meqenëse përfaqësuesi nuk mundi të gjejë asgjë për vetveten në 

tokë, ai u largua dhe tha me vete lidhur me diellin: “Ky diell është një 

gjë e madhe. Ndoshta, unë do të mundem të gjej ndonjë vrimë në të e të 

hap një rrugë për të kaluar; atëherë ndoshta do të jem i aftë ta nënshtroj 

atë dhe tokën gjithashtu.” Kështu ai i tha diellit, me gjuhën e 

“adhuruesve të zjarrit”, në emrin e idhujtarisë dhe me gjuhën e 

filozofisë që është zëdhënësja e shejtanit: “Ti, o diell, je një sundimtar i 

madh, dhe je pronari i vetes tënde, ti sillesh dhe e ushtron autoritetin në 

botë si të duash.” Por dielli iu përgjigj atij në emrin e së vërtetës dhe 

nëpërmjet gjuhës së Realitetit dhe të Urtësisë Hyjnore duke i thënë: 

“Ruajna Zot! Njëqind mijë herë ruajna Zot!.. Unë jam një nëpunës i 

nënshtruar. Unë jam një llambadar në bujtinën e Zotit tim. Unë nuk jam 

kurrë pronari i vetes sime, madje unë nuk jam pronar as i një mize, 

madje as i një krahu mize, sepse në qënien e mizës ndodhen gurë të 

çmuar jolëndorë dhe vepra antike arti, si sy e veshë. Gjëra të tilla nuk 

gjenden në dyqanin tim. Ato janë jashtë sferës së fuqisë sime.” Kështu, 

e qortoi rëndë.  

Atëherë ai pretendues ndryshoi metodën dhe i tha diellit me gjuhën 

e filozofisë djallëzore si të faraonit; “Meqenëse ti nuk je pronar i vetes 

tënde, por një shërbëtor, atëherë ti je prona ime dhe nën autoritetin tim 

me emrin e shkaqeve.” Dielli iu përgjigj fuqishëm me emrin e së 

vërtetës dhe të realitetit dhe me gjuhën e adhurimit duke i thënë: “Unë i 

përkas vetëm Atij i Cili ka krijuar yjet e lartë si shembulli im dhe i 
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vendosi ato në qiejt me urtësi të plotë, i bën ato të rrotullohen me 

madhështi të plotë dhe i zbukuroi me stolinë më të plotë.”  

Pastaj përfaqësuesi tha me vete: “Yjet janë një shumicë e madhe, 

dhe ato duken të jenë të gjithë të shpërndarë dhe në çrregullim. 

Ndoshta unë do të mund të fitoj diçka nga ato në emrin e klientëve dhe 

të vartësve të mi.” Kështu ai hyri midis tyre dhe u tha në emrin e 

shkaqeve dhe të atyre gjërave që përshkruhen si ortakë të Zotit xh.sh., 

me gjuhën e filozofisë kryengritëse dhe siç thonë sabeanët, adhuruesit e 

yjeve: “Meqenëse ju, o yje jeni kaq të shpërndarë, ju të gjithë jeni nën 

autoritetin e sundimtarëve të ndryshëm.” Ndërkohë u përgjigj një yll i 

vetëm duke folur për të gjithë të tjerët. 

“Oh sa i shushatur, i patru, mendjetrashë dhe i verbër je ti që nuk 

po shikon dhe nuk kupton stampën e Unitetit dhe vulën e Njësisë sipër 

nesh dhe nuk e njeh sistemin tonë të lartë, rregullsinë dhe ligjet e 

adhurimit tonë. Ti na imagjinon pa rregull. Ne jemi veprat e artit dhe 

shërbëtorët e një Krijuesi të vetëm, i Cili mban në kapjen e fuqisë së 

Tij qiejt të cilët janë detërat tonë, kozmosin, i cili është pema jonë dhe 

hapësirën e pafundme, e cila është ajo ku ne bëjmë ekskursionet tona. 

Ne jemi si ndriçimet elektrike dhe dëshmitarët e ndritshëm duke 

shfaqur plotësimin e Hyjnisë së Tij. Ne jemi prova rrezatuese që 

shpallin sovranitetin e Hyjnisë së Tij. Me të gjitha llojet tona të 

ndryshme, ne jemi shërbëtorë të ndritshëm në sferën e sovranitetit të 

Tij që japim dritë dhe shfaqim madhështinë e Atij sovraniteti në 

banesat e larta dhe në ato të ulëta, në vendbanimet e kësaj bote, të botës 

së ndërmjetme dhe të Ahiretit.  

Në të vërtetë, secili nga ne është një mrekulli e fuqisë së një të 

vetmi, një frut i rregulluar mirë i pemës së krijimit, një pronë e 

ndritshme e unitetit, secili nga ne është një vendbanim, aeroplan dhe 

xhami për melekët, një llambë dhe diell për botët e larta, një dëshmitar 

për sovranitetin e Hyjnisë. Secili nga ne është një stoli, pallat, një lule e 

hapësirës, një peshk i ndritshëm në detërat qiellorë dhe një sy i bukur 

në faqen e qiellit.
7
 Për më tepër, ndodhet gjithandej nesh, si një e tërë, 

                                                 
7 Kjo do të thotë, “ne jemi shenja duke vëzhguar dhe shqyrtuar çudirat e krijimit të Zotit të 

Gjithëfuqishëm” dhe duke i nxitur edhe të tjerët që t‟i shqyrtojnë ato. Domethënë, ashtu siç 

duken qiejt si të vëzhgonin çudirat e artit Hyjnor në tokë me sy të panumërt, po ashtu, si 

melekët në qiej, yjet shikojnë tokën, e cila është një ekspozitë çudirash dhe mrekullish, dhe 

bëjnë që krijesat e vetëdijshme t‟i vëzhgojnë ato me vëmendje. 
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një heshtje brenda qetësisë, një lëvizje brenda urtësisë, një stoli brenda 

madhështisë, një bukuri krijimi brenda rregullit dhe një plotësim arti 

brenda simetrisë.  

Dhe megjithëse ne jemi kështu dhe shpallim Krijuesin tonë të 

Gjithëlavdishëm, Unitetin e Tij, Njësinë e Tij, Qënien e Tij i Adhuruar 

i Përjetshëm dhe Atributet e Tij të bukurisë, të lavdisë dhe të plotësimit 

për tërësinë e universit me gjuhë të panumërta, përsëri, ndërsa ne jemi 

krejtësisht shërbëtorë të pastër, të bindur e të nënshtruar, ti na akuzon të 

jemi të ngatërruar, të çrregullt e pa detyra dhe madje duke qenë pa 

pronar. Atëherë ti meriton një goditje vërtet ndëshkuese.” Dhe një yll, 

si guri i hedhur mbi shejtanin, lëshoi një shuplakë të tillë të fuqishme 

në fytyrën e atij përfaqësuesi -pretenduesi- që e hodhi atë nga yjet për 

tek pikërisht gropa e zjarrit në fund të Xhehennemit.  

Dhe ai e hodhi Natyrën,
8
 e cila ishte së bashku me të, në luginat e 

iluzioneve dhe të mashtrimeve dhe e flaku rastësinë në grykën e thellë 

të mosekzistencës, i hodhi ato gjëra që u përshkruan si ortakë me Zotin 

xh.sh. në errësirat e pamundësisë, e flaku filozofinë, e cila është 

armiqësore ndaj fesë, poshtë në ultësirën më të madhe. Të gjithë yjet 

recituan këtë dekret të shenjtë së bashku me atë yll: 

 “Po të kishte pasur në to (në qiej dhe në tokë) 
perëndi të tjerë përveç All-llahut, atëherë padyshim që të dyja (qiejt dhe toka) do të 
ishin shkatërruar.”9 

“Duke shpallur se nuk ka absolutisht vend për shirk (polite-

zëm) dhe për të ndërhyrë as në gjënë më të vogël duke filluar nga 

krahu i një mize e deri tek llambat në qiej.” 

                                                 
8 Por pas rënies së tij, Natyra u pendua. Ajo kuptoi se detyra e saj e vërtetë nuk ishte 

të vepronte dhe të kishte një efekt, por të pranonte dhe të ishte pasive. Dhe ajo kuptoi se 

ajo ishte një regjistër që vepronte në përputhje me Kaderin Hyjnor, një fletore e 

paracaktimit Hyjnor, por një fletore e aftë për ndryshim e transformim, domethënë, ajo 

ishte një program i fuqisë Hyjnore, i ngjasonte trupit të rregullave të krijimit të 

parashtruara nga i Gjithëfuqishmi i lavdisë dhe ishte një lloj koleksioni i ligjeve të Tij. 

Ajo mori detyrën e saj të adhurimit me nënshtrim të plotë, duke pranuar pafuqinë e saj 

të plotë dhe kështu ajo fitoi titullin e Krijimit Hyjnor dhe të Artit Hyjnor. 
9 Kur‟an, 21: 22 
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“Lavdia të takon Ty! Ne nuk dimë asgjë më tepër nga ç’na ke mësuar 
Ti. Vërtetë që vetëm Ti je i Gjithëdituri, i Gjithurti.”10 

O Zot! Jepi bekime e paqe shkëlqesisë sonë Muhammedit, llambës së 
unitetit Tënd në shumësinë e krijesave të Tua dhe lajmëtarit të Njësisë 
Tënde në ekspozitën e krijimit Tënd, dhe mbi të gjithë familjen e tij dhe 
sahabët. 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Kur‟an, 2: 32 
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Me Emrin e All-llahut, i Gjithëmëshirshmi, Mëshirëploti. “Shihni pra 
pasojat e mëshirës së All-llahut, se si Ai ringjall tokën pas vdekjes së saj.”11    

Paragrafet vijuese në Arabisht aludojnë për një lule nga kopshti i 

parapërjetësisë së vërsetit të lartëpërmendur 

 

                                                 
11 Kur‟an, 30: 50 
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Përkthimi i paragrafit: 

Domethënë: Çdo pemë luleplotë është një poezi e shkruar bukur duke 
folur poetikisht nëpërmjet gjuhës së gjendjes së saj të natyrshme dhe duke 
recituar lavdërimet e qarta për Krijuesin e Gjithëlavdishëm. 

Ose secila pemë luleplotë është sikur të kishte hapur mijëra sy ngulmues 
dhe t’i kishte bërë mijërat e tjerë të hapen me qëllim që të shikohen jo me një 
apo me dy sy, por me mijëra, çudirat e artit të Krijuesit të Gjithëlavdishëm, 
të cilat po transmetohen dhe po ekspozohen, dhe kështu ata njerëz të 
vëmendshëm do t’i shikojnë ato gjithashtu.Ose sikur çdo pemë luleplotë t’i 
kishte zbukuruar gjymtyrët (degët) e saja jeshile me zbukurimin më të hollë 
për parakalimin -paradën- e saj dhe festivalin e saj të veçantë në festivalin e 
përgjithshëm të pranverës, me qëllim që Sulltani i saj i Gjithëlavdishëm të 
shikonte dhuratat, çudirat e holla, veprat e ndritshme të artit që Ai i ka 
dhënë asaj; dhe kështu që Ai t’i paraqesë shikimit të krijimit shembujt e 
zbukuruar të mëshirës së Tij, në pranverë, dhe në faqen e tokës, e cila është 
ekspozita e artit Hyjnor; dhe që Ai t’i shpallë njerëzimit urtësinë në 
krijimin e pemës. 

Ai e demonstron plotësimin e fuqisë Hyjnore nëpërmjet të treguarit se 
çfarë thesari i rëndësishëm ndodhet në degët e saja të holla dhe çfarë pasurie 
ndodhet në frutat e mirësive të mëshirshme të Tij. 

* * * 
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NJË SHTOJCË E VOGËL E VENDQËNDRIMIT TË PARË 

Dëgjoje vërsetin: 

 

“A nuk e kanë parë qiellin mbi ta, si Ne e kemi ndërtuar dhe zbukuruar, 
dhe s’ka asnjë të çarë në të?.. deri në fund”

12
 

  

Pastaj shikoje faqen e qiellit, ti e sheh se si ai është i heshtur në qetësinë 
e vet; si është në lëvizje me urtësi, si është rrezatues me madhështi, si ai 
buzëqesh me stolinë e tij. Një sovranitet i pambarim dhe i pafundmë u është 
shpallur atyre që mendojnë me rregullin në krijimin e tij, me simetrinë në 
artin e tij, me llambat e tij të ndritshme, me fenerët e tij të shndëritshëm dhe 
me yjet e tij vezullues. 

Kjo që vijon shpjegon paragrafin lart,  

 

“A nuk e kanë parë qiellin mbi ta.”, i cili me radhë është një sqarim i 

vërsetit të cituar. 

                                                 
12 Kur‟an, 50: 6 
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Së pari, tek fraza: “Si ai është i heshtur në qetësinë e tij”, Vërseti 

drejton një shikim ngulmues tek faqja e stolisur bukur e qiejve me 

qëllim që ai që e shikon të mund të bëhet i vetëdijshëm për heshtjen që 

atje është brenda një qetësie të madhe. Shikuesi të mund të kuptojë se 

ajo është kështu nëpërmjet urdhrit dhe nënshtrimit të Një Të 

Gjithëfuqishmi Absolut, sepse, në qoftë se ato do të kishin qenë të 

pavarur, të shfrenuar, pa frena, ato trupa të mëdhenj qiellorë të 

pafundmë e madhështorë, të gjithë duke qenë pranë njëri-tjetrit, ato 

trupa, do të kishin shkaktuar një zhurmë të tillë me rrotullimet e tyre 

tepër të shpejta saqë do ta kishin shurdhuar kozmosin. Atje do të kishte 

qenë një rrëmujë e tillë në atë rrëmujë të zhurmshme e të potershme, 

saqë ajo do të kishte shpërndarë e shpartalluar universin.  

Është e ditur se çfarë rrëmuje dhe zhurme do të shkaktohej në qoftë 

se njëzet buaj do të punonin në një fushë të përzier me njëri-tjetrin. 

Ndërsa siç tregon astronomia, midis yjeve ndodhen disa që janë 

njëmijë herë më të mëdhenj se toka të cilët rrotullohen me një shpejtësi 

shtatëdhjetë herë më shpejt se sa ajo e një predhe artilerie. Kështu 

shkalla e fuqisë dhe e aftësisë nënshtruese e Krijuesit të 

Gjithëlavdishëm dhe e të Gjithëfuqishmit të Plotësimit të mund të 

kuptohet nga kjo qetësi brenda heshtjes së yjeve, së bashku me shkallën 

e bindjes dhe të nënshtrimit të yjeve ndaj Tij. 

Së dyti, fraza  “Si ai është në lëvizje me urtësi”. 
Treguesi na urdhëron të shikojmë lëvizjen në faqen e qiejve, e cila 

është me urtësi dhe qëllim. Në të vërtetë, ajo lëvizje madhështore dhe e 

çuditshme ndodh brenda një urtësie të saktë dhe gjithëpërfshirëse. Për 

shembull, një mjeshtër i cili vë në lëvizje makinerinë e një fabrike me 

urtësi e qëllim demonstron shkallën e aftësisë mjeshtërore e 

profesionale brenda madhështisë së fabrikës dhe në përpjesëtim me 

shkallën e rregullit të saj. Dhe po kështu, kur ne e shikojmë në këtë 

mënyrë, shkalla e fuqisë dhe e urtësisë së të Gjithëfuqishmit të 

Gjithëlavdishëm bëhet e dukshme për ne. 

Sepse Ai e bën diellin madhështor si një fabrikë dhe planetët e tij, 

ato trupa madhështorë shumë të mëdhenj që u ngjasojnë makinerive në 

fabrikë, Ai i lëviz dhe i rrotullon rreth vetes si gurët në bahe. 
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Së treti, Se si është rrezatuese me 
madhështi, si buzëqesh me stolinë e tij. 

Ajo ka këtë kuptim: madhështia rrezatuese dhe stolia duke 

buzëqeshur në faqen e qiejve janë të tilla sa që ato demonstrojnë se sa i 

lartë e madhështor është sovraniteti i Krijuesit të Gjithëlavdishëm dhe 

sa e përsosur është mjeshtëria e Tij artistike. Ashtu si ndriçimi i 

llambave të panumërta elektrike që varen kudo në ditë feste që 

demonstrojnë shkallët e madhështisë së mbretit dhe të plotësimit në 

përparimin material, po ashtu qiejt e mëdhenj me yjet e tyre 

madhështorë e të stolisur u demonstrojnë shikimeve ngulmuese 

Sovranitetin e lartë dhe mjeshtërinë e përsosur artistike të Krijuesit të 

Gjithëlavdishëm. 

Së katërti, Me rregull në 
krijimin e tij, me simetri në artin e tij.  

Kjo frazë thotë ç‟ka vijon: vështroje rregullin e krijesave në faqen e 

qiejve, simetrinë e tyre dhe drejtpeshimin e saktë dhe atëherë kupto se 

sa i Gjithëfuqishëm dhe i Gjithurtë është Krijuesi i tyre. 

Po, në të vërtetë, trupat e mëdhenj qiellorë demonstrojnë shkallën e 

fuqisë dhe urtësinë e të Vetmit i Cili i rrotullon dhe i lëviz ato si dhe 

krijesat e ndryshme e të vogëla ose kafshët, duke i përgatitur kështu për 

detyrat e tyre, e shtyn secilën nga ato në një mënyrë të përcaktuar 

nëpërmjet një peshoreje të posaçme dhe me shkallët e bindjes së tyre 

dhe të nënshtrimit ndaj Tij. Po ashtu, ato qiej të mëdhenj u 

demonstrojnë shikimeve të vëmendshme nëpërmjet gjërësisë 

madhështore dhe yjeve të panumërta, dhe yjet me madhësinë e tyre 

madhështore dhe me rrotullimet e shpejta, dhe me faktin që ato nuk i 

tejkalojnë caqet e tyre as edhe një thërrime, madje as një sekond, dhe 

nuk neglizhojnë në detyrat e tyre as për një të dhjetën e sekondit. 

Unë them se këto u tregojnë shikimeve se Autori i tyre, Krijuesi i 

tyre madhështor, e shfaq Hyjninë e Tij të madhërishme nëpërmjet 

zhvillimit të këtyre çështjeve me një drejtpeshim të hollë të veçantë. 
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Së pesti, Kjo frazë pohon qartë për atë çfarë aludohet tek vërseti 

lart, dhe në shumë vërsete të ngjashëm me të, si tek sure “en-Nebeë”, 

të cilët përmendin nënshtrimin e diellit, të hënës dhe të yjeve. 

 

Një sovranitet i pambarim e i pafundmë u shpallet atyre që mendojnë 
me llambat e tij ndriçuese, me fenerët e tij të ndritshëm, dhe me yjet 
vezulluese.  

Domethënë, t‟ia bashkangjisësh llambën që jep nxehtësi dhe 

dritëdhënëse si dielli, tavanit të stolisur të qiejve, ta bësh atë penë të 

ndritshme për të shkruar mesazhet e të Adhuruarit të përjetshëm në 

rreshtat e ditës dhe të natës në faqet e verës e të dimrit, ta bësh hënën, 

si akrepat e një ore gjigante të kohës dhe si një instrument për matjen e 

kohëve, ta varësh atë në lartësirat më të mëdha duke u ngjasuar 

sahatëve që vendosen në maje të kullave si minare të larta, ta bësh atë 

të lëvizë nëpër vendbanimet e saj, në shkallët e saj, me drejtpeshim të 

saktë dhe me masë të përkryer në formën e shumë hënave të ndryshme, 

saqë sikur Zoti xh.sh. të vendoste në çdo natë një hënë të re veç asaj të 

mëparshmes në kupën e qiellit dhe pastaj t‟i kthente e t‟i bashkonte ato; 

dhe të stolisësh fytyrën e bukur të qiejve me yje që shkëlqejnë dhe 

buzëqeshin në kupën e qiejve, të gjitha këto janë shenja të Një Hyjnie 

të Madhërishme e Cila e bën Vetveten të njohur për krijesat e 

vetëdijshme. Ato i ftojnë ata, të cilët mendojnë, që të besojnë e të 

vërtetojnë Unitetin Hyjnor. 

Shiko tek fleta e ngjyrosur e librit të universit; shiko se çfarë 

formash ka pikturuar pena e artë e fuqisë. Asnjë pikë e errët nuk 

mbetet për shikimin e syrit të zemrës; është sikur Zoti ka skalitur 

shenjat e Tij me dritë. 

Shiko! Çfarë mrekullie e urtësie është universi i çuditshëm! 

Shiko! Çfarë shfaqje e mahnitshme është gjërësia e hapësirës! 

Atëherë dëgjoji yjet, dëgjoje adresimin e tyre harmonik! 
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Shiko se çfarë urtësie ka zbukuruar mbi dekretin e dritës së 

Tij. Ato së bashku fillojnë të flasin me gjuhën e së vërtetës. Ato i 

adresohen Sovranitetit të të Gjithëfuqishmit dhe të 

Gjithëlavdishmit të vetëm. 

Ne jemi prova të ndritshme për ekzistencën e Krijuesit tonë, ne 

jemi dëshmitarë të Unitetit dhe të fuqisë së Tij.  

Ne jemi mrekulli të holla që ndriçojnë faqen e tokës që të 

shikojnë melekët.  

Ne jemi mijëra sytë e vëmendshëm që nga qielli shohim tokën 

dhe vështrojmë parajsën. Ne jemi frutat e përsosura të panu-mërta 

që ia ka lidhur Dora e urtësisë së Hirplotit Madhështor pjesës 

qiellore të pemës së krijimit dhe të gjitha degëve të Rrugës së 

Qumështit. 

Për banorët e qiejve, secili nga ne është një xhami udhëtuese, 

një bujtinë rrotulluese, banesë e lartë, llambë ndriçuese, anije 

madhështore, një aeroplan gjigant, mrekulli e fuqisë, një çudi e 

artit krijues e krijuar nga i Gjithëfuqishmi i plotësimit dhe i 

Gjithurti i Lavdisë, është një urtësi e rrallë e Tij, një mrekulli 

madhështore e kijimit të Tij dhe një botë drite.  

Kështu me njëqindmijë gjuhë u tregojmë njëqindmijë prova 

dhe i bëjmë t’i dëgjojnë ata të cilët janë me të vërtetë njerëz. U 

verboftë syri ateist i cili nuk e pa të vërtetën tonë, nuk i dëgjoi 

fjalët tona. Dhe ne jemi shenjat që flasim të vërtetën. Vula jonë 

është një, stampa një, ne drejtohemi nga Krijuesi ynë, Ne e 

lavdërojmë Atë nëpërmjet nënshtrimit tonë. Ne recitojmë Emrat e 

Tij, secili nga ne është në ekstazë, një anëtar i rrethit madhështor i 

Rrugës së Qumështit. 

* * * 

 


