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TABELA E LIBRAVE TË BIBLËS ME SHKURTIME 
DHIATA E VJETËR 

LIGJI 
Zanafilla  Zan  
Dalja   Dal 
Levitiku   Lv  
Numërimet  Nr  
Besëlidhja e ripërtërirë Br  
PROFETËT 
Joshua   Josh  
Gjyqtarët  Gjq  
1 i Samuelit  1 Sam  
2 i Samuelit  2 Sam  
1 i Mbretërve  1 Mbr  
2 i Mbretërve  2 Mbr  
Isaia   Jesh  
Jeremija  Jer  
Ezekieli   Ezek  
Hoshea   Hosh  
Joeli   Jl  
Amosi   Am  
Obadja   Ob 
Jona   Jon       
 
 

Mihaja    Mih      
Nahumi   Nah      
Havakuku  Hav  
Cefanja   Cef       
Hagai   Hag       
Zakarja   Zak       
Malahiu  Mal 
SHKRIMET E TJERA 
Psalmet   Ps       
Fjalët e urta  Fu       
Ijovi   Ijv      
Kënga e Këngëve Kk       
Ruta   Rt       
Vajtimet  Vaj       
Koheleti   Koh       
Estera   Es       
Danieli   Dan       
Ezra   Ezr      
Nehemia  Neh       
1 i Kronikave  1 Kr       
2 i Kronikave  2 Kr       

 
DHIATA E RE 

Mateu   Mt          
Marku   Mk         
Luka   Lk         
Gjoni   Gjn       
Veprat e Apostujve Vap       
Letra Romakëve  Rom       
Letra 1 Korintasve 1 Kor       
Letra 2 Korintasve 2 Kor       
Letra Galatasve  Gal       
Letra Efesianëve Ef       
Letra Filipianëve Fil       
Letra Kolosianëve Kol       
Letra 1 Selanikasve 1 Sel       
Letra 2 Selanikasve 2 Sel       

Letra 1 Timoteut 1 Tim       
Letra 2 Timoteut 2 Tim       
Letra Titit  Tit       
Letra Filemonit  Fln       
Letra Hebrenjve  Heb       
Letra e Jakobit  Jak       
Letra 1 e Pjetrit  1 Pjt       
Letra 2 e Pjetrit  2 Pjt       
Letra 1 e Gjonit  1 Gjn       
Letra 2 e Gjonit  2 Gjn       
Letra 3 e Gjonit  3 Gjn      
Letra e Judës  Jd      
Apokalipsi  Ap      
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PARATHËNIE 
 
Bibla është një libër, ose më mirë të themi, një përmbledhje 
librash, ku flitet për Perëndinë dhe për marrëdhëniet e tij me 
njerëzimin. 
Pjesa e parë e librit të Zanafillës (kap. 1-11) paraqitet si prologu i 
historisë së shpëtimit, me të cilën merret mbarë Bibla. Libri fillon 
që nga prejardhja e botës dhe zgjeron perspektivën e saj për të 
përfshirë edhe tërë njerëzimin. Tregon për krijimin e botës dhe të 
njeriut, për rënien e njeriut në mëkat, për pasojat e saj, dhe për 
shtimin e së keqes që dënohet me përmbytjen e madhe. Duke 
filluar me Noahun dhe familjen e tij, bota popullohet përsëri, por, 
me anë të tabelave gjenealogjike që shkojnë duke u kufizuar, në 
fund, i kushtohet vëmendje Avrahamit, atit të popullit të 
zgjedhur. 
Me anë të tregimeve të ndryshme, si p.sh. të tabelave 
gjenealogjike, theksohen disa të vërteta teologjike si p.sh: 
1) Perëndia është krijuesi i gjithësisë dhe i tërë njerëzimit; 
prandaj njeriu i përgjigjet Atij për sjelljen e tij. 
2) Njerëzit nuk iu bindën urdhrit të krijuesit të tij, dhe tani, për 
shkak të mendjemadhësisë, provojnë jetën me vuajtje, mundime, 
hutim dhe ndarje mes tyre. 
3) Përballë mëkatit të tyre, Perëndia reagon duke i dënuar 
njerëzit, por krijon një njerëzim të ri, të lindur nga njeriu 
(Noahu), për të cilin pati mëshirë. 
4) Por për shkak të shtimit të prishjes së njerëzimit, Perëndia, që 
i kishte premtuar Noahut që të mos dërgojë më përmbytjen, tani 
ndërmerr një detyrë me afat të gjatë, në të cilën do të shprehet pa 
masë durimi dhe mëshira e tij; ai do të formojë një popull, të 
lindur nga njeriu i zgjedhur (Avrahami). Këtë popull e përcakton 
për t’u bërë dëshmitari i tij mes popujve të tjerë, që edhe ata të 
njohin një ditë Ligjin e tij – udhëzimet për jetesën sipas vullnetit 
të tij – dhe ta vënë në jetë. 
5) Në këtë popull, shpesh të pabesë dhe zemërgur, me gjithë 
paralajmërimet e profetëve, në fund Perëndia do ta dërgojë Birin 
e tij, Fjalën e tij të gjallë, për t’ia shpallur Izraelit dhe kombeve të 
tjera shpëtimin e tij. Vetëm me flijimin pajtues të Jezusit, Mesisë, 
për mëkatet tona (shprehja supreme e mëkatit njerëzor si dhe e 
dashurisë hyjnore), do të realizohet plotësisht qëllimi i Perëndisë 
për shpëtimin e botës. 
Për shkak të mosbindjes së Adamit ndaj urdhrit të Perëndisë, i 
gjithë njerëzimi u dënua me vdekje, por për shkak të vdekjes 
pajtuese dhe ringjalljes së Jezusit, Mesisë, Adamit të dytë, udha 
e shpëtimit u hap për të gjithë njerëzit. 
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BIBLA – libri më i lashtë i botës: libri i parë i Biblës, Zanafilla, i 
redaktuar nga Moisiu (hebr. Mosheu), bazohet në dokumentet që 
do të kthehen në të kaluarën më të largët, deri në regjistrimet e 
familjes së Adamit, njeriut të parë.  
 
BIBLA – libri që mund t’i besohet: Zoti e zgjodhi kombin izraelit 
për të qenë, mes të tjerash, kanali i shfaqjes hynore dhe nga ky 
komb duhej të dilte edhe Mesia, shpëtimtari botëror i premtuar. 
Izraelitët, nëpërmjet profetëve të tyre, shkruan regjistrime më të 
përpikta për historinë e tyre, për fjalët hyjnore drejtuar atyre si 
dhe për marrëdhëniet me Perëndinë e tyre, Zotin. Këto 
regjistrime nuk janë aspak lajkatuese për kombin: ato 
dëshmojnë shpeshherë kundër pabesësisë së izraelitëve. 
DhV: Pergamenat e Kumranit që datohen nga 250-100 para erës 
sonë përmbajnë të gjitha librat e Dhiatës së vjetër me përjashtim 
të librit të Esterës. 
DhR: Fragmentet e shumicës së librave të DhR u gjetën ndër 
pergamenat e Kumranit, dhe kjo do të thotë se ato nuk mund të 
datohen më vonë se 70 e.r. kur romakët e shkatërruan 
komunitetin e Kumranit. Për shembull, një fragment i ungjillit 
sipas Markut (6,52-53) dhe ndër të tjera fragmenti nga Letra e 
parë e Palit drejtuar Timoteut (3,16-4,1) që u gjetën ndër 
pergamenat e Detit të Vdekur, datohen që nga viti 50 e.s. 
(d.m.th. 20 vjet pas vdekjes së Krishtit). 
Fragmenti i ungjillit sipas Gjonit (18,31.37) datohet që nga viti 
125 e.s. 
Në dritën e këtyre dëshmive historike dhe në dritën e njohurive 
tona për kombin izraelit, na vjen keq ta pranojmë pohimin se 
hebrenjtë dhe të krishterët do t’i kenë shtrembëruar Shkrimet e 
tyre të shenjta. 
 
BIBLA – libri me kredenciale të mbinatyrshme:  Këto janë: 
1) Plotësimi i profecive të dhëna, disa qindra vjet para realizimit 
të ngjarjeve të përmendura. Kjo tregon se Perëndia është autori i 
fundit i Biblës, sepse Ai është i vetmi që jo vetëm i di të gjitha 
para se të ndodhin, por edhe mund t’i shkaktojë. 
2) Njëzëshmëria e Shkrimit të shenjtë. Megjithëse kishte shumë 
autorë, të cilët shkruan në kohë të ndryshme, mësimet në librat 
e tyre përputhen në mes tyre. Të gjithë kishin dhuntinë e 
profecisë, d.m.th. shkruanin nën frymëzimin e Shpirtit të Pe-
rëndisë, por ishin të profesioneve të ndryshme; për shembull, 
disa ishin mbretër, njëri ishte bujk, tjetri bari etj. 
3) Mënyra e veçantë se si u shkrua Shkrimi, bie në sy. Të gjitha 
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ngjarjet e përpiluara në Dhiatën e Vjetër përmbajnë parime 
shpirtërore, të cilat na mësojnë për karakterin e Perëndisë. Kjo 
mënyrë e shkrimit quhet tipologji. Është e qartë se Perëndia i 
drejtonte autorët e Biblës, në mënyrë që më vonë teksti biblik t’u 
shërbente qëllimeve të Tij si burim i mësimit praktik dhe 
autoritetshëm për besimtarët. Kjo do të thotë se Bibla është 
shkruar në një mënyrë përzgjedhëse, që të dallohen 
marrëdhëniet ndërmjet Perëndisë dhe njerëzimit si dhe plani i Tij 
i shpëtimit.  
 
 
Rreth këtij përkthimi: 
●  Është përdorur sistemi i ekuivalencës dinamike: u preferuan 
sintaksa dhe fjalori i gjuhës bashkëkohore dhe u mënjanuan 
hebraizmat dhe format që janë të huaja për gjuhën shqipe. 
●  Është përdorur për DhV renditja e librave të Biblës hebraike, 
sepse është teologjikisht më e mirë. 
●  Janë përdorur trajtat e emrave në formën e tyre origjinale, por 
me disa përjashtime në DhR. Pse të kalojmë nëpër trajtat greke 
të emrave, kur po ata tinguj të gjuhës hebraike hasen edhe në 
gjuhën shqipe? 
●  Është përdorur fjala «Perëndi» për të shënuar Hyjninë, e cila 
nuk është  lakuar sipas rregullave të gjuhës shqipe, por si emër 
mashkullor (si p.sh. zotëri). 
●  Janë përdorur kllapat për të dalluar atë që nënkuptohet në 
tekst. 
●  Janë përdorur kllapat katrore për të shënuar rreshtat që 
mungojnë në disa dorëshkrime. 
●  Janë përdorur shënimet në fund të faqeve për ta ndihmuar 
lexuesin në kuptimin e tekstit. Brenda këtyre shënimeve është 
përdorur ndonjëherë një sistem referimi. Për të caktuar vendin e 
ndonjë fragmenti të tekstit, ky është ndarë në kapituj, të cilët 
janë të nënndarë në rreshta. Kështu, Gjn 4,2 do të thotë Ungjilli 
sipas Gjonit kapitulli 4, rreshti 2. 1 Gjn 1,7 do të thotë Letra e 
parë e Gjonit, kapitulli 1, rreshti 7. 
●  Janë përdorur kronologjitë në fund të DhV dhe të DhR. 
Ngjarjet biblike ndodhën në kuadër të historisë shekullare. Për 
këtë arsye janë përfshirë në fund të DhV dhe DhR tabelat 
historike që mund të konsultohen me dobi si krahasim. 
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DHIATA E VJETËR 

 
 
 

HYRJA NË DHIATËN E VJETËR 
 
Shkrimet e Dhiatës së vjetër (DhV) i zgjodhën njerëzit e 
autorizuar nga Zoti, nën frymëzimin e Shpirtit të shenjtë. Njerëz 
të tillë ishin Moisiu, Davidi, Solomoni, Hizkija, Joshija dhe Ezra. 
Kanunin e përfundoi Ezra (400 vjet para Krishtit). Tekstet u 
redaktuan në kohën e Samuelit, Davidit, Hizkijës dhe Ezrës. Ky 
kanun u konfirmua në kuvendin e Javneut rreth 90 e.s. Në çdo 
fazë të kanunizimit, kriteret vendimtare ishin: 
1) Personat e kualifikuar për të vendosur kanunin (d.m.th. 
profetët). 
2) Përdorimi i lëndës në liturgjinë e Tempullit. Futja në kanun do 
të thoshte konkretisht autorizim për përdorimin në liturgjinë e 
Tempullit. 
3) Përjashtohen nga kanuni ato libra (apokrifët) që ishin vetëm 
për leximin privat e jo për leximin publik në Tempull ose në 
sinagoga. 
Autorët e DhV ishin Moisiu (pjesës së parë që quhet Tora = 
mësimi themelor i fesë), profetët (zbatimi i mësimit), dhe të urtët 
(asimilimi i mësimit, në formë fjalësh të urta dhe adhurimi), e kjo 
pajtohet me tri ndarjet e Dhiatës së vjetër (Ligji, Profetët dhe 
Shkrimet e tjera). Autori i librave të Joshuas dhe Gjyqtarëve ishte 
profeti Samuel. Librat e Samuelit dhe Mbretërve (hebr. libri i 
Mbretërive) i shkroi profeti Isaia, por profeti Jeremia i redaktoi 
më vonë. Kështu, libri hebraik i Mbretërive është hyrja në librin e 
Isaisë. Danieli ka luajtur një rol të rëndsishëm, sepse ai ishte 
lidhja (në kohën e mërgimit) midis Jeremisë dhe Ezrës. Danieli ia 
dorëzoi librat e kanunit Ezrës në fund të mërgimit. Librat e Ezrës 
dhe Nehemijës, si dhe librat e Analeve i shkroi Ezra. Ai, gjithash-
tu, futi në kanun librat e tjerë të pjesës së tretë të kanunit 
(Kënga e këngëve, Ruta, Vajtimet, Koheleti dhe Estera). 

 

LIGJI 
 

Nën këtë emër grupohen pesë librat që vijojnë: Zanafilla, Dalja, 
Levitiku, Numërimet dhe Besëlidhja e ripërtërirë. Në këta libra 
gjenden rregullat e jetës që Zoti ia dha popullit të tij nëpërmjet 
Moisiut. Ligji (hebr. Tora) është, në të vërtetë, katekizmi i popullit 
të Zotit. 
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LIBRI I ZANAFILLËS 
 
Krijimi 

Në fillim Perëndia krijoi tokën dhe qiellin.♦ 2 Tani toka ishte ♦♦ e shkretë dhe e zbra-
zët. Oqeani i tërbuar, që mbulonte gjithçka, ishte zhytur në errësirë të plotë, ndërsa 

Shpirti i Perëndisë lëvizte mbi ujëra. 
3Atëherë Perëndia urdhëroi: «Të bëhet drita!» E drita u bë. 4Ajo ishte pikërisht ashtu siç 
e kishte dashur Perëndia. ♦♦♦ Pastaj ai e ndau dritën nga errësira. 5Dritën Perëndia e 
quajti «ditë», ndërsa errësirën e quajti «natë». Erdhi mbrëmja, erdhi dhe mëngjesi – dita 
e parë.   
6Pastaj Perëndia urdhëroi: «Të bëhet një hapësirë për të ndarë ujërat dhe për t’i 
mbajtur në dy vende të ndryshme!» 7Dhe ashtu u bë. Kështu, Perëndia bëri hapësirën 
ajrore,● nëpërmjet së cilës ndau ujërat nën hapësirë nga ujërat mbi hapësirë. 8Këtë 
hapësirë ai e quajti «qiell». Erdhi mbrëmja, erdhi dhe mëngjesi – dita e dytë. 
9Pastaj Perëndia urdhëroi: «Ujërat që janë nën qiell, të bashkohen në një vend, që të 
duket dheu!» Dhe ashtu u bë. 10Dheun Perëndia e quajti «tokë», kurse ujërat e bash-
kuara «det». Çdo gjë ishte pikërisht ashtu siç e kishte dashur ai. 11Perëndia urdhëroi 
përsëri: «Toka të gjelbërojë me gjithfarë bimësh farëdhënëse dhe frutdhënëse; secila të 
jetë në gjendje të riprodhohet sipas gjinisë së vet!» Dhe ashtu u bë. 12Kështu, toka u 
mbulua me gjithfarë bimësh. Çdo gjë ishte pikërisht ashtu siç e kishte dashur 
Perëndia. 13Erdhi mbrëmja, erdhi dhe mëngjesi – dita e tretë. 
14Pastaj Perëndia urdhëroi: «Në qiell të ketë dritëdhënës, që ta ndajnë ditën nga nata, 
që të shërbejnë si shenja për të caktuar festat, ditët e vitet. 15Që lart nga qielli ato do të 
ndritin, që t’i japin dritë tokës!» Dhe ashtu u bë. 16Prandaj Perëndia bëri dy dritëdhënës 
të mëdhenj ●● – të madhin për të rregulluar ditën, të voglin për të rregulluar natën. 
Bëri gjithashtu edhe yjet. 17Perëndia i vendosi ato në qiell, 18për t’i dhënë dritë tokës, 
për të rregulluar ditën e natën e për ta ndarë dritën nga errësira. Çdo gjë ishte 
pikërisht ashtu siç e kishte dashur Perëndia. 19Erdhi mbrëmja, erdhi dhe mëngjesi – 
dita e katërt. 
Pastaj Perëndia urdhëroi: 20«Në ujëra të gëlojnë e të lëvrijnë gjithfarë qeniesh të gjalla 
dhe në qiell të fluturojnë zogjtë!» 21Perëndia krijoi qeniet e mëdha detare dhe gjithfarë 
qeniesh të tjera që jetojnë në ujëra, si dhe lloj-lloj zogjsh; çdo qenie e bëri të aftë të 
riprodhohej sipas gjinisë së saj. Çdo gjë ishte pikërisht ashtu siç e kishte dashur 
Perëndia. 22Pasi i bekoi ●●● të gjitha, Perëndia u tha qenieve që jetojnë në ujëra, që të 
shumëzoheshin e ta mbushnin detin; edhe zogjve u tha të shumëzoheshin e ta 
mbushnin qiellin.  

23Erdhi mbrëmja, erdhi dhe mëngjesi – dita e pestë. 24Pastaj Perëndia urdhëroi: «Toka të 
nxjerrë gjithfarë qeniesh të gjalla: kafshë të buta dhe të egra, të vogla dhe të mëdha, që 
të ecin e të zvarriten nëpër tokë, secila të jetë në gjendje që të riprodhohet sipas gjinisë 
së vet!» Dhe ashtu u bë. 25Kështu, Perëndia bëri lloje të ndryshme kafshësh; çdo gjë 
ishte pikërisht siç e kishte dashur ai. 
26Pastaj Perëndia tha: «Tani ta bëjmë njeriun sipas shëmbëllimit tonë, të ngjashëm me 
ne. Ai do të ketë pushtet mbi peshqit, zogjtë e të gjitha kafshët, të egra dhe të buta, të 
mëdha e të vogla!» 
27Kështu, Perëndia e krijoi njeriun sipas shëmbëllimit të tij. Krijoi mashkullin e femrën, 
28i bekoi dhe u tha: «Shtohuni e shumëzohuni, që pasardhësit tuaj të popullojnë gjithë 
tokën dhe ta zotërojnë atë. Po ju besoj peshqit, zogjtë dhe të gjitha kafshët e egra. 29Ju 
pajis me gjithfarë kokrrash dhe frutash për ushqim, 30kurse të gjitha kafshët e egra 
dhe të gjithë zogjtë i kam pajisur me bar dhe me bimë gjethore për ushqim. Dhe ashtu 
u bë. 31Çdo gjë që kishte krijuar Perëndia, ishte pikërisht siç e kishte dashur ai – ishte 
shumë e mirë. Erdhi mbrëmja, erdhi edhe mëngjesi – dita e gjashtë. 
_________________________________ 
♦ përkthimi tradicional, por duhet vërejtur se hebraisht është bëreshit e jo bareshit. Prandaj 
përkthimi „Në fillim, kur...” mund të pranohet gjithashtu. ♦♦ Ndërtimi hebraik nuk mbështet 
teorinë e rikrijimit pas një katastofe (midis rreshtave 1 dhe 2), i cili u shpik për të shpjeguar të 
dhënat fosile, por një shpjegim më i mirë është ai i përmbytjes botërore. 
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♦♦♦ fjfj. Perëndia pa se drita ishte e mirë. Zoti e kishte plotësisht në dorë materien e krijuar. 
Përjashtohet, pra, ndonjë dualizëm. Nënkuptohet, gjithashtu, që ajo ishte pa ndyrësimin e 
mëkatit. Mëkati dhe e keqja erdhën vetëm më vonë, për shkak të mosbindjes së njeriut ndaj ur-
dhrit të Zotit. ● fjfj. një kube (gjuha e dukjes – duket si një kube) ●● d.m.th. diellin dhe hënën. 
Emrat e tyre nuk përmenden, sepse ishin emrat e perëndive pagane (shemesh dhe jareah). Ky 
tregim i krijimit u shkrua ndër të tjera për të kundërshtuar pikëpamjen pagane, e veçanërisht atë 
të banorëve të Kënaanit që besonin se krijimi ishte pasoja e marrëdhënieve seksuale midis 
perëndive. ●●● d.m.th. u dha edhe fuqinë për t’ia arritur qëllimit. 
 

Kështu u krijua qielli, toka dhe gjithçka që ndodhet në to. 2Ditën e shtatë Perëndia 
e kishte mbaruar veprën e tij dhe pushoi. 3Prandaj Perëndia ua dha njerëzve ditën 

e shtatë (për pushim) dhe e veçoi (për adhurimin e tij).  
 
Kopshti i Edenit 
4Tani vijon historia e qiellit dhe tokës pas krijimit të tyre.♦  
Kur Zoti Perëndi kishte krijuar qiellin e tokën, 5ende nuk kishte as bimë, as shkurre në 
stepë, sepse Perëndia ende nuk kishte dërguar shi. Tokën nuk kishte se kush ta pu-
nonte. 6Vetëm nga nëntoka buronte uji që e ujiste atë. 7Pastaj Zoti mori pluhur nga 
toka dhe me të bëri një njeri, i futi frymën jetëdhënëse dhe njeriu filloi të jetonte.♦♦ 
8-9Pastaj Zoti Perëndi mbolli një kopsht në krahinën e Edenit. Atje bëri që të rriten nga 
toka gjithfarë pemësh. Ishin pemë të bukura dhe frutat e tyre ishin të shijshme. Atje 
Perëndia vendosi njeriun që kishte krijuar. Në mes të kopshtit gjendeshin dy pemë (të 
veçanta): frutat e njërës jepnin jetë (të përjetshme), kurse frutat e tjetrës njohjen e së 
mirës dhe të së keqes.♦♦♦ 
10Një përrua që buronte në Eden, ujiste kopshtin. Pas Edenit ai ndahej në katër degë. 
11E para quhet Pishon ● dhe kalon përreth vendit të Havilës. 12(Në këtë vend gjendet ar i 
kulluar, sedef dhe gur sardi). 13Tjetra quhet Gihon,●● dhe kalon përreth vendit të 
Kushit. 14E treta është Tigri, që kalon përballë Ashurit, dhe e katërta është Eufrati. 
15Kështu, Zoti Perëndi e vendosi njeriun në kopshtin e Edenit, që ta punonte e ta 
ruante. 16Ai i tha njeriut: «Mund t’i hash lirisht frutat nga çdo pemë e kopshtit, 17përveç 
frutave nga pema që jep njohjen e së mirës dhe të së keqes. Të ndalohet të hash frutat 
e asaj peme. Në qoftë se do t’i hash, do të vdesësh – për këtë të jesh i sigurt!» 
18Zoti Perëndi tha me vete: ’Nuk është mirë që njeriu të mbetet vetëm: do t’i bëj një 
shoqe, që të jetë e përshtatshme për të.’ 19Prandaj ai solli te njeriu të gjithë zogjtë e të 
gjitha kafshët që kishte formuar nga toka, për të parë se si do t’i quante njeriu. 
Kështu, të gjitha krijesat morën emrat e tyre. 20Pra, njeriu ua dha emrat të gjithë zogjve 
e të gjitha kafshëve, por asnjëri prej tyre nuk ishte një shoqe e përshtatshme për të. 
21Atëherë Zoti Perëndi e vuri njeriun në një gjumë të rëndë. Gjatë gjumit i nxori një 
brinjë dhe vendin e saj e mbushi me mish. 22Nga brinja që i mori njeriut, Zoti Perëndi 
bëri gruan dhe ia solli njeriut. 23Kur e pa, njeriu tha: «Më në fund, ja një tjetër nga 
gjinia ime – kocka e nxjerrë nga kocka ime dhe mishi i nxjerrë nga mishi im. Grua e ka 
emrin, sepse nga njeriu doli.» ●●● 24Prandaj njeriu e lë babanë dhe nënën e bashkohet 
me gruan e tij dhe të dy këta bëhen një.  

25Njeriu dhe gruaja e tij ishin të dy krejt të zhveshur, por nuk u vinte turp. 
__________ 
♦ Ky rresht mund të lidhet edhe me fragmentin e mëparshëm si vijon: Kjo është prejardhja e 
qiellit dhe tokës kur u krijuan. Kjo frazë (këto janë gjeneratat e) mund të referohen në seksionin 
e mëparshëm ose të jetë fillimi i seksionit në vijim (ka më shumë gjasa). Brezat e fjalëve (Hebr. 
Toldot) i referohen të dhënave të familjes. Kjo ndodh 10 herë në Zanafillën dhe mund të tregojë 
pikën në të cilën dokumentet e mëparshme ishin bashkuar nga redaktori (Moisiu). Zanafilla 1 
është një përjashtim dhe ndoshta paraqet një vizion të veçantë që Perëndia i dha Moisiut. 
Kapitulli i dytë nuk është një tregim tjetër për krijimin, por ka të bëjë me marrëdhëniet brenda 
krijimit të Perëndisë, dhe gjithashtu krijon skenën për ngjarjet e kapitullit të tretë. ♦♦ fjfj. i futi 
frymën jetëdhënëse nga vrimat e hundës dhe njeriu u bë qenie e gjallë. ♦♦♦ d.m.th. gjithëdituri – 
njohja që jep pavarësi morale nga Perëndia. Veprimi i Adamit dhe Evës ishte në fakt një 
përpjekje për të uzurpuar pozitën e Perëndisë si sundimtari moral i gjithësisë. ● Kura (përreth 
Havilës, Gruzisë veriore).●● Araksi (përreth Kushit, Azerbaxhanit). Të dy lumenjtë derdhen në 
Detin kaspik. Kush ose Kash do të jetë vendi i kasitëve. Më vonë Kush do të shënonte Sudanin 
●●● Ndërsa njeriu ishte bërë në shembëlltyrën e Perëndise, gruaja është bërë në njëfarë 
mënyre në shembëlltyrën e njeriut. 
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Mosbindja e njeriut 

Gjarpri ishte më dinaku nga të gjitha kafshët e egra që kishte bërë Zoti Perëndi. Ai i 
tha gruas: «A është e vërtetë që Perëndia ju ka thënë të mos i hani frutat nga pemët 

e kopshtit?»  

2Gruaja iu përgjigj gjarprit: ”Ne mund t’i hamë të gjitha frutat e kopshtit. 3Por për frutat 
e pemës që gjendet në mes të kopshtit, Perëndia na tha: «Mos i hani ato, mos i prekni, 
përndryshe do të vdisni!»” 
4Por gjarpri i tha gruas: «Mos beso! Ju nuk do të vdisni aspak! 5Por Perëndia e di mirë 
se, sapo t’i hani ato fruta, juve do t’ju hapen sytë dhe do të bëheni si Perëndia, duke e 
njohur të mirën dhe të keqen. Atëherë do të jeni zotërinj të vetvetes.» 
6Gruaja pa se pema ishte e mirë për t’u ngrënë, e bukur për sy dhe pemë e dëshirue-
shme për të fituar dituri. Ajo këputi një frut dhe hëngri një copë. Pastaj ia dha burrit. 
Edhe ai e hëngri. 
7Sapo i hëngrën, të dyve iu hapën sytë dhe ata e kuptuan se ishin krejtësisht të zhve-
shur. Prandaj bashkuan disa gjethe fiku dhe me to bënë për vete një lloj mbulese. 
8Atë mbrëmje, kur u freskua, ata dëgjuan Zotin Perëndi që po kalonte përmes kopshtit. 
U fshehën midis pemëve, 9por Perëndia e thirri njeriun dhe i tha: «Ku je?» 10Njeriu iu 
përgjigj: «Dëgjova që po afroheshe përmes kopshtit; kisha frikë dhe u fsheha nga ti, 
sepse jam lakuriq.» 11«Po kush të tregoi se je lakuriq? – e pyeti Zoti Perëndi. – Mos ke 
ngrënë nga frutat e ndaluara?» 12Njeriu iu përgjigj: «Gruaja që ma ke dhënë ti si shoqe, 
më dha një frut dhe unë e hëngra.» 
13Atëherë Zoti Perëndi e pyeti gruan: «Përse e bëre këtë?» Gruaja iu përgjigj: «E ka fajin 
gjarpri: ai më shtyu ta haj frutin.» 
 
Perëndia jep vendimin gjyqësor 
14Atëherë Zoti Perëndi i tha gjarprit: «Meqë e bëre këtë gjë, unë të mallkoj! Vetëm ti, nga 
të gjitha kafshët, do të hiqesh zvarr mbi barkun tënd dhe do të hash pluhur gjatë tërë 
jetës sate. 15Unë vendos që ndërmjet teje dhe gruas të ketë armiqësi; kjo armiqësi do të 
jetë edhe ndërmjet pasardhësve të tu dhe pasardhësve të saj. Njëri nga pasardhësit e 
gruas do të ta shtypë kokën, por ti do t’ia kafshosh thembrën.» ♦  
16Gruas i tha: «Do të t’i shtoj shumë vuajtjet e barrës dhe fëmijët do t’i lindësh me 
dhimbje të mëdha. Megjithatë, ti do të rebelohesh kundër burrit tënd, por ai do të të 
tiranizojë.» 
17Njeriut i tha: «Meqë ke dëgjuar fjalët e gruas sate dhe ke shkelur urdhrin tim, toka do 
të jetë e mallkuar. 18Ajo do të prodhojë gjemba dhe ferra. Gjatë gjithë jetës sate do të 
bësh punë të rëndë për t’u ushqyer me prodhimin e saj. 19Bukën do ta fitosh me 
djersën e ballit. Më në fund ti do t’i kthehesh dheut, nga i cili je krijuar. Pluhur ishe 
dhe në pluhur do të kthehesh.» 
20Adami e quajti gruan e tij Eva, ♦♦ sepse ajo ishte nëna e gjithë njerëzimit. 21Zoti Perën-
di bëri rroba prej lëkure dhe i veshi ata. 
22-23Pastaj e dëboi njeriun nga kopshti i Edenit duke thënë me vete: «Tani njeriu u bë si 
çdonjëri prej nesh, sepse është i lirë të bëjë gjithçka. Ai nuk duhet lejuar të hajë as 
frutat nga pema që jep jetë (të përjetshme), përndryshe do të jetojë përgjithmonë. Le ta 
punojë tokën nga e cila edhe u krijua.» 
24Perëndia e ruante hyrjen e kopshtit të Edenit me engjëjt rojtarë ♦♦♦ dhe me shpatën e 
zjarrtë. Askush nuk lejohej t’i afrohej pemës që jep jetë (të përjetshme). 
______________ 
♦ d.m.th. Mesia që do ta mposhtë Satanin në kurriz të jetës së vet dhe kështu do ta anulojë 
mallkimin. ♦♦ (hebr. Hava) lojë fjalesh me hajim (jeta). ♦♦♦ fjfj: kerubët (hebr. keruvim). Këto janë 
qenie të fuqishme engjëllore. Që tani, pema e jetës, e cila përfaqëson pavdekësinë ose jetën e 
përjetshme, është e ndaluar për njerëzimin. Kjo imagjinatë rishfaqet vetëm në librin e Zbulesës, 
duke treguar kështu se vetëm nëpërmjet Mesisë njerëzimi mund të rimarrë atë që Adami do të 
kishte fituar, nëse ai nuk do t'i nënshtrohej tundimit. 
 
Kaini dhe Abeli 

Adami fjeti me gruan e tij, Еvën, dhe ajo mbeti shtatzënë. Ajo lindi djalë e tha: «Me 
ndihmën e Zotit kam marrë ♦ djalë.» Prandaj e quajti Kain. 2Më vonë ajo lindi edhe 

një djalë tjetër, Abelin. Abeli u bë bari, kurse Kaini u bë bujk. 

3
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3Pas disa kohësh Kaini i kushtoi Perëndisë blatime nga prodhimet e tij. 4Kurse Abeli 
mori qengjin e parë që lindi nga dhentë e tij, e theri dhe pjesët më të mira ia kushtoi 
Perëndisë. Zoti ishte i kënaqur me Abelin dhe me flijimin e tij, 5por nuk e pranoi Kainin 
dhe as flijimin e tij. Kaini u zemërua shumë dhe i thartoi turinjtë.♦♦  6Pastaj Zoti i tha 
Kainit: «Përse je inatosur? Përse thartove turinjtë? 7Në qoftë se bëre atë që duhet të 
bësh, duhej të të qeshte fytyra, por bëre keq: mëkati të pret pranë derës (së zemrës 
sate). Ai dëshiron të të zotërojë, por ti duhet ta mposhtësh.» 
8Pastaj Kaini i tha të vëllait: «Eja të shohim fushat e mia!» ♦♦♦ Kur ishin në fushë, Kaini 
e sulmoi dhe e vrau të vëllanë. 
9Zoti e pyeti Kainin: «Ku është vëllai yt, Abeli?» Ai iu përgjigj: «Nuk e di. Mos jam unë 
kujdestari i vëllait tim?» 
10Pastaj Zoti i tha: «Përse e bëre këtë gjë të tmerrshme? Zëri i gjakut të vëllait tënd më 
thërret nga toka dhe kërkon hakmarrje. 11-12Mbi ty tani rëndon një mallkim. Në qoftë se 
përpiqesh ta mbjellësh tokën, ajo nuk do të të japë asgjë nga prodhimet e saj. Ti e ke 
lyer atë me gjakun e vëllait tënd, prandaj duhet të largohesh nga toka pjellore e të 
bëhesh i arratisur pa strehë në botë.» 
13Atëherë Kaini i tha Zotit: «Ky dënim është tepër i rëndë për ta duruar. 14Ti po më 
dëbon nga toka pjellore dhe po më largon nga prania jote. Do të bëhem i arratisur pa 
strehë në botë: jam jashtë ligjit – kushdo mund të më vrasë pa dënim.»  15Por Zoti iu 
përgjigj: «Jo, unë dekretoj: në qoftë se të vret ndonjë, si shpagim do të merren shtatë 
jetë.» Prandaj Zoti i vuri Kainit një shenjë, që ta njihnin të gjithë që ai ishte nën 
mbrojtjen e Zotit. 16Kaini u largua nga prania e Zotit dhe banoi në një vend që quhej 
«Vend i Dëbimit».● Ky vend gjendej në lindje të Edenit. 
_______________ 
♦  d.m.th. lindur. Lojë fjalësh me kana, marr. ♦♦ sigurisht e kushtonte flinë pa dashje. ♦♦♦ Ishte 
vrasje me paramendim, dhe kështu meritonje vdekje. ● Kjo e thekson pavendosmërinë dhe 
shqetësimin e Kainit 
 
Pasardhësit e Kainit 
17Kaini fjeti me gruan e vet; ajo mbeti shtatzënë dhe lindi Henokun. Pastaj Kaini ndër-
toi një qytet dhe ia vuri emrin e të birit. 18Henokut i lindi Iradi; Iradit i lindi Mehujaeli; 
Mehujaelit i lindi Metushaeli; Metushaelit i lindi Lameku. 
19Lameku kishte dy gra, Adën dhe Cillën. 20Ada lindi Javalin. Ai ishte stërgjyshi i të 
gjithë atyre që merren me blegtori dhe që jetojnë nën çadra. 21Vëllai i tij quhej Juval 
dhe ishte stërgjyshi i atyre që i bien lirës dhe fyellit. 22Cilla lindi Tuval-Kainin, i cili 
prodhoi gjithfarë veglash bronzi e hekuri. Motra e Tuval-Kainit ishte Naama. 
23Lameku u tha grave të tij: «Adë e Cillë, më dëgjoni me kujdes: unë kam vrarë një të ri, 
sepse më goditi. 24Në qoftë se për hakmarrjen e Kainit merren shtatë jetë, për mua do 
të merren shtatëdhjetë e shtatë po qe se më vret ndokush.» 
25Adami fjeti me gruan e vet dhe ajo i lindi edhe një djalë tjetër. Ajo tha: «Perëndia më 
ka dhënë një djalë tjetër për ta zëvendësuar Abelin, të cilin e vrau Kaini.» Prandaj e 
quajti Shet.♦  26Shetit i lindi djalë, të cilin e quajti Enosh. Në atë kohë njerëzit filluan të 
nderonin Zotin dhe t’i faleshin. 
_________ 
♦  Sheti, (d.m.th. i Caktuari): Eva do të ketë menduar për premtimin e Mesisë që duhej të vinte 
(shih Zan 3,15).   
 
Pasardhësit e Adamit 
(1 Kron 1,1-4) 

1-2Perëndia e kishte bërë njerëzimin sipas shëmbëllimit të tij: kishte krijuar 
mashkullin dhe femrën, i kishte bekuar dhe i kishte quajtur «njeri». Këtu jepet lista 

e pasardhësve të Adamit. 
3Kur Adami ishte 130 vjeç, i lindi djalë sipas shëmbëllimit të tij dhe e quajti Shet. 4Pas 
kësaj, Adami jetoi edhe 800 vjet. Atij i lindën edhe fëmijë të tjerë. 5Ai vdiq në moshën 
930 vjeç. 6Kur Sheti ishte 105 vjeç, i lindi djalë, Enoshi. 7Pas kësaj jetoi edhe 807 vjet. I 
lindën edhe fëmijë të tjerë. 8Vdiq 912 vjeç. 
9Kur Enoshi ishte 90 vjeç, i lindi djalë, Kenani. 10Pas lindjes së Kenanit, Enoshi jetoi 
edhe 815 vjet. I lindën edhe fëmijë të tjerë. 11Vdiq 905 vjeç. 
12Kur Kenani ishte 70 vjeç, i lindi djalë, Mahalaleli. 13Pastaj jetoi edhe 840 vjet. I lindën 
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edhe fëmijë të tjerë. 14Vdiq 910 vjeç. 
15Kur Mahalaleli ishte 65 vjeç, i lindi djalë, Jeredi, 16pastaj jetoi edhe 830 vjet. I lindën 
edhe fëmijë të tjerë. 17Vdiq 895 vjeç. 
18Kur Jeredi ishte 162 vjeç, i lindi djalë, Henoku, 19pastaj jetoi edhe 800 vjet. I lindën 
edhe fëmijë të tjerë. 20Vdiq 962 vjeç. 
21Kur Henoku ishte 65 vjeç, i lindi djalë, Metushelahu. 22Pas kësaj, Henoku jetoi 300 
vjet në bashkësi me Perëndinë dhe kishte edhe fëmijë të tjerë. 23Ai jetoi 365 vjet. 24Jetën 
e kaloi në bashkësi me Perëndinë, pastaj u zhduk, sepse Perëndia e mori (në qiell). 
25Kur Metushelahu ishte 187 vjeç, i lindi djalë, Lameku. 26Pastaj jetoi edhe 782 vjet. I 
lindën edhe fëmijë të tjerë. 27Vdiq 969 vjeç. 
28Kur Lameku ishte 182 vjeç, i lindi djalë. 29Ai tha: «Ai do të na japë ngushëllim ♦  nga e 
gjithë puna jonë e rëndë, sepse Zoti e ka mallkuar tokën.» Prandaj e quajtën Noah. 
30Lameku jetoi edhe 595 vjet. I lindën edhe fëmijë të tjerë. 31Vdiq 777 vjeç. ♦♦  
32Kur Noahu ishte 500 vjeç, i lindën tre djem, Shemi, Hami dhe Jafeti. 
______________ 
♦  lojë fjalësh: nahem do të thotë ’ngushëllim’  ♦♦  Moshat shumë të mëdha do të jenë pasojat e 
rrethanave fizike të veçanta që ekzistonin para përmbytjes ku presioni atmosferik ishte më i 
madh kurse rrezatimi kozmik më i vogël, falë shtresës së ujërave mbitokësore. 
 
Prishja e tërë njerëzimit 

Kur njerëzimi filloi të shtohej në tërë botën dhe po i lindnin vajza, 2disa nga qeniet 
qiellore panë se këto vajza ishin të bukura, prandaj i morën ato që u pëlqenin (dhe 

me to lindën fëmijë). 3Atëherë Zoti tha: «Unë do ta lejoj frymën time të jetës të banojë në 
njerëzit vetëm një copë herë, sepse njeriu ka prirje për të keqen. Unë do ta kufizoj 
kohën e jetës së tij në 120 vjet.»   
4Në atë kohë, dhe më vonë, në botë jetonin viganë, që ishin pasardhësit e grave njerë-
zore dhe qenieve qiellore. Ata ishin heronjtë e përmendur të lashtësisë, njerëz të 
famshëm të atyre kohëve. 
5Kur Zoti e pa se sa të këqij ishin të gjithë njerëzit në botë dhe se tërë kohën mendimet 
e tyre ishin të këqija, 6i erdhi keq që i kishte krijuar dhe vendosur në tokë.  I vinte aq 
keq, 7saqë tha: «Unë do t’i zhduk këta njerëz që i kam krijuar vetë; edhe kafshët dhe 
zogjtë, sepse më vjen keq që i kam bërë.» 8Vetëm për Noahun Zoti kishte mëshirë. 
 
Noahu 
9-10Këtu fillon historia e Noahut. Atij i lindën tre djem: Shemi, Hami dhe Jafeti. 
Noahu ishte i drejtë dhe i vetmi njeri i mirë i kohës së tij. Jetonte në bashkësi me Pe-
rëndinë. 11Por Perëndia vuri re se të gjithë njerëzit e tjerë ishin prishur, sepse dhuna 
ishte përhapur gjithkund. 12Perëndia e shikoi botën dhe pa se ajo ishte prishur, sepse 
të gjithë jetonin keq. 
13Atëherë Perëndia i tha Noahut: «Kam vendosur t’i jap fund tërë njerëzimit. Unë do t’i 
zhduk njerëzit krejtësisht, sepse botën e ka përfshirë dhuna e tyre.  
14Ti ndërto një barkë prej druri të mirë; në të bëj dhoma dhe lyeje me bitum nga brenda 
e nga jashtë. 15Ndërtoje 133 metra të gjatë, 22 metra të gjerë, 13 metra të lartë. 
16Barkës bëji një çati ♦ dhe midis anëve të barkës dhe çatisë lër një hapësirë rreth 44 
centimetra. Barkën do ta ndërtosh me tri kate dhe nga njëra anë do t’i bësh një derë. 
17Unë do të shkaktoj përmbytjen e tokës për të shkatërruar çdo gjallesë; çdo qenie në 
tokë do të vdesë. 18Por me ty do të bëj besëlidhje: (ti do të shpëtosh). Hyr në barkë, 
bashkë me gruan, djemtë dhe gratë e tyre. 19-20Sill në barkë një mashkull dhe një femër 
nga çdo gjini kafshësh dhe zogjsh, që edhe ato të shpëtojnë. 21Sill ushqim për çdo gjini, 
për vete dhe për familjen tënde.» 22Kështu, Noahu veproi pikërisht sipas urdhrave të 
Perëndisë. 
__________ 
♦ Bëhet fjalë për një çati të rrafshët të fiksuar mbi një varg vrimash për ajrim. 
 
Përmbytja e madhe 

Zoti i tha Noahut: «Hyr në barkë me gjithë familjen tënde. Kam vënë re se, në tërë 
botën, ti je i vetmi njeri që ka mbetur i drejtë. 2Sill me vete edhe shtatë çifte nga çdo 

lloj kafshësh, (ritualisht) të pastra,♦ dhe vetëm një çift nga çdo lloj kafshësh të 
papastra. 3Sill gjithashtu shtatë çifte nga çdo lloj zogjsh. Bëj kështu, që të mbetet gjallë 
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çdo lloj kafshësh dhe zogjsh, që pastaj të shumëzohet mbi tokë. 4Pas shtatë ditësh, 
duke nisur që sot, do të bëj që mbi tokë të bjerë shi për dyzet ditë dhe dyzet net rresht, 
për t’i zhdukur të gjitha gjallesat që kam krijuar.» 
5Noahu veproi pikërisht ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti. 6Noahu ishte 600 vjeç kur 
ndodhi përmbytja e madhe e botës. 7Ai, bashkë me gruan e tij, bijtë dhe gratë e tyre, 
hynë në barkë për t’i shpëtuar përmbytjes. 8Kafshë (ritualisht) të pastra e kafshë 
(ritualisht) të papastra, zogj e zvarranikë të çdo lloji, dy nga dy, mashkull e femër, 
9hynë në barkë bashkë me Noahun, ashtu siç kishte urdhëruar Perëndia. 10Shtatë ditë 
më vonë erdhi përmbytja. 
11Vitin e 600-të të jetës së Noahut, ditën e 17-të të muajit të dytë, plasën të gjitha 
burimet e humnerës,♦♦  u hapën pendët e qiellit ♦♦♦ 12dhe mbi tokë ra shi për dyzet ditë 
dhe dyzet net. 13Pikërisht atë ditë, Noahu me gruan e tij hyri në barkë. Bashkë me ta 
hynë edhe tre djemtë, Shemi, Hami dhe Jafeti, me gratë e tyre. 14Me ta hynë në barkë 
edhe kafshë të çdo lloji e gjinie, të buta dhe të egra, të mëdha e të vogla, si dhe zogj e 
zvarranikë të çdo lloji. 15Bashkë me Noahun, hynë në barkë mashkull e femër nga çdo 
gjini kafshësh, 16ashtu siç kishte urdhëruar Zoti. Pastaj Zoti mbylli derën e barkës. 
17Përmbytja vazhdoi për dyzet ditë. Ujërat u bënë aq të thella, saqë barka filloi të 
lundronte. 18Ujërat u bënë edhe më të thella dhe e morën barkën mbi sipërfaqen e tyre. 
19Ujërat u bënë aq të thella, saqë mbuluan edhe malet më të larta. 20Ato vazhduan të 
ngriheshin, gjersa arritën rreth shtatë metra mbi majat e maleve. 21Çdo gjallesë në tokë 
vdiq – çdo zog, çdo kafshë, çdo njeri. 22Çdo gjë që merr frymë, vdiq. 
23Kështu, Perëndia i zhduku të gjitha gjallesat në tokë – njerëzit, kafshët dhe zogjtë. 
Mbetën gjallë vetëm Noahu dhe ata që ishin me të në barkë. 24Vetëm pas 150 ditësh 
ujërat filluan të uleshin. 
__________________ 
♦  d.m.th. që mund t’i bëheshin fli Zotit. ♦♦ Masa e pamatur e ujërave nëntokësore. Korja e tokës 
plasi nën veprimin vullkanik. ♦♦♦ Veprimi i pluhurit vullkanik mbi shtresën e ujërave mbitokësore 
do të ketë shkaktuar shembjen e saj.  
 
Fundi i përmbytjes 

Perëndia nuk i kishte harruar Noahun dhe kafshët që ishin në barkë bashkë me të. 
Ai bëri që të frynte një erë dhe ujërat filluan të uleshin. 2U mbyllën burimet e hum-

nerës dhe pendët e qiellit. Shiu pushoi 3dhe për 150 ditë ujërat zbritën dalngadalë. 
4Ditën e 17-të të muajit të 7-të barka zuri vend mbi vargmalin e Araratit. 5Ujërat 
vazhduan të zbritnin. Ditën e parë të muajit të dhjetë, u dukën majat e maleve. 6Pas 
dyzet ditësh Noahu hapi dritaren 7dhe lëshoi korbin. Ky dilte: shkonte e kthehej derisa 
ujërat të uleshin plotësisht. 
8Ndërkohë Noahu lëshoi përjashta pëllumbeshën, për të parë nëse kishin zbritur 
ujërat. 9Por, meqë ato ende e mbulonin tërë tokën, pëllumbesha nuk gjeti vend në tokë 
ku të zbriste. Ajo u kthye në barkë. Noahu shtriu dorën dhe e futi brenda. 
10Priti edhe shtatë ditë dhe e lëshoi pëllumbeshën përsëri. 11Ajo u kthye tek ai në 
mbrëmje me një degë ulliri në sqep. Kështu, Noahu e kuptoi se ujërat në tokë ishin 
ulur. 12Pastaj ai priti edhe shtatë ditë dhe e lëshoi përsëri pëllumbeshën; kësaj here ai 
nuk u kthye. 
 
Fillimi i ri 
13Kur Noahu ishte 601 vjeç, ditën e parë të muajit të parë, ujërat kishin zbritur plotë-
sisht. Noahu hoqi mbulesën e barkës dhe pa se toka po thahej. 14Kështu, ditën e 27-të 
të muajit të dytë, toka ishte krejtësisht e thatë. 15Atëherë Perëndia i tha Noahut: 16«Dil 
nga barka bashkë me gruan tënde. Të dalin edhe bijtë e tu, bashkë me gratë e tyre. 
17Nxirri përjashta të gjitha kafshët dhe të gjithë zogjtë, që të shumëzohen e të përhapen 
në tërë tokën.» 18Noahu doli nga barka bashkë me gruan e vet, me bijtë e vet dhe gratë 
e tyre. 19Të gjitha kafshët dhe të gjithë zogjtë dolën nga barka çifte-çifte, secili sipas 
gjinisë së vet. 
20Pastaj Noahu ndërtoi një altar për nder të Zotit, mori nga një nga çdo gjini kafshësh 
ritualisht të pastra dhe zogjsh ritualisht të pastër dhe i dogji plotësisht si fli në altar. 
21Era e këndshme e flisë i pëlqeu Zotit dhe tha me vete: ’Unë kurrë më nuk do ta 
mallkoj tokën për shkak të njeriut. Unë e di se, që në rini, ai i ka mendimet të këqija. 
Kurrë më nuk do t’i shkatërroj të gjitha gjallesat, siç bëra kësaj here. 22Gjersa të jetë 
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bota, do të ketë një kohë për të mbjellë e një kohë për t’i mbledhur të korrat. Gjithnjë 
do të ketë të ftohtë e vapë, verë e dimër, ditë e natë.’ 
 
Besëlidhja e Perëndisë me Noahun 

Perëndia e bekoi Noahun dhe bijtë e tij dhe u tha: «Shtohuni, që pasardhësit tuaj ta 
popullojnë tokën. 2Të gjitha kafshët, të gjithë zogjtë dhe peshqit do të kenë frikë nga 

ju. Të gjithë ata do t’ju nënshtrohen. 3Tani ju lejoj t’i përdorni ata si ushqim, edhe 
bimët e gjelbra. 4Por, ju ndalohet të hani mish me gjakun e tij, sepse jeta e trupit 
gjendet në gjak. 5Sigurisht, unë do të kërkoj llogari për gjakun e jetës suaj: kush ia 
merr jetën njeriut, do ta paguajë me kokë. Kjo vlen edhe për kafshët: çdo kafshë që ia 
merr jetën njeriut duhet të vritet. 6Njeriu është bërë sipas shëmbëllimit të Perëndisë, 
prandaj kushdo që e vret njeriun duhet të vritet nga njerëzit.♦ 7Ju duhet të shtoheni e 
të shumëzoheni, që pasardhësit tuaj të shtrihen në tërë tokën.» 
8Perëndia i tha Noahut dhe bijve të tij: 9«Tani unë do të bëj besëlidhje me ju, me të 
gjithë pasardhësit tuaj, 10dhe me të gjitha gjallesat – të gjitha kafshët e të gjithë zogjtë – 
me të gjithë ata që dolën bashkë me ju nga barka. 11Unë po bëj  këtë besëlidhje me ju: 
ju premtoj që kurrë më nuk do të shkatërrohen të gjitha gjallesat me përmbytje: kurrë 
më nuk do ta shkatërroj botën me përmbytje. 12Si shenjë të kësaj besëlidhjeje që po bëj 
me ju e me të gjitha gjallesat, 13po vë ylberin tim në re. Ky do të jetë shenja e besë-
lidhjes sime me tokën. 14Sa herë që mbuloj qiellin me re dhe duket ylberi, 15do të 
kujtohem për besëlidhjen time me ju e me të gjitha kafshët, që përmbytja kurrë më 
nuk do t’i shkatërrojë të gjitha gjallesat. 16Sa herë që ylberi duket në re, do ta shoh e do 
të kujtohem për besëlidhjen e përjetshme ndërmjet meje e të gjitha gjallesave në botë. 
17Kjo është shenja e besëlidhjes që e bëra me të gjitha gjallesat që jetojnë në botë.» 
________ 
♦ Perëndia tani heq hakmarrje nga duart e familjeve dhe e vendos në duart e shtetit. Drejtësia 
ka të bëjë kryesisht me ndëshkim e jo me ndreqje, 
. 
Noahu dhe bijtë e tij 
18Bijtë e Noahut që dolën nga barka ishin Shemi, Hami dhe Jafeti. (Hami ishte i ati i 
Kënaanit). 19Këta tre djem të Noahut janë stërgjyshërit e të gjithë njerëzve në botë. 
20Noahu, i cili ishte bujk, e mbolli i pari vreshtin. 21Pasi piu pak verë, u deh, hoqi rrobat 
dhe po rrinte shtrirë nën çadër, krejt lakuriq. 22Kur Hami, i ati i Kënaanit, e pa të atin 
lakuriq, shkoi dhe e kallëzoi tek të vëllezërit. 23Atëherë Shemi e Jafeti morën një rrobë 
dhe e hodhën në krahët e tyre. Pastaj hynë në çadër duke ecur praptas dhe e mbuluan 
të atin, duke i mbajtur fytyrat të kthyera mënjanë, që të mos e shihnin lakuriq. 
24Kur Noahu u bë përsëri esëll dhe mori vesh se ç’i kishte bërë më i vogli i bijve të tij,♦ 
tha: 25«I mallkuar qoftë Kënaani! Ai do të jetë skllav i vëllezërve të tij! 26Beko, O Zot, 
çadrat e Shemit! Kënaani të jetë skllav i tij! ♦♦ 27Perëndia bëftë të shtohen kufijtë e 
Jafetit. Ai (Zoti) do të banojë nën çadrat e Shemit. Kënaani do të jetë skllav i tij.» 
28Pas përmbytjes, Noahu jetoi edhe 350 vjet dhe vdiq në moshën 950 vjeç. 
_____________ 
♦ Ka mundësi që Hami të ketë pasur marrëdhëni homoseksuale me të atin, dhe kjo do të shpje-
gonte ashpërsinë e dënimit. ♦ Kjo profeci u realizua me pushtimin e vendit të Kënaanit nga 
izraelitët (pasardhësit e Shemit), nën udhëheqjen e Joshuas. 
 
Pasardhësit e bijve të Noahut 
(1 Kron 1,5-23) 

Pas përmbytjes, edhe bijve të Noahut, Shemit, Hamit dhe Jafetit, u lindën djem. 
Këta janë pasardhësit e tyre: 

2Bijtë e Jafetit: ♦  Gomeri, Magogu, Madai, Javani, Tuvali, Meshehu, dhe Tirasi, ishin 
stërgjyshërit e popujve që mbajnë emrat e tyre. 3Pasardhësit e Gomerit ishin popujt e 
Ashkenazit, Rifatit dhe Togarmës. 4Pasardhësit e Javanit ishin popujt e Elishait, ♦♦ 
Tarshishit,♦♦♦ Kitimit ♦♦ dhe Rodit. 5Ata ishin stërgjyshërit e popujve që jetojnë gjatë 
bregut të Detit (Mesdhe) dhe në ishuj. Këta të gjithë janë pasardhësit e Jafetit; ata u 
bënë popuj, prej të cilëve secili jeton i ndarë sipas fiseve të veta në territorin e vet dhe 
flet gjuhën e vet.  

6Bijtë e Hamit: ● Kushi, Egjipti, Libia dhe Kënaani – ishin stërgjyshërit e popujve që 
mbajnë emrat e tyre. 7Pasardhësit e Kushit ishin popujt e Sabës, Havilës, Sabtës, 
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Raamës dhe Sabtekës. ●● Pasardhësit e Raamës ishin popujt e Shebës e të Dedanit. 
●●● 8Kushi kishte një  djalë të quajtur Nimrod, i cili u bë i pari pushtues i madh i 
botës. 9Ai ishte gjahtar shumë i famshëm, prandaj thuhet: «Zoti të bëftë gjahtar të 
madh si Nimrodi». 10Fillimisht, mbretëria e tij përbëhej nga Babeli, Ereku (Uruk), Akadi 
dhe Kalne ♥ në Babiloni. 11Që andej, Nimrodi doli në Asiri dhe ndërtoi qytetin e madh 
të Ninaves: disa mendojnë se emri i tij i dytë ishte Sargoni I. ♥♥Rehovot-ir, Kalah 12dhe 
Resen, i cili gjendet midis Ninaves dhe Kalahut. 
13Pasardhësit e Egjiptit ishin popujt e Lidisë, Cirenesë, Libisë, Egjiptit të ultë, 14Egjiptit 
të sipërm, Egjiptit veriperëndimor, dhe Kretës, nga të cilët rrjedhin pëlishtasit 
(filistenjtë). 
15Bijtë e Kënaanit: ♥♥♥ Sidoni, më i madhi dhe Heti, ishin stërgjyshërit e popujve që 
mbajnë emrat e tyre. 16Kënaani ishte, gjithashtu, stërgjyshi i jëvusasve, amorasve, 
girgashasve, 17horasve, arkasve, sinasve, 18arvadasve, cëmarasve dhe hamatasve. ♠  
Fiset e ndryshme të kënanasve u shpërndanë, 19dhe kufijtë e tyre zgjateshin nga Sidoni 
drejt jugut deri në Gerar afër Gazës dhe drejt lindjes deri në Sodom, Amorë, Admë, dhe 
Cëvoim afër Lashës. 
20Këta të gjithë janë pasardhësit e Hamit: ata u bënë popuj, prej të cilëve secili banon i 
ndarë sipas fiseve të veta në territorin e vet dhe flet gjuhën e vet. 
21Shemi, vëllai më i madh i Jafetit, ishte stërgjyshi i të gjithë hebrenjve. 22Bijtë e 
Shemit: Elami, Asuri, Arpakshadi, Ludi dhe Arami. Ata ishin stërgjyshërit e popujve që 
mbajnë emrat e tyre. 23Pasardhësit e Aramit ishin popujt e Ucit, Hulit, Geterit dhe 
Meshekut. 24Arpakshadi ishte i ati i Shelahut, e Shelahu ishte i ati i Everit. 25Everi 
kishte dy djem: i pari quhej Pelegu, ♠♠ sepse gjatë kohës së tij u ndanë popujt e tokës. 
Tjetri quhej Joktan.  

26Pasardhësit e Joktanit ♠♠♠ ishin popujt e Almodadit, Shelefit, Hacarmavetit, Jerahut, 
27Hadoramit, Uzalit, Diklahut, 28Obalit, Abimaelit, Sabës, 29Ofirit, Havilës dhe Jobavit. 
Të gjithë këta rridhnin nga Joktani. 30Toka ku banonin shtrihej nga Mesha deri në 
Sefar, në krahinën malore lindore. 
31Këta të gjithë janë pasardhësit e Shemit; ata u bënë popuj, prej të cilëve secili banon i 
ndarë sipas fiseve të veta në territorin e vet dhe flet gjuhën e vet. 
32Të gjithë këta popuj janë pasardhësit e Noahut, komb pas kombi, sipas gjenealogjive 
të ndryshme të tyre. Pas përmbytjes, të gjitha kombet e botës rridhnin nga bijtë e 
Noahut. 
_______________ 
♦ popujt në veri të Izraelit: kimeriasit>keltët, frigjasit, skitët. Pastaj medasit, grekët, etruskët. 
Ashkenazi = skitët, Togarma = armenët.♦♦ Të dy janë në Qipro (Alashia dhe Kition) ♦♦♦ Tarsi në 
Cilici. ● Popujt e jugut: Ky Kush është Nubi, në jug të Egjiptit. ●● Në perëndim të Detit të Kuq, 
në Somali etj. ●●● Në lindje të Detit të kuq, në Arabi. ♥ Kalne: ndoshta Nipur. ♥♥ Ninave: 
ndoshta qendra e banuar që përfshinte tri qytetet që përmenden më pas. ♥♥♥ Kalhu (Nimrud). ♠ 
Popujt e Palestinës. ♠♠ Pelegu ua dha emrin e tij pellazgëve. Lojë fjalësh me ’Ndarje’. ♠♠♠ 
Popujt e Arabisë. 
 
Kulla e Babilonit 

Në fillim, popujt e tërë botës kishin vetëm një gjuhë dhe përdornin të njëjtat 
fjalë. 2Gjatë dyndjes së popujve në lindje, ata arritën në një rrafshinë, në Babilo-

ni,dhe u vendosën atje. 
3Ata i thanë njëri-tjetrit: «Ejani të bëjmë tulla dhe t’i pjekim fort.» Kështu, gjatë  
ndërtimeve ata përdorën tulla dhe bitum për t’i lyer ato. 4Pastaj ata thanë: «Të 
ndërtojmë një qytet dhe një kullë, maja e së cilës të arrijë deri në qiell, që të fitojmë 
famë të madhe e të mos shpërndahemi nëpër tërë botën.» 
5Zoti zbriti për ta parë qytetin dhe kullën që kishin ndërtuar njerëzit 6e tha: «Këta të 
gjithë, pra, janë një popull dhe flasin një gjuhë të përbashkët; kjo është vetëm fillimi i 
asaj që do të bëjnë. Pas pak ata do të jenë në gjendje të bëjnë çdo gjë. 7Prandaj, të 
zbresim dhe ta ngatërrojmë gjuhën e tyre, që ata të mos e kuptojnë njëri-tjetrin.» 
8Prandaj Zoti i shpërndau ata nëpër tërë botën dhe ata ndërprenë ndërtimin e qytetit. 
9Qyteti quhej Babel ♦  (Babilon), sepse atje Zoti e ngatërroi gjuhën e tërë popullit, dhe 
që andej i shpërndau njerëzit në tërë botën. 
_____________ 
♦  lojë fjalësh me balal (ai ngatërroi). 
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Pasardhësit e Shemit gjer tek Avrahami 
(1 Kron 1,24-27) 
10Këta janë pasardhësit e Shemit. Dy  vjet pas përmbytjes, kur Shemi ishte 100 vjeç, i 
lindi Arpakshadi. 11Pastaj jetoi edhe 500 vjet dhe i lindën edhe fëmijë të tjerë. 12-25Kur 
Arpakshadi ishte 35 vjeç, i lindi Shelahu, e pastaj jetoi edhe 403 vjet. Kur Shelahu 
ishte 30 vjeç, i lindi Everi, e pastaj  jetoi edhe 403 vjet. Kur Everi ishte 34 vjeç, i lindi 
Pelegu, e pastaj jetoi edhe 430 vjet. Kur Pelegu ishte 30 vjeç, i lindi Reu, e pastaj jetoi 
edhe 209 vjet.  Kur Reu ishte 32 vjeç, i lindi Serugu, e pastaj  jetoi edhe 207 vjet. Kur 
Serugu ishte 30 vjeç, i lindi Nahori e pastaj jetoi edhe 200 vjet. Kur Nahori ishte 29 
vjeç, i lindi Terahu, e pastaj jetoi edhe 119 vjet.  
Të gjithë atyre u lindën pas të parëlindurit edhe bijë dhe bija të tjerë. 26Kur Terahu 
ishte 70 vjeç, i lindi Nahori, e pastaj Avrami, dhe Harani. 
27Këta janë pasardhësit e Terahut, i cili ishte ati i Avramit, Nahorit dhe Haranit. Harani 
ishte ati i Lotit. 28Harani vdiq në vendlindjen e tij, në Ur të kaldenjve,  kur i ati ishte 
ende gjallë. 29Avrami u martua me Sarainë dhe Nahori u martua me Milkën, bijën e 
Haranit, i cili ishte edhe ati i Jiskës. 30Por Saraia mbeti beronjë. 31Terahu mori birin e 
tij, Avramin, si dhe nipin e tij, Lotin, birin e Haranit, bashkë me nusen e tij, Sarainë, 
gruan e Avramit, dhe të gjithë bashkë, nga Uri i kaldenjve, u nisën për të shkuar në 
vendin e Kënaanit. Shkuan deri në Haran dhe u vendosën atje. 32Terahu vdiq atje, kur 
ishte 145 ♦ vjeç. 
_________ 
♦ varianti i tekstit samarian (hebr. 205 vjeç). 
 
Thirrja e Avrahamit 

Zoti i tha Avramit: «Lëre atdheun tënd, fisin tënd dhe familjen e atit tënd dhe 
shko në një vend që do të ta tregoj unë. 2Unë do të të jap shumë pasardhës dhe 

ata do të bëhen një komb i madh. Ti do të nderohesh në tërë botën; për të tjerët ti do të 
bëhesh shembull i bekimit tim. 3Të gjithë ata që do të të bekojnë ty, edhe unë do t’i 
bekoj. Por unë do t’i mallkoj të gjithë ata që do të të mallkojnë ty. Nëpërmjet teje do t’i 
bekoj të gjithë kombet e botës. »♦ 4-5Avrami iu bind urdhrit të Zotit. Ishte 75 vjeç, kur u 
nis nga qyteti i tij, Harani. Bashkë me të shkuan edhe gruaja e tij, Saraia, dhe nipi i tij, 
Loti. Ata morën me vete gjithë pasurinë e tyre dhe skllevërit që kishin blerë në Haran. 
Duke ecur, ata arritën në Kënaan. 6E përshkuan Kënaanin, derisa arritën në pemën e 
shenjtë të Moreut,♦♦  pranë Shehemit. 7Atje Zoti iu shfaq Avramit dhe i tha: «Unë do 
t’ua jap këtë vend pasardhësve të tu.» Pastaj Avrami ndërtoi një altar për nder të Zotit, 
pikërisht në atë vend ku i ishte shfaqur Zoti. 8Që andej, ai shkoi drejt zonës kodrinore, 
në lindje të qytetit Bet-El. Atje ngriti çadrat e tij në perëndim të Bet-Elit dhe në lindje të 
Ajit. Atje ai ndërtoi një altar dhe iu fal Perëndisë. 9Pas kësaj, shkoi më tutje, duke e 
ngritur kampin sa në një vend në tjetrin dhe duke shkuar gjithnjë e më në jug të tokës 
së Kënaanit. 
_______________ 
♦  aludim për Mesinë, pasardhësin e Avramit, i cili do t’ua japë jetën e përjetshme atyre që 
bësojnë në të, dhe, me kthimin e tij, do të ngrejë mbretërimin e tij të paqes botërore.   
♦♦  d.m.th. lisi i atij që mëson ose jep profeci. 
 
Largimi nga toka e premtuar 
10Atëherë në vendin e Kënaanit ra zi buke. Prandaj Avrami shkoi në Egjipt për të 
kërkuar mbrojtje. 11Kur arriti në kufirin e Egjiptit, i tha gruas së tij, Saraisë: ”Jam i 
shqetësuar, sepse ti je shumë e bukur. 12-13Kur të të shohin egjiptianët, do të thonë: 
«Kjo është gruaja e tij», dhe do të më vrasin, që të marrin ty. Prandaj thuaj se ti je 
motra ime, atëherë ata do të më lenë të gjallë dhe për hatrin tënd do të më trajtojnë 
shumë mirë.” 
14Në Egjipt u vërtetua ajo që kishte parashikuar Avrami. Gjithkund ra në sy bukuria e 
Saraisë. 15Oborrtarët i treguan faraonit për të dhe ai dërgoi njerëz ta thërritnin në 
pallatin e tij. 16Për hir të saj, mbreti e trajtoi mirë Avramin dhe i dhuroi dhen, dhi, qe, 
gomarë, deve, skllevër dhe skllave. 
17Por, meqenëse ia mori gruan Avramit, Zoti e ndëshkoi mbretin dhe familjen e tij duke 
u shkaktuar një sëmundje të rëndë. 18Atëherë mbreti dërgoi ta thërritnin Avramin e i 
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tha: «Ç’më bëre kështu? 19Përse nuk më the se ajo është gruaja jote? Përse the se ajo 
është motra jote dhe më lejove ta marr për grua? Ja gruaja jote, merre dhe largohu!»  

20Mbreti u dha urdhër njerëzve të tij që ta shoqëronin Avramin dhe ta nxirrnin jashtë 
kufijve, bashkë me gruan e tij dhe me gjithçka që kishte. 
 
Kthimi në tokën e premtuar 

Avrami, bashkë me gruan dhe me pasurinë e tij, u largua nga Egjipti dhe mori 
rrugën për në veri, drejt tokave në jug të Kënaanit. Bashkë me të ishte edhe 

Loti, nipi i tij. 2Avram ishte shumë i pasur. Kishte bagëti, argjend dhe ar. 3-4Duke e 
ngritur kampin sa në një vend në tjetrin, ai arriti deri në vendin midis Bet-Elit dhe Ajit, 
ku, më parë, kishte ngritur çadrat e tij dhe kishte ndërtuar një altar për nder të Zotit. 
Aty iu fal Perëndisë.  
5Edhe Loti, që shkonte me të, kishte shumë tufa me dhen e dhi, kope lopësh, si dhe 
shumë skllevër dhe skllave. 6Por aty nuk kishte kullota të mjaftueshme për kopetë e 
tyre, prandaj ata nuk mund të rrinin të dy në atë vend. Përveç kësaj, në atë kohë, aty 
ende banonin kënanasit dhe perizasit. 7Prandaj u zhvillua edhe grindja ndërmjet 
blegtorëve të Avramit dhe atyre të Lotit. 8Atëherë Avrami i tha të nipit: «Nuk duhet të 
ketë grindje ndërmjet nesh dhe blegtorëve tanë. Ne jemi vëllezër 9dhe vendi është mjaft 
i madh! Gjëja më e mirë që duhet të bëjmë është të ndahemi. Zgjidh: nëse ti shkon në 
veri, atëherë unë do të shkoj në jug; nëse ti shkon në jug, unë do të shkoj në veri.» 
10Loti shikoi rreth e rrotull dhe vuri re se tërë lugina e Jordanit, deri në Coar, kishte 
shumë ujë, dhe ishte plotë gjelbërim. Para se Zoti të shkatërronte Sodomin dhe 
Amorën, atje ishte si në kopshtin e Edenit ose në luginën e Nilit. 
11-12Prandaj Loti zgjodhi krahinën e Jordanit dhe të dy u ndanë. Avrami mbeti në 
vendin e Kënaanit, kurse Loti u largua në lindje, në krahinën e qyteteve të luginës së 
Jordanit. Me kohë, ai shkoi me çadrat e tij deri në Sodom. 13Por, banorët e Sodomit 
bënin jetë të turpshme, që nuk i pëlqente Zotit. 
 
Premtimet e Zotit drejtuar Avrahamit 
14Pasi ata të dy ishin ndarë, Zoti i tha Avramit: «Shiko në të gjitha anët! 15Tërë vendin 
që sheh prej këtej, unë do të ta jap ty dhe pasardhësve të tu përgjithmonë. 16Unë do të 
të jap aq pasardhës, saqë nuk do të mund t’i numërosh, ashtu si nuk mund t’i 
numërosh kokrrizat e pluhurit të botës! 17Shko, bjeri tokës kryq e tërthor, se është 
prona jote, unë po ta jap ty.» 
18Avrami shkoi më tutje me çadrat e tij dhe u shpërngul në Hevron, pranë lisit të 
Mamreut. Atje ndërtoi një altar për nder të Zotit. 
 
Avrami del fitimtar 

Në atë kohë, në vendin e Kënaanit plasi lufta. Katër mbretër të mëdhenj – Am-
rafeli nga Babelonia, Arjohu nga Ellasari, Këdor-Laomeri nga Elami, dhe Tidali, 

mbreti ♦ i një koalicioni popujsh, 2shkuan në luftë kundër pesë mbretërve – kundër Be-
rës nga Sodomi, Birshës nga Amora, Shinavit nga Adma, Shemeverit nga Cëvojimi dhe 
mbretit të Belës (sot Coar). 3Këta pesë mbretër kishin hyrë në aleancë me njëri-tjetrin 
dhe forcat e tyre i kishin bashkuar në luginën e Sidimit, atje ku sot gjendet pjesa 
jugore e Detit të Vdekur. 4Për 12 vjet, ata kishin qenë nën sundimin e Këdor-Laomerit, 
por në vitin e 13-të kishin ngritur krye kundër tij. 
5Vitin e 14-të Këdor-Laomeri bashkë me mbretërit e mëdhenj të bashkuar sulmuan 
dhe shpartalluan në fillim refasit në Ashtërot-Karnajim, zuzasit në Ham, emasit në 
rrafshinën e Kirjataimit 6dhe horasit nga malësia e Seirit, duke i ndjekur ata deri në 
El-Paran në kufi të shkretëtirës. 7Pastaj, u kthyen drejt veriut, në Ein-Mishpat, që sot 
quhet Kadesh, dhe shkretuan tërë krahinën e amalekasve dhe krahinën e Hacacon-
Tamarit ku banonin amorasit. 
8-9Mbretërit kryengritës u përgatitën për t’u bërë ballë dhe i radhitën ushtritë e tyre në 
luginën e Sidimit. Atje u zhvillua beteja e katër mbretërve kundër pesë të tjerëve. 10Të 
pesë mbretërit e qyteteve i shpartalloi Këdor-Laomeri dhe aleatët e tij. 
Lugina e Sidimit është plot me gropa të thella bitumi. Në këto gropa ranë mbretërit e 
Sodomit dhe Amorës, kur u përpoqën të iknin; të tjerët ikën në male. 11Të katër 
mbretërit e plaçkitën Sodomin dhe Amorën dhe morën me vete të gjitha rezervat e 
ushqimit dhe të gjitha sendet e tjera me vlerë. 12Ata rrëmbyen edhe nipin e Avramit, 
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Lotin, i cili banonte atëherë në Sodom, bashkë me gjithë pasuritë e tij. 
13Por, njëri nga ata që shpëtuan, shkoi tek Avrami, hebreu, dhe e njoftoi për këto 
ngjarje. Atëherë Avrami banonte pranë lisit të amorasit Mamre, i cili, bashkë me 
vëllezërit e tij, Eshkolin dhe Anerin, ishte aleat i Avramit. 14Kur mori vesh se nipi i tij u 
zu rob, Avrami i thirri të gjithë lufëtarët e tij në kampin e tij, gjithsej 318 burra të 
sigurtë dhe me ta u vu në ndjekje të katër mbretërve fitimtarë. 
I arriti ata në krahinën e Danit. 15Atje i ndau burrat e tij në dy grupe dhe sulmoi natën. 
Ai i shpartalloi të katër mbretërit dhe i ndoqi deri në Hovë, në veri të Damaskut.  

16Kështu, Avrami e rimori tërë plaçkën e grabitur dhe riktheu nipin e tij, Lotin, bashkë 
me pasurinë e tij, me gratë dhe me robërit e tjerë të luftës. 
__________ 
♦ do të jetë sundimtar hitas nga Mesopotamia. Të gjithë këta emra përmendohen në tablicat e 
gjetura në bibliotekën e Eblës. Amrafel është Amar-Sin (1834-1826), mbret i Urit. Tidal është 
Tišadal nga Urkiša, Arioh është Zarioh ose Zariku, kurse Kedor-La(g)omer është Kutir-Lagamar 
nga Shushani. 
 
Takimi me priftin mbret 
17Kur Avrami u kthye nga fitorja e tij mbi Këdor-Laomerin dhe mbretërit e tjerë, mbreti 
i Sodomit i doli përpara në luginën e Shaveut (që sot quhet Lugina e Mbretit). 18Edhe 
Melkicedeku, mbreti i (Jeru)salemit, erdhi dhe i solli Avramit bukë e verëa. Melkicedeku 
ishte gjithashtu prift i Më të Lartit Perëndi. 19E bekoi Avramin dhe i tha: «E bekoftë 
Avramin Më i Larti Perëndi, i cili bëri qiellin e tokën! 20U lëvdoftë Më i Larti Perëndi, i 
cili të dha fitoren mbi armikun tënd!» Avrami i dha Melkicedekut një të dhjetën e të 
gjithë plaçkës së luftës që rifitoi. 21Mbreti i Sodomit i tha Avramit: «Mbaje plaçkën, por 
më kthe njerëzit e mi.» 22Por Avrami iu përgjigj: ”Betohem para Zotit, Më të Lartit Perën-
di, Krijuesit të qiellit dhe të tokës, 23se  nuk do të mbaj asgjë nga ato që të takojnë, 
asnjë fije, asnjë rrip sandaleje! Kështu, nuk do të kesh mundësi asnjëherë të thuash: 
«Unë e kam pasuruar Avramin.» 24Nuk do të marr asgjë për vete. Do të pranoj vetëm atë 
që kanë ngrënë burrat e mi. Por aleatët e mi; Aneri, Eshkoli dhe Mamreu ta marrin 
pjesën e tyre.” 
 
Premtimet drejtuar Avrahamit dhe pasardhësve të tij 

Zoti iu shfaq Avramit dhe i tha: «Mos ki frikë, Avram! Unë do të të mbroj ♦ nga 
rreziku dhe do të të jap shpërblim të madh.» 

2-3«O Zot, Perëndia ime, – iu përgjigj Avrami, – me çfarë do të më shpërblesh? Ti nuk më 
ke dhënë asnjë fëmijë, dhe një skllav, administratori i shtëpisë sime, Eliezeri nga 
Damasku, do të jetë trashëgimtari im.» 
4«Jo, – iu përgjigj Zoti, – ti do të kesh djalë; ai do të jetë trashëgimtari yt.» 5Perëndia e 
nxori nga çadra. «Vështroji yjet në qiell! – i tha. – A mund t’i numërosh? Kaq të 
panumërt do të jenë pasardhësit e tu!» 
6Avrami i besoi Perëndisë dhe kjo iu llogarit për pafajësi.♦♦  
 7Zoti vazhdoi: «Unë jam Zoti që të kam larguar nga Uri i kaldenjve dhe të kam sjellë 
këtu, për të ta dhënë këtë vend.» 8«O Zot, Perëndia ime, – iu përgjigj Avrami, – a mund 
të jem i sigurt se ky vend do të më takojë mua? Më jep dëshmi për këtë!» 9Zoti i tha: 
«Sillma një lopë, një dhi e një dash, secilin trevjeçar, një pëllumb dhe një turtull.» 
10Avrami i solli kafshët te Perëndia, e ndau secilin përgjysmë për së gjati, dhe i vuri 
gjysmat në dy radhë, përballë njëra-tjetrës; por zogjtë nuk i theri. 11Hutat zbritën në 
trupat e therur, por Avrami i dëboi. 
12Në perëndim të diellit, Avramin e zuri një gjumë i thellë; papritur, mbi të ra një 
errësirë e plotë dhe e mbërtheu tmerri. 13Perëndia i tha: «Tani do të marrësh vesh se si 
do të zhvillohet puna e pasardhësve të tu. Ata do të banojnë si të huaj në një vend që 
nuk u takon. Ata do të trajtohen mizorisht dhe do të detyrohen të bëjnë angari. Kjo do 
të zgjatë 400 vjet.♦♦♦ 
14Pastaj unë do ta dënoj kombin që do t’i shtypë dhe, kur të ikin nga ai vend i huaj, ata 
do të marrin me vete pasuri të madhe. 15Ti vetë do të jetosh deri në moshë të shkuar, 
do të vdesësh në paqe e do të varrosesh. 16Por këtu do të kthehet vetëm brezi i katërt, 
sepse fajësia e amorasve, që tani banojnë në këtë vend, duhet të ketë arritur kulmin e 
saj para se të mund t’i dënoj.» 
17Kur perëndoi dielli dhe errësira mbuloi çdo gjë, u shfaq diçka si një vorbull tymi dhe 
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një pishtar i ndezur që kaluan nëpër pjesët e ndara të kafshëve. 18Kështu, Zoti bëri 
atëherë besëlidhje me Avramin, duke i premtuar: «Këtë vend do t’ua jap pasardhësve të 
tu, nga kufiri me Egjiptin deri në lumin Eufrat, 19tërë krahinën, në të cilën banojnë tani 
kenasit, kënizasit, kadmonasit, 20hitasit, perizasit, refasit, 21amorasit, kënanasit, 
girgashasit dhe jëvusasit.» ● 
_____________ 
♦ kundër armiqve ushtarakë të tij, ♦♦ fjfj. drejtësi (= mosllogaritja e mëkateve), d.m.th. flijimi i 
ardhshëm i Mesisë iu llogarit. ♦♦♦ katër jetëgjatësi patriarhale prej 100 vitësh. ● i plotësuar në 
kohën e mbretërisë së Davidit. Premtimi tek Ezk 48 bën aludim për një sipërfaqje më të vogël. 
 
Hagara: lindja e Jishmaelit 

Gruaja e Avramit, Saraia, kishte një skllave egjiptiane që quhej Hagara. Meqë 
ajo vetë mbeti pa fëmijë, 2i tha të shoqit: «Siç e sheh, Zoti nuk më ka dhënë 

asnjë fëmijë. Por, ndoshta skllavja ime mund të lindë fëmijë në vendin tim. Ti duhet të 
vendosësh.» 3Avrami pranoi dhe Saraia ia dha skllaven e saj egjiptiane për grua. Kur 
ndodhi kjo, Avrami kishte dhjetë vjet që banonte në Kënaan. ♦ 
4Avrami fjeti me Hagarën dhe ajo mbeti shtatzënë. Kur mori vesh se do të lindte fëmijë, 
ajo filloi ta shikonte zonjën e saj me përbuzje. 5Atëherë Saraia i tha të shoqit: «Unë ta 
dhashë vetë skllaven time. Që kur mori vesh se do të lindë fëmijë, ajo filloi të më 
përbuzë. Kjo nuk është e drejtë dhe ti je fajtor për këtë. Unë i bëj thirrje Zotit, që të 
gjykojë se kush ka të drejtë.» 6Avrami iu përgjigj: «Ajo është skllavja jote; mund ta 
trajtosh si të duash.» Saraia e trajtoi Hagarën aq mizorisht, saqë ajo iku. 
7Në shkretëtirë Hagara po pushonte  pranë pusit që ndodhet rrugës për në Shur. Ja, 
engjëlli i Zotit erdhi tek ajo 8dhe e pyeti: «Hagarë, skllavja e Saraisë, nga vjen e ku po 
shkon?» «Unë po largohem nga pronarja ime» – iu përgjigj ajo. 9Engjëlli i tha: «Kthehu te 
zonja jote dhe nënshtroju asaj. 10Zoti do të të japë aq shumë pasardhës, saqë askush 
nuk do të mund t’i numërojë. 11Ti do të lindësh djalë dhe do t’ia vësh emrin Jishmael 
(Perëndia ka dëgjuar), sepse Zoti e dëgjoi thirrjen e hallit tënd. 12Por ky djalë do të jetojë 
si gomar i egër; ai do të jetë kundër të gjithëve e të gjithë do të jenë kundër tij. Do të 
jetojë i veçuar nga gjithë farefisi i tij dhe do t’i provokojë.» 
13Hagara thirri: «Pra, me të vërtetë e pashë Perëndinë që më sheh?» Prandaj ajo e quajti 
Zotin që kishte folur me të «El-Roi» (Perëndia që më sheh)!♦♦   

14Për këtë arsye edhe pusin që gjendet midis Kadeshit dhe Beredit, njerëzit e quajnë 
«Beer-Lahai-Roi» (Pusi i të Gjallit ♦♦♦  që më sheh). 15Hagara i lindi Avramit djalë dhe i 
vuri emrin Jishmael. 16Avrami në atë kohë ishte 86 vjeç. 
___________ 
♦ Në të drejtën mesopotamike gruaja barkthatë e burrit mund t’i jepte grua tjetër për të pasur 
trashëgimtarë. Kështu djali para ligjit duhej të vlerësohej si djali i Sarajës. 
♦♦  d.m.th. që kujdeset për mua. ♦♦♦  d.m.th. Perëndisë së gjallë. 
 
Shenjat e besëlidhjes së lidhur me Avrahamin: ndryshimi i emrit dhe syneti 

Kur Avrami ishte 99 vjeç, iu shfaq Zoti dhe i tha: «Unë jam El-Shadai (Perëndia 
e gjithëfuqishme). Vepro gjithnjë sipas vullnetit tim dhe mbaje besën! 2Me ty 

lidh besëlidhje dhe të jap këtë premtim të patundshëm: Ti do të kesh pasardhës të 
pamasë.» 
 3Avrami ra përmbys para Zotit, kurse Zoti vazhdoi: 4«Unë po të siguroj për këtë gjë: Ti 
do të jesh ati i shumë popujve. 5Prandaj nuk do të të quajnë më Avram (ati im, Perën-
dia, është i madh), por Avraham (ati i shumicës). 6Pasardhësit e tu do të jenë aq të 
shumtë, saqë prej tyre do të formohen popuj, prej teje do të rrjedhin edhe mbretër. 
7Premtimi im vlen për ty dhe për pasardhësit e tu në çdo brez; është i pandryshueshëm 
përgjithmonë. Unë jam Perëndia jote 8dhe unë do të jap ty tërë tokën e Kënaanit, ku 
banon tani si jabanxhi. Ajo do t’u takojë pasardhësve të tu përgjithmonë, sepse unë 
jam Perëndia e tyre.» 
9-10Pastaj Zoti vazhdoi: «Në besëlidhjen time me ty ka një detyrë që duhet ta plotësoni, 
nga brezi në brez: të gjithë meshkujt tuaj duhet të bëhen synet; 11ju duhet ta prisni 
lafshën e organit mashkullor. Kjo do të jetë shenja e besëlidhjes që kam bërë unë me 
ju. 12-13Edhe skllevërit që kanë lindur te ju ose që i keni blerë nga të huajt, duhet të 
bëhen synet. Çdo mashkull i porsalindur duhet të bëhet synet në ditën e tetë. Kjo do të 
jetë e vlefshme përgjithmonë. Ju duhet ta mbani shenjën e besëlidhjes sime në trup. 
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14Kur një mashkull prej jush nuk është bërë synet, ai e ka humbur jetën e tij dhe 
duhet të largohet nga populli, sepse ka shkelur besëlidhjen time.» 
15Pastaj Perëndia i tha Avrahamit: «Ti nuk duhet ta quash më gruan tënde Saraia. 
Duke filluar që tani do ta quash Sara (Princesha). 16Unë do ta bekoj dhe nëpërmjet saj 
do të të jap djalë. Ajo do të bëhet nëna e popujve, dhe prej saj do të rrjedhin edhe 
mbretër.» 
17Avrahami ra përmbys para Zotit, por filloi të qeshte kur mendoi: «A mund t’i lindë 
njeriut fëmijë kur është 100 vjeç? A mund të lindë Sara fëmijë kur është 90 vjeç?» 
18Prandaj e pyeti Perëndinë: «E pse të mos lejosh Jishmaelin të jetë trashëgimtari im?» 
19Por Perëndia i tha: «Jo, Sara, gruaja jote, do të ta lindë djalin e ti do ta quash Izak.♦  
Besëlidhjen time me të dhe me pasardhësit e tij do ta mbaj përgjithmonë. 20Edhe lutjen 
tënde për Jishmaelin do ta plotësoj. Unë do ta bekoj dhe do t’i jap shumë pasardhës. 
Unë do ta bëj atin e një kombi të madh prej dymbëdhjetë fisesh. 21Por besëlidhja ime 
vlen vetëm për Izakun, të cilin do ta lindë Sara vitin e ardhshëm afërsisht në këtë 
kohë.» 
22Perëndia mbaroi së foluri me Avrahamin dhe e la. 23Avrahami e përmbushi menjëherë 
fjalën e Perëndisë dhe e bëri synet birin e tij, Jishmaelin, dhe të gjithë meshkujt e tjerë 
të shtëpisë, duke përfshirë edhe skllevërit e lindur në shtëpinë e tij dhe ata që i kishte 
blerë. 24Avrahami ishte 99 vjeç, kur u bë synet, 25kurse i biri, Jishmaeli, ishte 13 vjeç. 
26Të dy u bënë synet në të njëjtën ditë, 27bashkë me të gjithë skllevërit e Avrahamit. 
_________ 
♦ (hebr. Jichak) d.m.th. i qeshi Zoti. Biri me fat. 
 
Avrahamit i premtohet trashëgimtar 

Avrahami banonte pranë lisit të Mamreut. Një ditë, në piskun e vapës, kur ishte 
ulur në hyrjen e çadrës së tij, iu shfaq Zoti. 

2Ngriti sytë dhe pa një njeri të panjohur me dy shoqërues, që qëndronin jo larg tij. Sapo 
e pa, i doli përpara me vrap. Duke rënë përmbys para tij, 3ai i tha: «O zot, mos kalo 
pranë shtëpisë sime pa u kthyer pak tek unë. Jam gati të të shërbej. 4Më lejoni t’ju sjell 
pak ujë për t’ju larë këmbët. Mund të pushoni nën këtë pemë. 5Unë do t’ju sjell edhe 
pak ushqim; ky do t’ju japë forcë për të vazhduar udhëtimin tuaj. Më keni nderuar 
duke ardhur në shtëpinë time, prandaj më lejoni t’ju shërbej.» 
«Mirë, – thanë të panjohurit, – bëj siç ke ndër mend.» 
6Avrahami hyri me nxitim nën çadër dhe i tha Sarës: «Shpejto! Merr thesin me miellin 
më të mirë dhe piq bukë.» 7Pastaj shpejtoi për në kope, zgjodhi një viç të majmë, dhe ia 
dha shërbëtorit, i cili menjëherë filloi ta përgatiste. 8Solli pak kajmak, qumësht e mish, 
dhe ua vuri njerëzve përpara. Atje, nën pemë, ai vetë u shërbeu dhe ata hëngrën. 
9Pastaj e pyetën: «Ku është gruaja jote, Sara?» «Ajo është atje, nën çadër» – iu përgjigj 
ai. 10Njëri nga ata tha: «Pas nëntë muajsh, kur të kthehem, gruaja jote, Sara, do të 
lindë djalë.» 
Sara ishte prapa tij, brenda në çadër dhe e dëgjoi. 11Avrahami dhe Sara ishin të dy 
shumë të shkuar në moshë, e Sarës i kishte kaluar koha për të lindur. 12Prandaj Sara 
qeshi me vete dhe tha: «Tani jam në moshë të thyer dhe e plakur, edhe burri im po 
ashtu është. Na ka kaluar koha e dashurisë.» 
13Pastaj Zoti ♦ e pyeti Avrahamin: ”Përse Sara qeshi e tha: «A është e vërtetë se mund të 
lind djalë?» 14A ka gjë të pamundur për Zotin? Siç thashë, pas nëntë muajsh do të 
kthehem dhe Sara do të lindë djalë.” 15Meqë Sara kishte frikë, ajo e mohoi. «Nuk kam 
qeshur» – tha ajo. «Po, qeshe» – iu përgjigj Zoti. 
__________ 
♦ shembull i teofanisë: Zoti në formë njerëzore. 
 
Avrahami ndërhyn te Zoti për Sodomin  
16Pastaj burrat u larguan dhe shkuan në një vend nga ku mund të shihnin Sodomin. 
Avrahami shkoi me ta për t’i përcjellë. 17Zoti tha me vete: ’Unë nuk do ta fsheh nga 
Avrahami atë që do të bëj. 18Pasardhësit e tij do të bëhen një komb i madh dhe i 
fuqishëm e me anë të tij, unë do t’i bekoj të gjitha kombet. 19E kam zgjedhur, që t’i ur-
dhërojë bijtë dhe pasardhësit e tij të më dëgjojnë e të ma mbajnë besën. Me këtë kusht, 
unë do ta bëj atë që i premtova.’ 
20Pastaj Zoti i tha Avrahamit: «Ka padi të tmerrshme kundër Sodomit e Amorës. Mëkati 
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i tyre është shumë i madh. 21Unë duhet të zbres atje, që të marr vesh nëse paditë që 
kam dëgjuar janë të vërteta.» 22Pastaj të dy burrat u nisën dhe shkuan më tutje për në 
Sodom, kurse Zoti mbeti me Avrahamin. 
23Avrahami iu afrua Zotit dhe e pyeti: «A do t’i shkatërrosh, me të vërtetë, edhe të pafaj-
shmit bashkë me fajtorët? 24Në qoftë se janë pesëdhjetë të pafajshëm në këtë qytet, a 
do ta shkatërrosh tërë qytetin? A nuk do ta ruash, që t’i shpëtosh ata të pesëdhjetë? 
25Ti, me siguri, nuk do t’i vrasësh të pafajshmit bashkë me fajtorët? Kjo është e 
pamundur! Nuk mund ta bësh këtë, përndryshe të pafajshmit do të dënoheshin 
bashkë me fajtorët. Kjo është e pamundur. Gjykatësi i tërë botës duhet të veprojë me 
drejtësi.» 
26Zoti iu përgjigj: «Në qoftë se gjej pesëdhjetë të pafajshëm në Sodom, do ta ruaj tërë 
qytetin për hir të tyre.» 
27Avrahami foli përsëri: «Të lutem, o Zot, më fal që marr guxim të vazhdoj të flas me ty. 
Jam vetëm një njeri e nuk kam asnjë të drejtë të them ndonjë gjë. 28Por, ndoshta, do të 
ketë vetëm dyzet e pesë të pafajshëm, në vend të pesëdhjetëve. A do ta shkatërrosh 
tërë qytetin, sepse mungojnë pesë të pafajshëm?» Zoti iu përgjigj: «Nuk do ta shkatërroj 
qytetin në qoftë se gjej dyzet e pesë të pafajshëm.» 
29Avrahami foli përsëri: «Ndoshta do të ketë vetëm dyzet.» Zoti iu përgjigj: «Nuk do ta 
shkatërroj në qoftë se gjej dyzet.» 
30Avrahami tha: «Të lutem, o Zot, mos u zemëro me mua, por do të flas përsëri. Po në 
qoftë se ka vetëm tridhjetë?» Zoti tha: «Nuk do ta bëj, në qoftë se gjej tridhjetë.» 
31Avrahami tha: «Të lutem, më fal që po marr guxim të vazhdoj të flas me ty. Le ta zëmë 
se do të gjenden vetëm njëzet.» Zoti tha: «Nuk do ta shkatërroj qytetin në qoftë se gjej 
njëzet.» 
32Avrahami tha: «Të lutem, mos u zemëro, o Zot, e do të flas përsëri. Po në qoftë se 
gjenden vetëm dhjetë?» Zoti tha: «Nuk do ta shkatërroj në qoftë se ka dhjetë.» 33Pasi 
mbaroi së foluri me Avrahamin, Zoti u largua, kurse ai u kthye në shtëpi. 
 
Fajësia e Sodomit 

Po atë mbrëmje, kur të dy engjëjt arritën në Sodom, Loti po qëndronte i ulur 
pranë portës së qytetit.♦ Sapo i pa, u ngrit dhe u doli përpara. Ra përmbys para 

tyre 2e u tha: «Zotërinj, më lejoni t’ju shërbej. Ju lutem, ejani në shtëpinë time! Atje ju 
mund t’i lani këmbët e të kaloni natën. Në mëngjes mund të ngriheni herët e të vazh-
doni rrugën tuaj.» Por ata iu përgjigjën: «Jo, do ta kalojmë natën këtu, në sheshin e 
qytetit.» 3Ai vazhdoi të ngulte këmbë dhe ata shkuan me të, në shtëpinë e tij. Loti i ur-
dhëroi shërbëtorët të piqnin bukë e të përgatitnin ushqim të mirë për mysafirët. Kur 
çdo gjë ishte gati, ata hëngrën darkën. 
4Para se mysafirët të binin për të fjetur, njerëzit e Sodomit – mbarë populli, të mëdhenj 
e të vegjël, e rrethuan shtëpinë.  5Ata e thirrën Lotin dhe i thanë: «Ku i ke njerëzit që 
kanë ardhur sonte tek ti? Nxirri jashtë! Ne duam të bëjmë qejf me ta!» 
6Loti doli përjashta. Mbylli derën nga pas, 7dhe u tha : «Miqtë e mi, ju lutem, mos bëni 
një gjë kaq të keqe! 8Dëgjoni, kam dy vajza që janë ende virgjëresha. Më lejoni t’jua 
nxjerr ato dhe atyre mund t’u bëni çfarë të doni. Por mos u bëni asgjë këtyre njerëzve. 
Ata janë mysafirët e mi në shtëpinë time; unë duhet t’i mbroj.» 
9Por ata iu përgjigjën: «Mos na pre rrugën, ti i huaj! Kush je ti që na thua se ç’duhet të 
bëjmë! Largohu, përndryshe do të trajtojmë edhe ty më keq se ata.» Ata e shtynë Lotin 
mënjanë dhe u afruan për ta thyer derën. 10Por, të dy njerëzit që ishin brenda zgjatën 
dorën, e tërhoqën Lotin në shtëpi, dhe mbyllën derën. 11Pastaj i verbuan të gjithë 
njerëzit që ishin para portës, kështu që ata nuk arritën ta gjenin më derën. 
_______ 
♦ kjo jep të kuptojë se Loti ishte anëtar i këshillit qytetar. 
 
Shpëtimi i Lotit 
12Të dy njerëzit i thanë Lotit: «Në qoftë se ke edhe ndokënd këtu – bij, bija, dhëndurë, 
ose ndonjë farefis tjetër, që banojnë në këtë qytet, – largoji që këtej, 13sepse do ta shka-
tërrojmë këtë vend. Zoti na ka dërguar ta shkatërrojmë Sodomin, sepse i dëgjoi paditë 
e tmerrshme kundër këtij populli.» 14Atëherë Loti shkoi te djemtë, me të cilët do të 
martoheshin bijat e tij, dhe u tha: 
«Shpejtoni e largohuni që këtej! Zoti do ta shkatërrojë këtë vend.» Por ata menduan se 
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ai donte të bënte shaka. 
15Në të gdhirë, engjëjt e nxitën Lotin të shpejtonte, duke i thënë: «Shpejto! Merr gruan 
tënde dhe të dy bijat e tua dhe largohuni prej këtej, që të mos humbni jetën kur të 
shkatërrohet qyteti.» 16Loti ngurroi. Megjithatë, Zoti pati mëshirë për të. Prandaj të dy 
njerëzit e kapën atë për dore, si dhe gruan e tij dhe bijat e tij, dhe i larguan nga qyteti. 
17Pastaj një nga engjëjt u tha: «Vraponi, që të shpëtoni! Mos shikoni prapa e mos u 
ndalni në luginë! Ikni me vrap kodrave, që të mos vriteni!» 
18Por Loti iu përgjigj: «Jo, zotëri, të lutem, mos na detyro ta bëjmë këtë. 19Ti më ke bërë 
një të mirë të madhe duke ma shpëtuar jetën. Por kodrat janë tepër larg dhe shka-
tërrimi e vdekja do të më gjejnë, para se të arrij deri atje. 20A e sheh atë qytet të vogël? 
Ai është mjaft afër. Më lejo të shkoj atje – ti e sheh se është vetëm një vend i vogël, – e 
unë do të shpëtoj.» 
21Ai iu përgjigj: «Mirë. Unë nuk do ta shkatërroj atë qytet. 22Shpejto! Vrapo! Unë nuk 
mund të bëj asgjë pa arritur ti atje!» Meqë Loti e quajti «i vogël», ai qytet mori emrin 
Coar. 
 
Shkatërrimi i Sodomit 
23Dielli po lindte kur Loti arriti në Coar. 24Papritur, mbi Sodomin e Amorën Zoti lëshoi 
squfur të zjarrtë. 25Kështu, ai i shkatërroi këto qytete, bashkë me luginën përreth, duke 
zhdukur të gjithë njerëzit që banonin atje dhe gjithçka tjetër që rritej në atë tokë. 26Por 
gruaja e Lotit shikoi prapa e menjëherë u bë trupore kripe. 27Të nesërmen, herët në 
mëngjes, Avrahami shkoi me vrap për në vendin ku kishte qëndruar në prani të Zotit. 
28Kur hodhi sytë poshtë, në drejtim të Sodomit, të Amorës e të tërë luginës përreth, pa 
tymin që ngrihej nga toka, sikur dilte nga një furrë e madhe. 29Kur Perëndia i shkatë-
rroi qytetet e luginës ku banonte Loti, ai e kishte parasysh Avrahamin dhe e lejoi Lotin 
të shpëtonte nga ai shkatërrim. 
 
Prejardhja e moavasve dhe amonasve 
30Meqë Loti kishte frikë të qëndronte në Coar, ai, bashkë me të dy bijat e tij, u shpër-
ngul lart, në kodra, për të banuar në një shpellë.  

31Vajza e madhe i tha së voglës: «Ati ynë po plaket dhe në këtë vend nuk ka asnjë 
burrë, me të cilin mund të martohemi e të kemi fëmijë. 32Eja ta dehim atin tonë dhe të 
flemë me të, që të lindim fëmijë.» 
33Po atë natë, ato e dehën të atin me verë dhe vajza e madhe ra në shtrat me të. Ai 
ishte aq i dehur, saqë nuk mori vesh asgjë. 34Ditën tjetër, vajza e madhe i tha së voglës: 
«Unë kam fjetur me të mbrëmë; tani le ta dehim përsëri sonte, që të mund të flesh edhe 
ti me të. Atëherë secila nga ne do të ketë nga një fëmijë me atin tonë.» 35Kështu, atë 
natë ato e dehën, dhe vajza e vogël fjeti me të. Përsëri, ai ishte aq i dehur, saqë nuk 
ndjeu asgjë. 
36Kështu, të dy bijat e Lotit mbetën shtatzëna prej të atit të tyre. 37Vajza e madhe lindi 
djalë dhe e quajti Moav.♦  Ai është stërgjyshi i moavasve të tanishëm. 38Vajza e vogël 
lindi gjithashtu djalë, dhe e quajti Ben-Ami ♦♦ Ai është stërgjyshi i amonasve të 
tanishëm. 
_____________ 
♦  hebr. me-av = prej atit.  ♦♦  = bir i fisit (d.m.th. atit) tim.  
 
Avrahami dhe filistenjtë 

Avrahami u shpërngul nga Mamreu në jug të Kënaanit, dhe u vendos midis Ka-
deshit dhe Shurit. Më vonë, kur banonte në Gerar, 2ai tha se gruaja e tij, Sara, 

ishte e motra. Prandaj mbreti Avimeleh i Gerarit dërgoi t’ia sjellin Sarën. 3Një natë, Pe-
rëndia iu shfaq në ëndërr, dhe i tha: «Do të vdesësh për shkak të gruas që more, sepse 
ajo e ka burrin.» 
4Por Avimelehu nuk e kishte prekur Sarën, prandaj tha: «O Zot, jam i pafajshëm! A 
është e drejtë të më shkatërrosh mua dhe popullin tim? 5Vetë Avrahami tha se ajo 
ishte motra e tij, edhe ajo kështu tha. Kam vepruar me ndërgjegje të pastër dhe nuk 
kam bërë asnjë padrejtësi.» 
6Në ëndërr, Perëndia iu përgjigj: «Po, unë e di që këtë e ke bërë me ndërgjegje të pastër, 
prandaj nuk e lejova që të bësh mëkat kundër meje dhe nuk të lejova ta prekësh. 7Por 
tani, ktheja gruan burrit të saj. Ai është profet e do të më lutet për ty, që të mos 
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vdesësh. Por, në qoftë se nuk do ta kthesh, të paralajmëroj se do të vdesësh, ti bashkë 
me tërë popullin tënd.» 8Herët, mëngjesin tjetër, Avimelehu i thirri të gjithë shërbëtorët 
e tij e u tha se ç’kishte ndodhur; ata u tmerruan. 9Pastaj Avimelehu dërgoi ta thërriste 
Avrahamin, dhe e pyeti: «Ç’na ke bërë? Ç’padrejtësi të kam bërë, që më ka gjetur ky 
shkatërrim mua e mbretërinë time? Askush mos e bëftë atë që ti më bëre mua. 10Përse 
ke vepruar në këtë mënyrë?» 
11Avrahami iu përgjigj: ”Mendova se askush nuk do ta respektonte Perëndinë, kështu 
që do të më vritnin për t’u martuar me shoqen time. 12Ajo është me të vërtetë motra 
ime, është bija e atit tim, por jo e nënës sime, prandaj u martova me të. 13Kështu që, 
kur Perëndia më dërgoi nga shtëpia e atit tim në vende të huaja, i thashë asaj: «Kudo 
që të shkojmë, do t’u thuash të gjithëve se jam vëllai yt.»” 
14Atëherë, Avimelehu ia ktheu Sarën Avrahamit, dhe njëkohësisht i dha dhen, bagëti 
dhe skllevër. 15 Ai i tha Avrahamit: «Ja tërë vendi im. Bano ku të duash.» 16Sarës i tha: 
«Unë po i jap vëllait tënd një mijë monedha argjendi, si dëmshpërblim për fyerjen që t’u 
bë para njerëzve që janë me ty. Kështu, të gjithë do ta marrin vesh se ti je e 
pafajshme.» 
17-18Për shkak të asaj që i kishte ndodhur Sarës, gruas së Avrahamit, Zoti i kishte bërë 
beronja të gjitha gratë në oborrin e Avimelehut. Prandaj Avrahami iu lut Perëndisë për 
Avimelehun, dhe Perëndia e shëroi. Gjithashtu ai shëroi edhe gruan e tij, bashkë me 
skllavet e tij, që të mund të lindnin fëmijë. 

 
Lindja e trashëgimtarit 

Zoti e bekoi Sarën, ashtu siç i kishte premtuar. 2Ajo mbeti shtatzënë dhe i lindi 
Avrahamit djalë, kur ai ishte plak. Djali lindi pikërisht në kohën që kishte para-

shikuar Perëndia. 3Avrahami e quajti Izak. 4Kur Izaku ishte tetë ditësh, Avrahami e bëri 
synet, sipas urdhrit të Perëndisë. 5Avrahami ishte 100 vjeç kur lindi Izaku. 6Sara tha: 
«Perëndia më ka sjellë gëzim e qeshje.♦  Të gjithë, kur të dëgjojnë për këtë, do të qeshin 
bashkë me mua.» 7Pastaj shtoi: «Kush do të mund t’i thoshte Avrahamit se Sara do të 
lindë fëmijë? Megjithatë, në pleqëri të tij unë i linda djalë.» 8Djali u rrit dhe ditën që u 
nda nga gjiri, Avrahami bëri një gosti të madhe. 
____________ 
♦  Lloj fjalësh me emrin Izak (Hebr. Jichak): qeshje. 

 
Përjashtimi i jotrashëgimtarit 
9Një ditë Jishmaeli, biri që egjiptianja Hagara kishte lindur me Avrahamin, po 
ngacmonte birin e Sarës, Izakun. 10Sara e pa dhe i tha Avrahamit: «Largoje këtë 
skllave, bashkë me djalin e saj. Biri i kësaj gruaje nuk duhet të trashëgojë asnjë pjesë 
të pasurisë sate, që duhet ta trashëgojë djali im, Izaku.» 
11Kjo e shqetësoi shumë Avrahamin, sepse edhe Jishmaeli ishte djali i tij. Por Perëndia 
i tha Avrahamit: 12«Mos u shqetëso për djalin e as për skllaven tënde, Hagarën. Bëj 
ashtu siç të thotë Sara, sepse me anë të Izakut do t’i kesh pasardhësit që të kam 
premtuar. 13Unë do t’i jap shumë fëmijë birit të skllaves, që të bëhen një komb. Ai, 
gjithashtu, është djali yt.» 14Të nesërmen, herët në mëngjes, Avrahami i dha Hagarës 
pak ushqim e një calik plot me ujë. Ia vuri djalin mbi shpinë dhe e nisi për udhë. Ajo u 
end nëpër shkretëtirën e Beershevës. 15Kur i mbaroi uji, ajo e la fëmijën nën një 
shkurre 16dhe u ul në një vend prej rreth njëqind metra larg. Ajo tha me vete: ’Nuk 
mund të duroj të shoh si më vdes fëmija.’ Kur ishte e ulur atje, fëmija filloi të qante. 
17Por Perëndia e dëgjoi fëmijën që qante, dhe engjëlli i Perëndisë e thirri Hagarën nga 
qielli: «Përse shqetësohesh, Hagara? Mos ki frikë. Perëndia i ka dëgjuar të qarat e 
fëmijës. 18Ngrihu, merre djalin dhe ngushëlloje! Nga pasardhësit e tij unë do të bëj një 
komb të madh.» 19Pastaj Perëndia i hapi sytë dhe ajo pa një pus. Ajo shkoi dhe e 
mbushi calikun me ujë dhe i dha djalit. 20Perëndia ishte me djalin kur rritej e banonte 
në shkretëtirën e Paranit, ku u bë gjuetar i aftë. 21E ëma i gjeti një grua egjiptiane. 
 
Bisedimet me një popull fqinj 
22Atë kohë Avimelehu shkoi me Pikolin, komandantin e ushtrisë së tij, dhe i tha 
Avrahamit: «Perëndia është me ty në gjithçka që bën. 23Prandaj betohu në prani të Pe-
rëndisë, që nuk do të më mashtrosh as mua, as fëmijët e mi dhe as pasardhësit e mi. 
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Unë kam qenë besnik ndaj teje, prandaj premto që edhe ti do të jesh besnik ndaj meje 
dhe ndaj këtij vendi, në të cilin po banon.» 24Avrahami i tha: «Të premtoj.» 
25Avrahami iu ankua Avimelehut për një pus që kishin marrë shërbëtorët e tij. 
26Avimelehu i tha: «Unë nuk e di se kush e ka bërë këtë. Nuk më ke njoftuar për këtë, 
sot e mora vesh.» 27Atëherë Avrahami i dha Avimelehut disa dhen e bagëti të tjera dhe 
të dy lidhën marrëveshje. 28Avrahami ndau shtatë qengja nga tufa. 
29Avimelehu e pyeti: «Përse i ndave ata qengja?» 30Avrahami iu përgjigj: «Pranoji këta 
shtatë qengja. Duke bërë këtë, ti pranon se pusin e kam gërmuar unë.» 31Prandaj atë 
vend e quajtën Beersheva, sepse atje u betuan të dy. 32Pasi lidhën marrëveshjen në 
Beershevë, Avimelehu dhe Pikoli u kthyen në vendin e filistenjve. 33Pastaj Avrahami 
mbolli një brukë në Beershevë dhe iu fal Zotit, Perëndisë së përjetshëm. 34Ai banoi 
shumë kohë si jabanxhi në vendin e filistenjve. 
 
Avrahami vihet në provë 

Disa kohë më vonë Perëndia e vuri Avrahamin në provë; e thirri: «Avraham!» Ai 
iu përgjigj: «Urdhëro!» 2«Merre birin tënd, – i tha Perëndia, – të vetmin, atë që ti e 

do aq shumë, Izakun, dhe shko në krahinën e Morijës. Aty, në një mal që do të ta 
tregoj unë, ma flijo.» 3Të nesërmen, herët në mëngjes, Avrahami çau dru për flijimin me 
djegie, ngarkoi gomarin dhe mori me vete Izakun bashkë me dy shërbëtorë. Ata u 
nisën për në vendin që i kishte treguar Perëndia. 4Ditën e tretë, Avrahami e pa së largu 
vendin. 5«Ju pritni këtu me gomarin – u tha shërbëtorëve. – Unë, bashkë me djalin, do 
të shkojmë atje për t’iu falur Perëndisë, pastaj do të kthehem te ju.» 6Avrahami ia 
ngarkoi Izakut drutë për flijimin me djegie, kurse ai vetë mbajti thikën dhe legenin me 
prush për të ndezur zjarrin. Udhës 7Izaku i tha të atit: «Atë!» Avrahami iu përgjigj: «Po, 
të dëgjoj, biri im.» Izaku e pyeti: «Kemi zjarr dhe dru, po ku është qengji për flijimin?» 
8Avrahami iu përgjigj: «Perëndia do të na e sigurojë qengjin.» E të dy vazhduan rrugën. 
9Kur arritën në vendin që i kishte treguar Perëndia, Avrahami ndërtoi një altar dhe vuri 
drutë mbi të. E lidhi të birin dhe e vendosi në altar. 10Pastaj mori thikën për ta vrarë. 
11Por engjëlli i Zotit e thirri nga qielli e i tha: «Avraham, Avraham!» Ai u përgjigj: 
«Urdhëro!» 12«Mos vër dorë mbi djalin dhe mos i bëj gjë atij. Tani e di, – tha ai, – se ti e 
respekton Perëndinë, sepse u bëre gati të më flijosh edhe djalin tënd të dashur» 
13Avrahami shikoi rreth e rrotull dhe prapa tij pa një dash, të cilit i ishin ngatërruar 
brirët në një kaçubë. E kapi këtë dhe e flijoi në vend të të birit. 14Avrahami e quajti këtë 
vend «JAHVE JIRE» (Zoti e ka siguruar). Edhe sot thuhet: «Në malin e Zotit ku është 
siguruar (flijimi). »♦ 
15Engjëlli e thirri Avrahamin për herë të dytë dhe i tha: 16«Unë të betohem për emrin 
tim, – tha Zoti, – se meqë ti e bëre këtë dhe nuk ma kurseve djalin tënd të dashur, 
17unë do të të bekoj me gjithë fuqinë time dhe do të bëj që pasardhësit e tu të jenë aq të 
shumtë sa janë yjet në 
qiell ose kokrrizat e rërës në breg të detit. Pasardhësit e tu do t’i mundin armiqtë e 
tyre. 18Nëpërmjet pasardhësve të tu do të bekohen të gjithë kombet e botës, sepse ti iu 
binde urdhrit tim.» 19Avrahami u kthye te shërbëtorët e tij dhe, së bashku, ata shkuan 
në Beershevë, ku Avrahami vendosi familjen e tij. 
__________________ 
♦ mali i Morisë do të bëhet më vonë vendi i Tempullit ku Zoti do t’i sigurojë flijimet për faljen e 
njeriut. 

 
Pasardhësit e Nahorit 
20Disa kohë më vonë, Avrahami mësoi se edhe Milka i kishte lindur djem vëllait të tij, 
Nahorit: 21Ucin, të parëlindurin, Buzin, të vëllanë, Këmuelin, atin e Aramit, 22Kesedin, 
Hazoin, Pildashin, Jidlafin, dhe Bëtuelin, 23atin e Rivkës. Këta tetë bij ia lindi Milka 
Nahorit, vëllait të Avrahamit. 24Rëuma, shemra e Nahorit, lindi Tevahun, Gahamin, 
Tahashin dhe Maakain. 
 
Kësti i parë i tokës së premtuar 

Sara vdiq në moshën 127 vjeç në Hevron, 2i cili në atë kohë quhej Kirjat-Arva, 
në tokën e Kënaanit. Avrahami e vajtoi vdekjen e saj. 3Pastaj ai u largua nga 

shtrati i saj i vdekjes, dhe shkoi te hitasit, të cilëve u tha: 4«Unë jam i huaj dhe 
endacak ndër ju; më shitni një tokë për varr familjeje, që ta varros gruan time.» 
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5Hitasit iu përgjigjën: 6«Dëgjoje, o zotëri, propozimin tonë. Ne të nderojmë si njeriu, të 
cilit Perëndia i ka dhënë pushtet dhe pasuri. Varrose gruan tënde në varrin më të mirë 
që kemi. Çdonjëri nga ne me gëzim do të vërë në dispozicionin tënd varrin e tij.» 
7Avrahami u ngrit, u përkul para tyre 8dhe u tha: «Në qoftë se jeni gati të më lejoni ta 
varros këtu gruan time, ju lutem kërkojini Efronit, birit të Coharit, të më shesë 
shpellën e Mahpelës, që gjendet pranë skajit së fushës së tij. 9Ai duhet të ma shesë me 
çmimin e plotë, këtu, në praninë tuaj, që ta kem për varr familjeje.» 
10Efroni rrinte ndenjur midis hitasve të tjerë, të mbledhur pranë portës së qytetit. Para 
syve të të gjithë të pranishmëve, ai i tha Avrahamit: 11«Jo ashtu, o zotëri, më dëgjo, unë 
po të ta jap ty tërë fushën, bashkë me shpellën që është në të. Këtu, në prani të po-
pullit tim, unë po ta jap fushën, që ta varrosësh gruan tënde.» 
12Avrahami u përkul përsëri para hitasve 13dhe i tha Efronit, që ta dëgjonin të gjithë. 
«Ju lutem, lermë të ta paguaj fushën. Pranoje pagesën time dhe unë do ta varros aty 
gruan time.» 14Efroni iu përgjigj: 15«O zotëri, një fushë që kushton vetëm katërqind 
monedha argjendi, e ç’është kjo mes nesh? Varrose gruan tënde në të.» 
16Avrahami pranoi ta merrte tokën. Para syve të të gjithëve, ai peshoi, sipas peshës që 
përdornin tregtarët shëtitës, shumën prej katërqind monedhash argjendi, që kishte 
caktuar Efroni. 
17Në këtë mënyrë, në duart e Avrahamit ra prona që i takonte Efronit në Mahpelë, në 
lindje të Mamreut. Kjo përfshinte fushën, shpellën që ishte në të, bashkë me të gjitha 
pemët, deri në skaj të pronës. 18Nga të gjithë hitasit e pranishëm kjo u quajt si pronë e 
Avrahamit. 
19Pastaj Avrahami e varrosi gruan e tij, Sarën, në atë shpellë, në tokën e Kënaanit.  

20Kështu, fusha që u takonte më parë hitasve, bashkë me shpellën e saj, u bë pronë e 
Avrahamit për varrosjen e familjes së tij. 
 
Sigurimi i trashëgimisë 

Avrahami ishte i thyer në moshë, por Zoti e kishte bërë të pasur dhe të sukses-
shëm në gjithçka. 2Një ditë, ai i tha shërbëtorit të tij më të vjetër, që e kishte 

emëruar administrator të të gjithë pronës së tij: «Vëre dorën tënde midis kofshëve të 
mia dhe betohu. 3Dua që të betohesh në emër të Zotit, Perëndisë së qiellit dhe të tokës, 
se djalit tim nuk do t’i japësh për grua një vajzë nga populli i Kënaanit, ndër të cilin ne 
jetojmë. 4Ti duhet të shkosh në vendin tim, atje ku kam lindur unë dhe, nga farefisi im, 
ta gjesh atje gruan për djalin tim, Izakun.» 
5Shërbëtori e pyeti: «Po në qoftë se vajza nuk dëshiron ta lërë shtëpinë për të ardhur 
me mua në këtë vend? A do që ta kthej djalin tënd në atë tokë nga ke ardhur ti?» 
6Avrahami iu përgjigj: «Jo, në asnjë mënyrë! 7Zoti, Perëndia i qiellit, më mori nga 
shtëpia e atit tim dhe nga toka e farefisit tim dhe më premtoi se do t’ua jepte këtë 
vend, ku jemi tani, pasardhësve të mi. Ai do ta dërgojë engjëllin e tij përpara teje, që ta 
gjesh atje gruan për birin tim. 8Në qoftë se vajza nuk është gati të vijë me ty, ti do të 
jesh i lirë nga ky premtim solemn. Por, në asnjë mënyrë mos e kthe atje djalin tim!» 
9Kështu, shërbëtori i vuri duart midis kofshëve ♦  të Avrahamit, zotit të tij, dhe u betua 
se do ta kryente atë që e kishte urdhëruar Avrahami. 10Shërbëtori, i cili ishte admini-
strator i pronës së Avrahamit, mori dhjetë deve të zotit të tij dhe u nis për në qytetin ku 
kishte banuar Nahori, në Mesopotaminë veriore. 
11Kur arriti pranë pusit, jashtë qytetit, i uli devetë me gjunjë. Ishte pasdite vonë, koha 
kur gratë vinin për të mbushur ujë. 12Ai iu lut Perëndisë: ”O Zot, Perëndia i zotit tim, 
Avrahamit, më jep sot sukses dhe mbaje premtimin që i dhe zotit tim. 13Ja, unë jam 
pranë pusit ku do të vijnë vajzat e qytetit për të nxjerrë ujë. 14Unë do t’i them njërës 
prej tyre: «Të lutem, ule shtambën tënde e më jep të pi pak ujë.» Në qoftë se ajo thotë: 
«Pi dhe unë do të sjell ujë edhe për devetë e tua», atëherë do ta di se është ajo që ti e 
caktove për shërbëtorin tënd, Izakun. Atëherë unë do ta di se ti e ke përmbushur 
lutjen e zotit tim.” 
15Ende nuk kishte mbaruar lutjen, kur u afrua Rivka me shtambë në sup. Ajo ishte 
bija e Bëtuelit, i cili ishte biri i Nahorit, vëllait të Avrahamit, dhe gruas së tij, Milkës. 
16Vajza ishte shumë e bukur dhe ende e pamartuar. Ajo shkoi te pusi, e mbushi 
shtambën dhe po kthehej. 17Shërbëtori vrapoi ta takonte dhe i tha: «Të lutem, më jep të 
pi pak ujë nga shtamba jote.» 
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18Ajo i tha: «Pi, o zotëri», dhe e uli menjëherë shtambën nga supi. Ia dha shërbëtorit 
dhe ia mbajti kur ai po pinte. 19Kur ai mbaroi, ajo i tha: «Do të sjell ujë, që të ngopen 
edhe devetë e tua.» 20Ajo e zbrazi shpejt shtambën në lug, vrapoi përsëri te pusi dhe 
nxori ujë, gjersa pinë të gjitha devetë e tij. 
21Njeriu vazhdoi ta shikonte me vëmendje, heshtazi, për të vënë re nëse Zoti i kishte 
dhënë sukses në udhëtimin e tij. 
22Kur devetë kishin pirë ujë, njeriu nxori një unazë hunde shumë të shtrenjtë prej ari 
dhe dy byzylykë të artë për duart. Ia dha Rivkës dhe 23i tha: «Të lutem, më thuaj kush 
është ati yt? A ka vend në shtëpinë e atit tënd për mua e për njerëzit e mi, që të 
kalojmë natën?» 
24«Ati im është Bëtueli, biri i Nahorit dhe i Milkës» – iu përgjigj ajo. 25«Në shtëpinë time 
ka vend për ju, për të kaluar natën, si dhe shumë kashtë e shtrojë për kafshët.» 
26Pastaj njeriu ra në gjunjë dhe adhuroi Zotin, 27duke thënë: «Lavdi Zotit, Perëndisë së 
zotit tim, Avrahamit, i cili e ka mbajtur me besnikëri premtimin e tij ndaj zotit tim. Zoti 
më drejtoi te farefisi i zotit tim.» 
____________  
♦  kështu beja ishte e pandryshueshme. 
 
Rivka vërtetohet si zgjedhja hyjnore 
28Vajza vrapoi në shtëpinë e së ëmës dhe u tregoi të gjithëve se ç’i kishte ngjarë. 29Rivka 
kishte një vëlla të quajtur Lavan. Ai doli me vrap nga shtëpia dhe shkoi te pusi ku 
qëndronte shërbëtori i Avrahamit. 30Lavani kishte parë unazën në hundë dhe byzylykët 
në krahët e së motrës dhe e kishte dëgjuar atë që kishte treguar e motra. Ai shkoi te 
shërbëtori i Avrahamit, që qëndronte pranë deveve të tij afër pusit 31e i tha: «Eja në 
shtëpi me mua. Ti sjell me vete bekimin e Zotit. Përse qëndron jashtë? Kam një dhomë 
këtu, që e kam bërë gati për ty dhe atje një vend për devetë e tua.» 
32Atëherë njeriu hyri në shtëpi, kurse Lavani i shkarkoi devetë dhe u dha kashtë dhe 
shtroje. Pastaj solli ujë për të larë këmbët shërbëtori i Avrahamit dhe njerëzit e tij. 
33Kur sollën ushqimin, njeriu tha: «Nuk do të ha derisa të kem thënë atë që kam për 
t’ju thënë.»  
«Fol!» – i tha Lavani. 
34”Unë jam shërbëtori më i madh i Avrahamit – filloi ai. 35 – Zoti e bekoi shumë zotin tim 
dhe e bëri të pasur. I dha kope dhensh, dhish, lopësh, argjend, ar, skllevër, skllave, 
deve dhe gomarë. 36Sara, bashkëshortja e tij, i lindi djalë kur ishte plak dhe zoti im i 
dha atij gjithçka që ka. 37Zoti im më vuri të betohem e t’i premtoj se do t’i bindem 
urdhrit të tij, që të mos ia marr gruan djalit të tij nga vajzat e tokës së Kënaanit. 38Pra-
ndaj më dërgoi këtu, që gruan për të birin ta kërkoj te farefisi i të atit. 39Unë 
kundërshtova dhe i thashë se ndoshta vajza nuk do të pranojë të vijë me mua, 40por ai 
m’u përgjigj: «Zoti, të cilin gjithnjë e dëgjoj, do ta dërgojë engjëllin e tij me ty dhe do të 
të japë sukses. Ti do ta marrësh gruan për birin tim nga farefisi ynë, te familja e atit 
tim. 41Nga beja jote do të lirohesh vetëm me një kusht: në qoftë se ti do të shkosh te 
njerëzit e farefisit tim dhe ata nuk do të pranojnë; vetëm atëherë do të jesh i liruar.» 
42Kur erdha sot te pusi, iu luta Zotit, Perëndisë së zotit tim, Avrahamit: «Të lutem, më 
ndihmo në udhën time. 43Ja, unë jam pranë pusit. Kur të vijë ndonjë vajzë për të marrë 
ujë, do t’i lutem të më japë të pi nga shtamba e saj. 44Në qoftë se ajo pranon dhe thotë 
se do të sjellë ujë edhe për devetë e mia, qoftë ajo që ti e caktove si grua për djalin e 
zotit tim.» 45Para se ta mbaroja lutjen time në zemër, erdhi Rivka me shtambën në sup 
dhe shkoi te pusi për të nxjerrë ujë. Me kërkesën time, 46më dha të pi, mua dhe deveve 
të mia. 47E pyeta se kush është i ati dhe kur mora vesh emrin e tij, ia vura unazën në 
hundë dhe byzylykët në krah. 48Rashë në gjunjë dhe iu fala Zotit. E falënderova Zotin, 
Perëndinë e zotit tim, Avrahamit, i cili më kishte çuar drejt e tek i afërmi i zotit tim. 
Prandaj tani mund ta kërkoj bijën e kësaj shtëpie për birin e zotit tim. 49Më thoni, pra, 
nëse jeni të gatshëm të silleni me dashamirësi e me besnikëri me zotin tim. Në rast të 
kundërt, unë duhet të kërkoj gjetkë.” 50Lavani dhe Bëtueli iu përgjigjën: 
«Kështu e deshi Zoti. Nuk na mbetet gjë tjetër veçse ta pranojmë vendimin e tij. 51Ja 
Rivka.♦ Merre me vete! Ajo duhet të martohet me birin e zotit tënd, siç e deshi Zoti.» 
52Kur e dëgjoi këtë, shërbëtori ra përmbys dhe falënderoi Zotin. 53Pastaj ai nxori nga 
bagazhet e tij rroba të kushtueshme dhe stoli prej ari e argjendi, të cilat ia dha Rivkës. 
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Edhe vëllait dhe nënës së saj u dha dhurata të çmueshme. 
__________ 
♦ gr. Rebeka. 
 
Kthimi në atdheun e ri 
54Pastaj mysafirët hëngrën e pinë dhe ranë të flinin. Të nesërmen herët shërbëtori i 
Avrahamit i tha vëllait dhe nënës së vajzës: «Më lejoni tani të kthehem te zoti im.» 55Të 
dy iu lutën: «Lëre dhe pak kohë me ne, edhe dhjetë ditë. Pastaj ajo mund të vijë me ty.» 
56Por ai u tha: «Mos më ndaloni! Zoti më ka dhënë udhë të mbarë. Dëshiroj të kthehem 
menjëherë te zoti im.» 
57«Ajo duhet të vendosë vetë» – i thanë ata të dy. 58E thirrën Rivkën dhe e pyetën: «A 
pranon të nisesh që tani me këtë njeri?» «Po!» – u përgjigj Rivka. 59Atëherë ata e lejuan 
të shkonte me  shërbëtorin e Avrahamit dhe me njerëzit e tij. Me të shkoi edhe 
mëndesha e vet. 60I dhanë bekimin Rivkës dhe i thanë: «Oj motër, u bëfsh nëna e 
mijëra fëmijëve! Pasardhësit e tu pushtofshin qytetet e armiqve të tu!» 61Rivka me shër-
bëtoret e saj u bënë gati për udhë, u hipën deveve dhe u nisën bashkë me shërbëtorin 
e Avrahamit. 
62Atë kohë, Izaku banonte në pjesën veriore të tokës së Kënaanit, afër pusit Lahai-Roi. 
63Një mëngjes, kur ishte në fushë, ngriti sytë dhe pa devetë që po afroheshin. 64Edhe 
Rivka e kishte parë Izakun. Ajo zbriti shpejt nga deveja dhe e pyeti shërbëtorin e 
Avrahamit: 65«Kush është ai burrë që po na del përpara?» «Është zoti im» – iu përgjigj ai. 
Atëherë Rivka e mbuloi fytyrën me ferexhe. 
66Shërbëtori i tregoi Izakut gjithçka që kishte bërë. 67Izaku e çoi Rivkën në çadrën e 
nënës së tij, Sarës. E mori për grua dhe filloi ta donte. Kështu, u ngushëllua pas 
vdekjes së nënës së tij. 
  
Vdekja e Avrahamit 

Avrahami u martua përsëri; gruaja quhej Këtura.♦  2Ajo i lindi bijtë që vijojnë: 
Zimranin, Jokshanin, Mëdanin, Jishbakun dhe Shuahun. 3Jokshanit i lindën 

Shëva dhe Dëdani. Nga Dëdani rrjedhin ashurasit, lëtushasit dhe lëumasit. 4Bijtë e 
Mëdanit ishin: Ejfa, Eferi, Hanohu, Avida dhe Eldaahu. Të gjithë këta rrjedhin nga 
gruaja e Avrahamit, Këtura.♦♦  
5Avrahami i la Izakut gjithë pronën e tij. 6Kur ishte gjallë, ai u dha dhurata bijve të 
shemrave të tij dhe i largoi në tokën e Lindjes. Atyre nuk u lejohej të qëndronin bashkë 
me të birin, Izakun. 
7Avrahami u bë 175 vjeç. 8Vdiq pas një jete të plotësuar dhe u bashkua në vdekje me të 
parët e tij. 9Bijtë e tij, Izaku dhe Jishmaeli, e varrosën në shpellën e Mahpelës, në 
lindje të Mamreut. 10Avrahami e kishte blerë këtë fushë nga hitasit. Ai u varros pranë 
gruas së tij, Sarës. 
11Pas vdekjes së Avrahamit, bekimi i Perëndisë ra mbi birin e tij, Izakun. Izaku banonte 
pranë pusit Lahai-Roi. 
__________ 
♦  do të jetë një shemër tjetër për të zëvendësuar atë të cilin e kishte ndarë. ♦♦  Kjo gjenealogji 
shprehon lidhjen e gjakut me këta popuj dhe tregon se si tashmë po plotësohej premtimi 
drejtuar Avrahamit se do të ishte atë të shumë popujve.  
 
Dalja e jotrashëgimtarëve nga skena 
12-13Jishmaeli ishte biri i Avrahamit. Atë e kishte lindur Hagara, skllavja egjiptiane e 
Sarës. Prej tij rridhnin jishmaelasit.  
Bijtë e Jishmaelit ishin: Nëvajoti, i parëlinduri, pastaj Kedari, Adbëeli, Mivsami, 
14Mishma, Duma, Masa, 15Hadadi, Tejma, Jëturi, Nafishi, dhe Kedma. 16Këta janë bijtë e 
Jishmaelit, sipas emrave të të cilëve quhen edhe fiset e tyre. Ata janë dymbëdhjetë fise, 
që banojnë në fshatra dhe në kampe çadrash, dhe kanë secili nga një kryetar. 
17Jishmaeli ishte 137 vjeç kur vdiq dhe u bashkua në vdekje me të parët e tij. 18Pas-
ardhësit banonin në krahinën midis Havilës dhe Shurit, e cila ndodhet në lindje të 
Egjiptit, pranë rrugës së karvaneve për në Asiri.  
Me ata u realizua ajo që u tha për Jishmaelin, se ai do të banonte i ndarë nga vëllezërit 
e tij dhe do t’i provokonte ata. 
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Sigurimi i trashëgimtarëve 
19Këtu fillon historia e Izakut, birit të Avrahamit. 
20Kur ishte dyzet vjeç, Izaku u martua me Rivkën, bijën e aramasit Bëtuel, dhe një nga 
motrat e Lavanit, nga Mesopotamia e sipërme. 21-22Por Rivkës nuk i lindi asnjë fëmijë. 
Prandaj Izaku iu lut Zotit dhe Zoti ia dëgjoi lutjen. Rivka mbeti shtatzënë me binjakë. 
Por, kur lëviznin fëmijët në barkun e saj, ajo tha: «Pse lëvizin kaq shumë dhe më japin 
kaq mundime?» Për të mësuar të vërtetën, ajo pyeti Zotin. 23Ai iu përgjigj: «Dy popuj 
mban në mitrën tënde, dy kombe do të lindin prej teje; njëri do t’i nënshtrohet tjetrit; i 
parëlinduri do t’i shërbejë të dytit.» ♦ 24Kur i erdhi koha e lindjes, ajo lindi në të vërtetë 
binjakë. 25I tërë trupi i të parit ishte i mbuluar me qime të kuqërremta; prandaj e 
quajtën Esav. 26Kur doli i dyti, me njerën dorë kishte kapur thembrën e të vëllait, pra-
ndaj e quajtën Jakov.♦♦  Kur lindën ata, Izaku, ati i tyre, ishte 60 vjeç. 
_________ 
♦ Edomi do t’i nënshtrohej Izraelit në kohën e Davidit.  ♦♦ emri Jakov (gr. Jakob) do të thotë ’ai 
që ia zë vendin (ose këmbën) dikujt’, batakçi. 
 
Esavi përjashtohet vetvetiu 
27Fëmijët u rritën. Esavi u bë gjahtar i shkathët, që i pëlqenin fushat. Jakovi ishte i 
qetë dhe i pëlqente të rrinte në shtëpi, nën çadra. 28Izaku e donte Esavin, sepse i 
pëlqente gjahu i pjekur, kurse Jakovi ishte i dashuri i nënës. 
29Njëherë, kur Esavi u kthye i lodhur në shtëpi, Jakovi sapo kishte zier një kusi me 
thjerrëza. 30«Më jep shpejt pak gjellë të kuqe, – thirri Esavi, – jam krejt i dërrmuar!» 
Prandaj Esavit i ngjitën nofkën Edom (I Kuqi). 31Jakovi tha: «Do ta marrësh vetëm në 
qoftë se më dorëzon më parë të drejtën e të parëlindurit!» 32«Unë po vdes nga uria, – iu 
përgjigj Esavi, – dhe e drejta e të parëlindurit tani nuk më sjell asnjë dobi!» 33«Së pari ti 
duhet të betohesh se do të ma japësh atë» – tha Jakovi. Esavi iu betua dhe kështu ia 
shiti të vëllait të drejtën e të parëlindurit. 34Jakovi ia dha supën me thjerrëza dhe pak 
bukë. Kur Esavi kishte ngrënë dhe kishte pirë, u ngrit dhe u largua. Kaq e çante kokën 
për të drejtën e të parëlindurit! ♦ 
__________ 
♦ Kjo përfshinte edhe premtimet drejtuar Avrahamit. 
 
Izaku dhe Rivka te filistenjtë 

Një herë, në vend ra zi buke,♦ njëlloj si në kohën e Avrahamit. Izaku kërkoi 
mbrojtje tek Avimelehu, mbreti i filistenjve, në Gërar. 2Atij i ishte shfaqur Zoti 

dhe i kishte thënë: «Mos shko në Egjipt! Unë do të të them ku mund të rrish. 3Bano 
këtu, në tokën e Kënaanit si jabanxhi, atëherë unë do të të ndihmoj. Tërë tokën do të 
ta jap ty dhe pasardhësve të tu. Unë do ta mbaj premtimin, për të cilin iu betova 
Avrahamit, atit tënd. 4Unë do të bëj të shtohen pasardhësit e tu, që të bëhen aq të 
shumtë sa yjet në qiell dhe unë do të ta jap këtë tokë. Të gjithë popujt do të më luten t’i 
bekoj ata, ashtu siç i bekova pasardhësit e tu. 5Unë do të të bekoj, sepse Avrahami më 
dëgjoi dhe iu bind të gjithë urdhrave dhe udhëzimeve të mia. 
6Kështu, Izaku mbeti në Gerar. 7Kur panë gruan e tij, Rivkën, njerëzit e pyetën se kë 
kishte sjellë me vete. Izaku kishte frikë t’u thoshte të vërtetën. Mendonte se ata mund 
ta vrisnin për t’i marrë Rivkën, sepse ajo ishte shumë e bukur. Prandaj u kishte thënë 
se ishte motra e tij. 
8Izaku banonte prej kohësh në Gerar. Një ditë, mbreti pa nga dritarja Izakun që po për-
këdhelte Rivkën. 9E thirri menjëherë Izakun dhe i tha: «Me siguri, ajo është gruaja jote! 
Po pse the se është motra jote?» «Kisha frikë se mos më vrisnin» – iu përgjigj Izaku. 
10Por Avimelehu i tha: «Pse na vure në këtë rrezik të madh? Mund të ndodhte, fare 
lehtë, që ndonjë nga njerëzit e mi të flinte me të! Atëherë ti do të na kishe bërë faj të 
madh.» 11Pastaj Avimelehu u dha këtë urdhër të gjithë njerëzve të tij: «Kush e prek këtë 
njeri ose gruan e tij, do të vdesë!» 
________ 
♦ Zia e bukës shkaktoi që Izaku të ndërronte shtëpi nga negevi i gjysmë-shkretëtirë në krahinën 
më pjellore dhe më populluar ku banonin filistenjtë. Izaku tani fillon të bëjë kalim nga gjysmë-
nomadizmi në bujqësi. 
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Besëlidhja me Avimelehun 
12Në Gerar Izaku kishte mbjellë drithë, dhe atë vit korri njëqind herë më shumë se 
ç’kishte mbjellë, sepse Zoti e kishte bekuar. 13Atij vazhduan t’i vinin të mira dhe shpejt 
u bë njeri shumë i pasur. 14Kishte aq shumë bagëti, dhen, dhi dhe shërbëtorë, saqë 
filistenjtë i brente zilia. 15Prandaj ia mbyllën të gjitha puset, të cilat më parë i kishin 
hapur shërbëtorët e Avrahamit. 
16Mbreti i filistenjve i tha Izakut: «Largohu nga ne. Ti u bëre më i fuqishëm se ne.» 
17Prandaj Izaku e la territorin e qytetit dhe kampin e ngriti në luginën e Gerarit. 18I hapi 
përsëri puset, që i kishin hapur dikur shërbëtorët e Avrahamit dhe që kishin mbyllur 
filistenjtë, dhe u vuri po ato emra që u kishte vënë i ati më parë. 
19Kur shërbëtorët e Izakut po gërmonin në luginë, gjetën rastësisht një pus. 20Por 
barinjtë nga Gerari u grindën me barinjtë e Izakut dhe thanë: «Burimi na takon neve!» 
Prandaj Izaku e quajti pusin Esek (Grindje). 21Njerëzit e tij hapën edhe një pus tjetër, 
por për këtë u grindën. Prandaj Izaku e quajti Sitna (Zënkë). 22Pastaj u nis prej andej, 
dhe e hapi pusin në një vend tjetër. Kësaj here nuk pati grindje dhe Izaku tha: «Zoti na 
ka dhënë vend të lirë: këtu mund të shtrihemi.» Prandaj e quajti pusin Rëhovot 
(Largësi). 
 
Ripërtëritja e premtimeve 
23Që andej, Izaku shkoi më tutje në Beershevë. 24Natën e parë aty iu shfaq Perëndia dhe 
i tha: «Unë jam Perëndia i atit tënd, Avrahamit. Mos ki frikë; unë do të të ndihmoj. Do 
të të bekoj dhe do të jap shumë pasardhës, ashtu siç i premtova shërbëtorit tim, 
Avrahamit.» 
25Izaku ndërtoi në atë vend një altar dhe iu fal Perëndisë. Aty ai ngriti kampin dhe 
shërbëtorët e tij filluan të hapnin një pus. 
26Një ditë, atij i shkoi për vizitë mbreti Avimeleh, nga Gërari, bashkë me këshilltarin e 
tij, Ahusatin, dhe me komandantin e ushtrisë së tij, Pikolin. 
27«Përse keni ardhur tek unë? – i pyeti Izaku. – Ju më keni trajtuar si armik dhe më 
keni dëbuar!» 
28Ata iu përgjigjën: «Kemi kuptuar që Zoti është në anën tënde. Prandaj kemi menduar 
se duhet të lidhim një marrëveshje paqeje me ty dhe këtë ta vulosim me betim solemn. 
29Na premto që ti nuk do të na shkaktosh asnjë dëm, ashtu siç nuk të kemi dëmtuar 
ne ty. Ty të kemi bërë vetëm të mira dhe të kemi lejuar të largohesh në paqe. Është e 
qartë që Zoti të bekoi.» 
30Izaku urdhëroi që të përgatitin një gosti dhe ata hëngrën e pinë së bashku. 31Të 
nesërmen në mëngjes ata u betuan të mos i shkaktonin dëm njëri-tjetrit. Izaku i 
përcolli ata dhe i lejoi të shkonin në paqe. 
32Po atë ditë shërbëtorët e Izakut, që kishin gërmuar një pus të ri, erdhën dhe i thanë: 
«Kemi gjetur ujë!» 33Prandaj Izaku e quajti pusin Shiva (Betim). Edhe sot ai vend quhet 
Beer-Sheva. 
 
Gratë e Esavit 
34Kur Esavi ishte dyzet vjeç, u martua me dy gra hitase, Juditin, bijën e Beerit, dhe 
Basmatin, bijën e Elonit. 35Izaku dhe Rivka u shqetësuan shumë për këtë. 
 
Kalimi i premtimeve në Jakovin 

Izaku ishte shumë i moshuar dhe nuk shihte më. Prandaj thirri birin e tij më të 
madh. «Urdhëro, o atë!» – tha Esavi. 2Izaku tha: «Unë jam plak dhe nuk e di 

edhe sa kohë do të jetoj. 3Prandaj merr shigjetën e harkun, vrit një gjah 4dhe ma për-
gatit ashtu siç më pëlqen mua. Unë dua të marr fuqi për të të bekuar para se të vdes.» 
5Rivka e kishte përgjuar me vëmendje bisedën. Pasi Esavi u nis për gjah për t’i sjellë 
diçka të atit, 6Rivka i tha Jakovit: ”Dëgjova që ati yt i tha vëllait tënd, Esavit; 7«Vrit një 
gjah dhe ma përgatit ashtu siç më pëlqen. Unë dua të marr fuqi për të të bekuar para 
se të vdes.» 8Prandaj më dëgjo, o biri im, dhe bëj atë që të them: 9Më sill nga kopeja dy 
keca të bukur e të vegjël. Unë do t’i përgatit, ashtu siç i pëlqen atit tënd; 10pastaj ti çoja 
atij t’i hajë, që të marrë fuqi dhe të të bekojë para se të vdesë.” 
11«Por Esavi është leshtor, kurse lëkura ime është e lëmuar – e kundërshtoi Jakovi. – 
12Kur të më prekë ati im, do ta vërë re mashtrimin dhe në vend që të më bekojë, do të 
më mallkojë.» 
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13Rivka e qetësoi duke i thënë: «Le të bjerë mallkimi mbi mua. Bëj ç’të thashë dhe sillmi 
kecat!» 
14Jakovi i solli kecat dhe nëna e tij i përgatiti ashtu siç i pëlqente Izakut. 15Pastaj Rivka 
mori rrobat më të mira të Esavit, djalit të saj të madh, të cilat ai i ruante në shtëpi, dhe 
ia veshi Jakovit, djalit të saj të vogël. 16Gëzofin e kecave ia vuri rreth kyçeve dhe rreth 
qafës së lëmuar të tij. 17Pastaj i dha mishin e pjekur, si dhe bukën që sapo e kishte 
përgatitur. 
18Jakovi shkoi tek i ati dhe e përshëndeti. «Cili nga bijtë e mi je ti? – e pyeti Izaku. 
19«Jam Esavi, i parëlinduri yt – iu përgjigj Jakovi. – E kam plotësuar dëshirën tënde. 
Ngrihu në shtrat dhe ha pak nga gjahu që të kam sjellë, që të mund të më bekosh.» 
20«Si e gjete kaq shpejt, o biri im?» – e pyeti Izaku. «Zoti, Perëndia jote, bëri që të kem 
sukses» – iu përgjigj Jakovi. 
21«Afrohu! – i tha Izaku. – Unë do të të prek, që të bindem nëse je me të vërtetë biri im, 
Esavi.» 22Jakovi iu afrua të atit. Ai e preku dhe i tha: «Zëri është i Jakovit, por duart 
janë të Esavit.» 23Nuk e njohu, sepse duart e Jakovit ishin leshtore si ato të të vëllait. 
Prandaj donte ta bekonte. 24Por Izaku e pyeti Jakovin edhe një herë: «A je me të vërtetë 
biri im, Esavi?» «Po!» – iu përgjigj Jakovi. 25«Pra, sillma gjellën – i tha Izaku. – Dua ta ha 
gjahun tënd dhe pastaj të të bekoj.» Jakovi ia dha dhe i ati e hëngri; pastaj i afroi verën 
dhe ai piu. 26Pastaj Izaku i tha: «Afrohu, biri im dhe më përqafo!» 27Jakovi u ngrit dhe e 
përqafoi. Kur Izaku u mori erë rrobave të tij, tha fjalët e bekimit: «Vërtetë, kundërmimi 
i birit tim është si kundërmimi i një fushe që e ka bekuar (me shi) Zoti. 28Të dhëntë 
Perëndia vesën e qiellit dhe i bëftë pjellore arat e tua, që të prodhojnë grurë dhe verë 
me bollëk. 29Kombet do të bien përmbys para teje dhe popujt do të të bëhen shërbëtorë. 
Ti do të bëhesh sundimtari i vëllezërve të tu: ata do të detyrohen të përkulen para teje 
me nderim të thellë. Do të mallkohet ai që të mallkon ty, do të bekohet ai që do të të 
bekojë!» 
30Kështu e bekoi Izaku të birin, Jakovin. Sapo mori bekimin e të atit, Jakovi u largua.  
Në atë kohë u kthye edhe Esavi nga gjahu. 31Edhe ai përgatiti gjellën e mirë, ia solli të 
atit dhe i tha: «Ngrihu, o ati im, dhe haje gjahun tim, që të mund të më bekosh.» 32«Po 
kush je ti?» – e pyeti Izaku. «Unë jam Esavi, i parëlinduri yt» – iu përgjigj ai.  

33Izaku filloi të dridhej dhe pyeti më tej: «Po kush ishte ai që erdhi tek unë, para se të 
vish ti? Ai gjuajti dhe më solli gjahun. Unë e kam ngrënë dhe e kam bekuar atë – nuk 
mund ta marr mbrapsht atë që thashë!» 
34Kur e dëgjoi këtë, Esavi thirri nga dhimbja dhe hidhërimi. «O atë, – thirri ai, – më 
beko edhe mua.» 35Por Izaku iu përgjigj: «Vëllai yt ta mori bekimin me dinakëri.» 36«Me 
të drejtë ai e ka emrin Jakov – tha Esavi. – Kjo është hera e dytë që më mashtron. Së 
pari më mori të drejtën e të parëlindurit, tani edhe bekimin. Nuk ka për mua ndonjë 
bekim tjetër?» 37Izaku iu përgjigj: «E kam emëruar sundimtar mbi ty; të gjithë vëllezërit 
e tij duhet t’i shërbejnë. I kam dhënë bollëk në grurë dhe në verë. E çfarë mund të bëj 
për ty, biri im?» 38Esavi i tha: «Nuk paske asnjë bekim për mua, o atë? Më beko edhe 
mua!» Dhe Esavi filloi të qante me lot të hidhur. 39Atëherë Izaku i tha: «Ti do të banosh 
larg arave pjellore, asnjë vesë nuk do ta njomë tokën tënde.♦  40Prej shpatës sate do të 
jetosh! Do të bëhesh skllav i vëllait tënd, por një ditë do të ngrihesh për t’u mbrojtur 
dhe do ta shkundësh zgjedhën e tij nga supet.» 
_________ 
♦ Esavi do të trashëgonte malësinë jopjellore dhe me gurë të Edomit. Kjo do ta bënte luftëtar që 
kurrë nuk do ta pranonte hegjemoninë izraelite.   
 
Nisja e Jakovit 
41Esavi nuk mund t’ia harronte Jakovit, që i mori bekimin e të atit, prandaj bëri plan 
për ta vrarë të vëllanë. ’Vetëm do të pres sa të vdesë babai’ – tha ai me vete. 
42Kur e mori vesh këtë, Rivka dërgoi për ta thirrur Jakovin dhe i tha: «Vëllai do të të 
marrë hak dhe do të të vrasë. 43Prandaj bëj këtë që të them unë: Ik në Haran te vëllai 
im, Lavani! 44Rri aty një kohë, derisa t’i bjerë zemërimi vëllait tënd 45dhe derisa të mos e 
mundojë më ajo që i bëre ti. Atëherë unë do të të lajmëroj që të kthehesh. Nuk dëshiroj 
t’ju humbas të dyve për një ditë.» 
 
Ikja e Jakovit në Mesopotami 
46Rivka i tha Izakut: «Mua më është prishur jeta, qëkur Esavi u martua me gra hitase. 
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Në qoftë se edhe Jakovi martohet me një grua nga ky vend, do të vdisja menjëherë nga 
hidhërimi.» 

Izaku e thirri të birin, Jakovin, e bekoi dhe i tha: «Ti në asnjë mënyrë nuk duhet 
të martohesh me një grua nga vendi i Kënaanit! 2Shko në Mesopotami, te famil-

ja e gjyshit tënd, Bëtuelit, dhe merr një grua nga bijat e dajës tënd, Lavanit. 3Perëndia 
e gjithëpushtetshme do të të bekojë dhe do të të japë shumë pasardhës, që ti të bëhesh 
stërgjyshi i shumë popujve. 4Mbi ty dhe mbi pasardhësit e tu do të kalojë bekimi që 
mori Avrahami. Ti do ta shtiesh në dorë vendin, në të cilin ke banuar si jabanxhi dhe 
që Perëndia i premtoi Avrahamit.» 
5Kështu, Izaku e nisi Jakovin për në Mesopotaminë e sipërme, te Lavani, biri i 
aramasit, Bëtuelit, dhe vëllai i nënës së tij, Rivkës. 
6Të gjitha këto i mori vesh Esavi. Ati i tij e kishte bekuar vëllanë e tij, Jakovin, dhe e 
kishte dërguar në Mesopotami për të marrë një grua.  
Kur e kishte bekuar, i kishte dhënë urdhër: «Mos u marto me një grua nga vendi i 
Kënaanit!» 7E Jakovi i kishte dëgjuar atin dhe nënën dhe ishte nisur për në Mesopo-
tami. 8Atëherë Esavi e kuptoi se i ati nuk i pëlqente gratë e vendit të Kënaanit. 9Prandaj 
shkoi tek Jishmaeli dhe i mori për grua të bijën, Mahalatën. Kështu, Esavi u shtoi 
grave të tjera të tij edhe bijën e Jishmaelit, motrën e Nëvaotit dhe mbesën e Avrahamit. 
 
Vegimi i shkallës që zbret nga qielli 
10Jakovi u nis nga Beersheva për në Haran. 11(Pas një ditë udhëtimi), vendosi ta kalonte 
natën në vendin ku e zuri perëndimi i diellit. Nën kokë vuri një nga gurët që ndodhe-
shin në atë vend. 
Gjatë gjumit, 12pa në ëndërr një shkallë të gjatë,♦ e cila nga toka arrinte deri në qiell. 
Nëpër të zbritnin në tokë disa engjëj, kurse disa ngjiteshin përsëri në qiell.  

13Zoti qëndronte në krye të shkallëve dhe i tha: «Unë jam Zoti, Perëndia e të parëve të 
tu, Avrahamit dhe Izakut. Tokën, në të cilën je shtrirë, unë do të ta jap ty dhe pas-
ardhësve të tu. 14Ata do të jenë aq të panumërt sa ç’është pluhuri në tokë dhe do të 
shpërndahen në të gjitha anët e horizontit. Nëpërmjet teje dhe pasardhësve të tu, unë 
do t’i bekoj të gjithë popujt e botës. 15Unë do të të ndihmoj. Unë do të të ruaj gjithkund 
ku të shkosh dhe do të të sjell përsëri në këtë tokë. Unë nuk do të të lë në baltë. 
Gjithçka që të kam premtuar, do ta realizoj.» 
16Jakovi u zgjua nga gjumi. «Zoti banon në këtë vend,– thirri ai, – dhe nuk e dija. 
17Duhet t’i afrohem këtij vendi me nderim të thellë. Këtu është me të vërtetë shtëpia e 
Perëndisë, porta e qiellit!» 
18Jakovi u ngrit herët në mëngjes. Gurin, në të cilin kishte fjetur, e ngriti si gur për-
mendoreje dhe mbi të derdhi vaj ulliri, që ta shuguronte. 19Vendin e quajti Bet-El 
(Shtëpia e Perëndisë). Më parë ky vend quhej Luz. 
20Pastaj Jakovi bëri një premtim solemn: «Në qoftë se Zoti më ndihmon, – tha ai, – dhe 
më ruan gjatë këtij udhëtimi që po bëj tani, në qoftë se më jep ushqim dhe veshje 21dhe 
më sjell shëndoshë e mirë përsëri në shtëpi, atëherë Ai do të jetë Perëndia ime i vetme. 
22Këtu, në këtë vend, ku e kam ngritur këtë gur, do t’i ngrihet një shenjtërore. Nga e 
gjithë prona që ai do të më dhurojë, unë do t’i jap një të dhjetën.» 
_________ 
♦ përkujton shkallët e tempujve mesopotamike (ziguratëve), që ishin kate-kate, si edhe 
piramidat e Egjiptit. 
 
Jakovi arrin te Lavani 

Pastaj Jakovi u nis dhe shkoi drejt lindjes, për në vendlindjen e nënës së tij. 
2Një ditë, ai pa një pus në anë të stepës, ku barinjtë e kësaj krahine donin t’u 

jepnin të pinin bagëtive të tyre. Tri kope dhen dhe dhi po fushonin atje, por gryka e 
pusit ishte zënë me një gur të madh. 3Atje e kishin zakon që të pritnin derisa të arrinin 
të gjitha kopetë, pastaj barinjtë e largonin gurin së bashku, u jepnin bagëtive të pinin 
dhe e vinin gurin përsëri në vend. 
4«Ku banoni?» – i pyeti Jakovi barinjtë. «Në Haran» – iu përgjigjën. 5Atëherë ai i pyeti 
përsëri: «A e njihni Lavanin, birin e Nahorit?» «Sigurisht» – i thanë. 6«A i ecën mbarë?» – 
donte të dinte Jakovi. «Po, – iu përgjigjën, – ja po vjen bija e tij, Rahela, me kopenë e 
tij!» 7«Po pse pritni këtu? – u tha Jakovi. – Dielli ende është lart në qiell, dhe është 
shumë shpejt për t’i mbledhur kopetë. Jepuni të pinë dhe lërini të kullotin edhe ca.» 
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8Barinjtë iu përgjigjën: «Më parë duhet të arrijnë edhe kopetë e tjera. Guri është tepër i 
rëndë për ne. Gjithmonë e largojmë së bashku dhe pastaj bagëtisë i japim të pijë.» 
9Ndërkaq arriti Rahela me kopenë e saj. Lavani ia kishte besuar asaj tërë bagëtinë e tij. 
10’Ati i saj është vëllai i nënës sime, – mendoi Jakovi, – dhe kjo është kopeja e tij!’ Shkoi 
te pusi, e largoi vetë gurin dhe i dha të pinte bagëtisë së Lavanit. 11Pastaj iu afrua 
Rahelës dhe e përshëndeti duke e puthur. Ai ishte aq i emocionuar, saqë shpërtheu në 
vaj. 12I tha asaj se ai është një nga bijtë e Rivkës dhe se është farefis i atit të saj. Ajo 
vrapoi tek i ati dhe i tregoi. 13«Ja biri i motrës sime!» – thirri Lavani dhe i doli përpara 
Jakovit. E përqafoi, e puthi dhe e mori me vete në shtëpi. Jakovi i tregoi se ç’e kishte 
sjellë atje. 14Kur Lavani i dëgjoi të gjitha, i tha Jakovit: «Po, ti je, me të vërtetë, nga 
gjaku im!» 
Lea dhe Rahela 
Jakovi kishte një muaj që rrinte në shtëpinë e dajës së tij 15dhe e ndihmonte me punë. 
Një ditë Lavani i tha: «Ti je vërtet i afërmi im, por kjo nuk do të thotë që ti duhet të 
punosh falas për mua. Më thuaj, sa e ke hakun e punës?» 16Atë kohë Lavani kishte dy 
bija. Më e madhja quhej Lea, kurse më e vogla Rahela. 17Leas nuk i shkëlqenin sytë, 
Rahelës po; kjo ishte shumë e bukur. 18Jakovi donte më të voglën, prandaj tha: «Ma jep 
Rahelën! Do të të shërbej shtatë vjet për të.» 19Lavani iu përgjigj: «Më mirë po ta jap ty 
sesa një të huaji. Rri këtë kohë tek unë!» 
20Jakovi punoi shtatë vjet për ta fituar Rahelën dhe, ngaqë e donte shumë, vitet i 
dukeshin si ditë. 21Kur u bënë shtatë vjet, ai i tha Lavanit: «Afati u plotësua. Më jep 
tani gruan time, për të cilën kam punuar! Unë dëshiroj të bëj dasmë e të martohem me 
të.» 22Lavani i ftoi në dasmë të gjithë njerëzit e vendit. 23Por, në mbrëmje, ai çoi në 
dhomën e nuses jo Rahelën, por Lean, dhe Jakovi fjeti me të. 24Lavani i dha edhe shër-
bëtoren e tij, Zilpën, si shërbëtore të së bijës. 
25Në mëngjes, kur Jakovi e pa që kishte fjetur me Lean,♦  i tha Lavanit: «Ç’është kjo që 
më ke bërë? A nuk punova tek ti për të marrë Rahelën? Përse më ke mashtruar?» 
26«Këtu e kemi zakon, – iu përgjigj Lavani, – të mos e japim të voglën para së madhës. 
27Kalo me Lean javën e dasmës, dhe do të ta jap edhe Rahelën. Por ti duhet të punosh 
edhe shtatë vjet për të.» 
28Jakovi pranoi. Pasi kaloi java, Lavani i dha edhe Rahelën për grua. 29Për shërbëtore të 
Rahelës i dha Bilhën. 30Jakovi fjeti me Rahelën, të cilën e donte më shumë sesa Lean. 
Kështu, ai qëndroi edhe shtatë vjet te Lavani. 
___________ 
♦ nusja ende ishte e mbuluar me ferexhe, dhe brendësia e tendës ishte sigurist e errët. 
 
Fëmijët e Jakovit 
31Zoti e pa që Jakovi nuk e donte Lean, prandaj i dhuroi asaj fëmijë, kurse Rahela 
mbeti pa fëmijë. 32Kur Lea lindi djalin e parë, tha: «Zoti e ka parë hallin tim; tani burri 
im do të më dojë.» Prandaj e quajti fëmijën Ruven. 33Ajo mbeti përsëri shtatzënë dhe 
lindi djalin e dytë. Ajo tha: «Zoti më ka dhënë edhe një djalë tjetër, sepse dëgjoi që burri 
im më ka përbuzur.» Prandaj djalin e quajti Shimon. 
34Ajo mbeti shtatzënë përsëri dhe lindi një djalë tjetër. «Burrit tim i kam lindur tre 
djem, – tha ajo, – tani ndoshta do të jetë më shumë i lidhur me mua.» Prandaj të tretit i 
vuri emrin Levi. 
35Kur, më në fund, lindi djalin e katërt, tha: «Tani do ta lavdëroj Zotin». Prandaj i vuri 
emrin Jëhuda (Juda). Pastaj, për një kohë të gjatë, nuk lindi më fëmijë. 

Gjatë kësaj kohe Rahela nuk i kishte lindur asnjë fëmijë Jakovit dhe, ngaqë e 
kishte zili të motrën, i tha Jakovit: «Më jep fëmijë, përndryshe do të vdes.» 

2Jakovi u zemërua me Rahelën e i tha: «Unë nuk mund ta zëvendësoj Perëndinë. Ai 
nuk po të jep fëmijë.» 3Ajo i tha: «Ja shërbëtorja ime, Bilha. Fli me të, që të lindë fëmijë 
në vendin tim. Në këtë mënyrë do të bëhem nënë me anë të saj.» 
4Jakovi ndoqi këshillën e Rahelës, 5dhe Bilha mbeti shtatzënë. Ajo lindi djalë. 6Rahela 
tha: «Perëndia gjykoi në favorin tim; e dëgjoi lutjen time dhe më dhuroi djalin.» Prandaj 
e quajti Dan. 7Pas kësaj, Bilha mbeti përsëri shtatzënë dhe i lindi Jakovit djalin e dytë. 
8Rahela tha: 
«Kam luftuar ashpërsisht me motrën time, por kam dalë fitimtare.» Prandaj e quajti 
Naftali. 
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9Kur Lea e kuptoi se nuk do të lindte më fëmijë, i dha Jakovit për grua shërbëtoren e 
saj, Zilpën. 10Zilpa i lindi Jakovit djalë. 11Lea tha: «Ai do të na sjellë fat të mirë». Prandaj 
ajo e quajti Gad. 12Zilpa i lindi Jakovit edhe një djalë tjetër, 13dhe Lea tha: «Sa e lumtur 
jam! Tani gratë do të më quajnë të lumtur». Prandaj e quajti Asher. 
14Gjatë të korrave të grurit, Ruveni doli në fushë dhe gjeti disa madërgona,♦ të cilat ia 
solli s’ëmës, Leas. Rahela i tha Leas: «Të lutem më jep disa nga madërgonat e birit 
tënd.» 15Lea iu përgjigj: «A nuk të mjafton që ma more burrin? Tani përpiqesh të më 
marrësh edhe madërgonat e birit tim.» Rahela i tha: «Në qoftë se do të m’i japësh 
madërgonat e djalit tënd, mund të flesh sonte me Jakovin.» 
16Në mbrëmje, kur Jakovi u kthye nga fushat, Lea i doli përpara dhe tha: «Ti do të flesh 
sonte me mua, sepse të kam blerë me madërgonat e djalit tim.» Prandaj atë natë ai fjeti 
me të. 17Perëndia e dëgjoi lutjen e Leas, dhe ajo mbeti shtatzënë. Ajo i lindi Jakovit 
djalin e pestë. 18Lea tha: «Perëndia ma ka dhënë shpërblimin tim, sepse i kam dhënë 
burrit shërbëtoren time». Prandaj e quajti djalin Jisakar. 19Lea mbeti përsëri shtatzënë 
dhe i lindi Jakovit djalin e gjashtë. 20Ajo tha: «Perëndia më ka dhënë një dhuratë të 
bukur. Tani burri im do të më pranojë, sepse i kam lindur gjashtë djem». Prandaj e 
quajti Zëvulun. 21Më vonë, ajo i lindi vajzën me emër Dina. 
22Pas kësaj, Perëndia e kujtoi edhe Rahelën, e dëgjoi lutjen e saj dhe bëri të mundur që 
ajo të lindë fëmijë. 23Ajo mbeti shtatzënë dhe lindi djalë. Ajo tha: «Perëndia më hoqi 
turpin duke më dhënë djalë. 24Perëndia le të më shtojë edhe një djalë tjetër.» Prandaj, 
ajo e quajti atë Josef. 
_____________ 
♦  madërgonë: (mandragora officinarum) bimë barishtore helmuese. Madërgonat përdoreshin në 
lashtësi si mjet magjik për pjellorinë. 
 
Kopeja e Jakovit 
25Pas lindjes së Josefit, Jakovi i tha Lavanit: «Më jep lejë të iki, sepse dua të kthehem 
në shtëpinë time, në vendin tim. 26M’i jep gratë e mia dhe fëmijët e mi, për të cilët të 
kam shërbyer kaq kohë, dhe unë do të nisem. Ti e di sa mirë të kam shërbyer.» 
27Lavani i tha: «Të lutem të më bësh të mirë dhe të qëndrosh edhe ca. Sa kohë që ti ke 
qëndruar këtu unë kam qenë fatbardhë dhe Zoti më ka dhënë mbarësi e mirëqenie. 
28Ç’dëshiron për pagë këtej e tutje? Unë do të të jap çfarëdo që të më kërkosh!» 
29Jakovi iu përgjigj: «Ti e di se si kam punuar për ty dhe se si kopetë e tua u shumuan 
nën kujdesin tim. 30Para se të vija, kishe vetëm disa kafshë, ndërsa tani ato janë bërë 
kope shumë të mëdha. Zoti të ka bekuar kudo që shkoja unë. Tani është kohë të 
kujdesem për interesat e mia dhe ato të familjes sime.» 
31«Ç’kërkon për pagë?» – e pyeti Lavani. «Unë nuk kërkoj pagë, – iu përgjigj Jakovi, – 
dhe do të vazhdoj të kujdesem për kopetë e tua, në qoftë se ti e pranon propozimin tim. 
32Më lejo t’i kontrolloj sot të gjitha kopetë e tua dhe të ndaj mënjanë të gjitha bagëtitë 
me pulla e me njolla, të gjithë qengjat e zinj, si dhe të gjitha dhitë me pulla e me njolla. 
Ja çfarë page dëshiroj. 33Më vonë ti mund ta marrësh vesh lehtë nëse kam qenë i 
ndershëm ose jo. Kur ta kontrollosh pagën time, në qoftë se kam një dhi a një bagëti 
që nuk është me pulla ose me njolla, ose një qengj që nuk është i zi, ti do ta quash të 
vjedhur.» 
34Lavani iu përgjigj: «Pranoj! Do të bëj siç ke propozuar.» 35Atë ditë Lavani i hoqi cjeptë 
me pulla dhe me njolla si dhe të gjitha delet e zeza. Ai i ngarkoi djemtë e tij me ruajtjen 
e tyre. 36Këto ai i çoi rreth tri ditë udhë larg pjesës tjetër të kopeve. Pjesën që mbeti nga 
kopetë e Lavanit, e ruante Jakovi. 
37Jakovi mori thupra të gjelbra plepash, bajamesh dhe rrapesh. Ai ua hoqi lëvoren në 
një formë të tillë që në thupra u formuan rripa të bardhë. 38Pastaj i vuri ato përballë 
bagëtive, në koritat ku bagëtia pinte ujë. I vuri atje, sepse kafshët ndërzeheshin kur 
vinin në këtë vend për të pirë. 39Kështu, kur bagëtia ndërzehej përpara këtyre 
thuprave, ato pillnin të vegjël me pika, me njolla e me vija. 40Pastaj Jakovi i ndante 
mënjanë këto kafshë dhe i vinte të qëndronin me fytyrë nga kafshët me vija dhe të zeza 
të kopesë së Lavanit. Në këtë mënyrë, ai krijoi kopenë e tij, të cilën e mbante të ndarë 
nga kopeja e Lavanit. 41Kur kafshët e forta ndërzeheshin, Jakovi u vinte degët përpara 
koritave, që të ndërzeheshin afër tyre. 42Por, kur kafshët ishin të dobëta, ai nuk ua 
vinte thuprat. Kështu, pas pak kohësh, Lavani i kishte të gjitha kafshët të dobëta, 
kurse Jakovi të gjitha të forta. 
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43Në këtë mënyrë, Jakovi u bë shumë i pasur. Kishte shumë kope, skllevër, deve dhe 
gomarë. 
 
Kthimi në tokën e premtuar 

Jakovi dëgjoi se bijtë e Lavanit thoshin: «Gjithë pasuria e tij i takon, në të 
vërtetë, atit tonë. Gjithçka që ka, na e ka marrë neve.» 2Gjithashtu e vërejti se 

edhe Lavani nuk sillej më aq mirë si më parë. 3Atëherë Zoti i tha: «Kthehu në tokën e të 
parëve të tu dhe të farefisit tënd. Unë do të jem me ty.» 
4Atëherë Jakovi lajmëroi Rahelën dhe Lean që ta takonin në fushë, ku ishin kopetë e 
tij. 5Ai u tha: ”Kam vënë re se ati juaj nuk është më aq i mirë me mua, siç ishte më 
parë, por Perëndia e atit tim ka qenë me mua. 6Ju të dyja e dini se unë kam punuar 
për atin tuaj me të gjitha forcat e mia. 7Megjithatë, ai më ka mashtruar dhe e ka 
ndryshuar dhjetë herë pagën e punës. Por Perëndia nuk lejoi që të më dëmtojë. 8Kur 
Lavani tha: «Dhitë me njolla do të jenë paga jote», të gjitha kopetë pollën keca me 
njolla. Kur tha: «Dhitë me vija do të jenë paga jote», të gjitha kopetë pollën të vegjël me 
vija. 9Perëndia ia mori kopetë atit tuaj dhe m’i ka dhënë mua. 10Gjatë kohës së 
ndërzimit kam parë një ëndërr, ku cjeptë që ndërzeheshin ishin të gjitha me vija, me 
pulla dhe me njolla. 11Engjëlli i Zotit foli me mua dhe më tha: «O Jakov!» «Urdhëro!» – iu 
përgjigja. 12«Shiko, – vazhdoi ai, – të gjithë cjeptë që ndërzehen janë me vija, me pulla 
dhe me njolla. Unë bëj që të ndodhë kjo, sepse kam parë se ç’të bën Lavani. 13Unë jam 
Perëndia që t’u shfaq në Bet-El ku ti shugurove gurin si përmendore, duke derdhur në 
të vaj ulliri, dhe ku më bëre betimin. Tani përgatitu për udhëtim, kthehu në vendin ku 
ke lindur.»” 
14Rahela dhe Lea iu përgjigjën Jakovit: «Ne nuk kemi se ç’të trashëgojmë më nga ati 
ynë. 15Ai na trajton si të huaja. Ai na shiti dhe tani i ka harxhuar të gjitha të hollat që u 
paguan për të na blerë. 16Gjithë kjo pasuri, që Perëndia i ka hequr atit tonë, na takon 
neve dhe fëmijve tanë. Bëj gjithçka që të ka urdhëruar Perëndia.» 
17-18Kështu, Jakovi u përgatit për t’u kthyer tek i ati në tokën e Kënaanit. Ai i vuri 
fëmijët dhe gratë e tij në deve dhe i nisi të gjitha kopetë e tij përpara, bashkë me 
gjithçka që kishte fituar në Mesopotami. 19Lavani kishte shkuar për qethjen e dhenve, 
prandaj Rahela shfrytëzoi rastin për t’i vjedhur statujat e vogla të perëndive   familjare 
që i takonin atit të saj. 20Jakovi nuk i tha gjë Lavanit për ikjen e tij. 21Ai mori gjithçka 
që i takonte dhe u nis me nxitim. Kaloi lumin Eufrat dhe u drejtua për nga kodrinat e 
Gileadit. 
 
Ndjekja e Jakovit 
22Tri ditë më vonë, Lavani e mori vesh se Jakovi kishte ikur. 23Ai mori njerëzit e tij dhe e 
ndoqi Jakovin për shtatë ditë, derisa e arriti në kodrinat e Gileadit. 24Atje, natën, Pe-
rëndia iu shfaq atij në ëndërr dhe i tha: «Kujdes, nuk duhet ta kërcënosh aspak 
Jakovin.» 25Jakovi e kishte ngritur kampin e tij në një mal. Edhe Lavani, bashkë me 
farefisin e tij, i ngritën çadrat në kodrinat e Gileadit. 
26Lavani i tha Jakovit: «Përse më mashtrove, duke i marrë me forcë bijat e mia,  
si gra të zëna në luftë? 27Përse ike tinëz dhe nuk më njoftove për këtë? Unë do të të 
kisha shoqëruar me festime, me këngë, me muzikë harpash dhe dajresh. 28Përse nuk 
më lejove t’i puth nipat dhe bijat e mia e t’u them mirupafshim? 
Sjellja jote ishte si prej budallai. 29Unë kam fuqi të të bëj keq, por mbrëmë Perëndia e 
atit tënd më lajmëroi të mos të kërcënoj. 30Unë e di se ike, sepse kërkon të kthehesh sa 
më parë në shtëpinë e babait tënd, por përse vodhe statujat e perëndive ♦  të familjes 
sime?» 
31Jakovi iu përgjigj: «Kisha frikë, sepse mendova se ti nuk do të m’i jepje bijat e tua. 
32Por, në qoftë se ti gjen se ndokush këtu i ka perënditë e tua, do të vritet. Këtu, me 
njerëzit tanë si dëshmitarë, kërko çdo gjë që të takon dhe merri të gjitha që të 
përkasin.» 
Jakovi nuk e dinte se Rahela i kishte vjedhur perënditë e Lavanit. 
33Lavani shkoi të kontrollonte çadrën e Jakovit; pastaj hyri në çadrën e Leas dhe në 
çadrën e të dy shërbëtoreve, por nuk i gjeti perënditë e tij. Pastaj hyri në çadrën e 
Rahelës. 34Rahela i kishte marrë perënditë dhe i kishte vënë në çantën e shalës së 
devesë dhe ishte e ulur mbi të. Lavani rrëmoi nëpër tërë çadrën, por nuk i gjeti.  

35Rahela i tha të atit: «Mos u zemëro me mua, o zotëri, që nuk po ngrihem në praninë 
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tënde: pikërisht tani kam ato të muajit.»  
Lavani kërkoi, por nuk i gjeti perënditë e tij. 
36Atëherë Jakovi humbi durimin. 
«Çfarë krimi kam bërë? – pyeti ai me zemërim. – Çfarë ligji kam shkelur, që të jep ty të 
drejtën të më ndjekësh? 37Tani që rrëmove nëpër të gjithë pronën time, çfarë sendi 
shtëpiak ke gjetur, që të takon ty? Tregoje këtu, ku njerëzit e mi dhe njerëzit e tu 
mund ta shohin dhe lejoji të vendosin cili nga ne ka të drejtë. 38Kam ndenjur tek ti 
njëzet vjet. Gjatë gjithë këtyre viteve delet dhe dhitë e tua janë zhvilluar vazhdimisht 
dhe unë nuk kam ngrënë asnjë dash nga kopetë e tua. 39Sa herë që kafshët e egra 
kanë vrarë ndonjë dele, unë ta kam shlyer humbjen. Asnjëherë nuk kam ardhur tek ti 
për t’u shfajësuar. Ti ke ngulur këmbë që unë të vija në vend çdo gjë që vidhej, qoftë 
ditën, qoftë natën. 40Shpeshherë kam vuajtur nga vapa gjatë ditës dhe nga të ftohtët 
gjatë natës. Nuk mund të flija. 41Kështu kam punuar njëzet vjet në shtëpinë tënde. 
Katërmbëdhjetë vjet punova për të marrë dy vajzat e tua dhe gjashtë vjet për kopetë e 
tua. Deri tani ti e ke ndryshuar pagën time dhjetë herë. 42Në qoftë se Perëndia e të 
parëve, Perëndia e Avrahamit dhe e Izakut, nuk do të kishte qenë me mua, ti do të më 
kishe nisur duarzbrazët. Por Perëndia i ka parë andrallat e mia dhe punën që kam 
kryer, bile mbrëmë ai më dha vendimin e tij gjyqësor.» 
43Lavani iu përgjigj Jakovit: «Këto vajza janë bijat e mia; fëmijët e tyre më takojnë mua 
dhe këto kope janë të miat. Në fakt, gjithçka që po sheh këtu më takon mua. Por, meqë 
nuk mund të bëj asgjë për t’i mbajtur bijat e mia dhe fëmijët e mi, 44jam gati të lidh me 
ty marrëveshje. Të ngremë një grumbull gurësh që të na kujtojë për marrëveshjen 
tonë.» 
45Atëherë Jakovi mori një gur dhe e vuri për përmendore. 46Ai i urdhëroi njerëzit e tij të 
mblidhnin gurë dhe t’i grumbullonin. Pastaj hëngrën bashkë pranë grumbullit të 
gurëve. 47Lavani e quajti grumbullin Jëgar Sahaduta, kurse Jakovi e quajti Gal-Ed 
(Kodra Përmendore). 
48Lavani i tha Jakovit: «Ky grumbull me gurë do të na kujtojë (marrëveshjen).» Prandaj 
këtë vend e quajtën Gal-Ed. 49Lavani shtoi: «Zoti na ruajtë gjatë ndarjes nga njëri-
tjetri.» Prandaj këtë vend e quajtën, gjithashtu, Micpa (Kullë Vrojtimi). 50Lavani vazhdoi: 
«Në qoftë se ti i trajton keq bijat e mia, ose në qoftë se martohesh me gra të tjera, pa 
dijeninë time, mos harro se Perëndia na shikon me vëmendje. 
51Ja gurët që kam vënë midis nesh, ja dhe përmendorja. 52Këta gurë dhe guri për-
mendore do të jenë si dëshmitarë. Unë kurrë nuk do ta kaloj këtë grumbull për të të 
sulmuar ty, e ti nuk duhet ta kalosh këtë gur përmendore për të më sulmuar mua. 
53Perëndia e Avrahamit dhe i Nahorit dënoftë secilin nga ne që nuk do ta mbajë fjalën.» 
Pastaj, për emrin e Perëndisë, të cilit i shërbente i ati Izaku, Jakovi u betua solemnisht 
se do ta mbante këtë premtim. 54Vrau një kafshë, të cilën e flijoi në mal, dhe i ftoi 
njerëzit e tij në gosti. Pasi hëngrën, e kaluan natën në mal. 55Të nesërmen, herët në 
mëngjes, Lavani u nda nga nipërit e nga bijat e tij, i puthi dhe u nis për në shtëpi. 
_____________ 
♦ perënditë: mjet largpamjeje si zar qelqi. 
 
Jakovi në rrezik të madh 

Jakovi vazhdoi rrugën. Pak më tutje e takuan disa engjëj. 2Kur i pa ai, tha: «Ky 
është fushimi i Perëndisë». Prandaj e quajti këtë vend Mahanaim (Fushim i 

dyfishtë). 3Pastaj Jakovi dërgoi përpara lajmëtarë, që të shkonin tek i vëllai, Esavi, i cili 
ishte në malet Seir në tokën e Edomit. 
4Ai i urdhëroi ata t’i thonin Esavit: 
«Unë, Jakovi, shërbëtori yt besnik, e vë në dijeni zotin tim, Esavin, se kam ndenjur te 
Lavani dhe se e kam shtënë qëndrimin tim gjer tani. 5Kam bagëti, gomarë, dhen, dhi 
dhe skllevër. Po të dërgoj fjalë, o zotëri, duke shpresuar se tek ti do të gjej dasha-
mirësi.» 
6Kur u kthyen te Jakovi lajmëtarët, thanë: «Kemi shkuar te vëllai yt, Esavi. Ai tashmë 
është nisur që të takojë ty. Me të janë katërqind burra.» 
7Jakovi u frikësua dhe u shqetësua. Ai i ndau në dy grupe njerëzit që ishin me të si 
dhe delet, dhitë, bagëtitë dhe devetë e tij. 8Ai mendoi: ’Në qoftë se Esavi vjen dhe do ta 
sulmojë grupin e parë, tjetri ndoshta do të shpëtojë.’ 9Pastaj Jakovi iu lut Perëndisë 
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duke thënë: «O Perëndia e të parit tim, Avrahamit, dhe atit tim Izakut, më dëgjo! Ti më 
urdhërove, o Zot, të kthehem në vendin tim dhe te farefisi im dhe do të bësh që të më 
shkojë gjithçka mbarë. 10Nuk jam i denjë ta pranoj gjithë mirësinë dhe besnikërinë që i 
ke treguar shërbëtorit tënd. E kalova lumin Jordan vetëm me shkop, por tani jam 
kthyer me këto dy grupe. 11Më shpëto, të lutem, nga vëllai im. Kam frikë se mos vjen të 
na sulmojë dhe të na shkatërrojë të gjithëve, edhe gratë, edhe fëmijët. 12Kujtohu që ti 
ke premtuar se do të bësh që gjithçka të më shkojë mbarë dhe do të më japësh aq 
shumë pasardhës, saqë askush nuk do të mund t’i numërojë, aq shumë sa kokrrizat e 
rërës në bregun e detit.» 
13-15Pasi kaloi natën në atë vend, Jakovi zgjodhi si dhuratë për të vëllanë, Esavin, 
kafshët më të mira nga bagëtitë e tij: dyqind dhi dhe njëzet cjep, dyqind dhen dhe 
njëzet desh, 16tridhjetë deve me këlysh, dyzet lopë dhe dhjetë dema, njëzet gomare dhe 
dhjetë gomarë. 17Ai i ndau ato në kope dhe ngarkoi nga një shërbëtor për ruajtjen e çdo 
kopeje. Atyre u tha: «Ju ecni përpara, dhe mbani largësi nga njëra kope tek tjetra.» 
18Pastaj urdhëroi shërbëtorin e parë: 
”Kur vëllai im, Esavi, të të takojë dhe të pyesë: «Kush është zoti yt? Ku po shkon? Kujt i 
takojnë këto kafshë që ke vënë përpara?», 19ti duhet t’i thuash: «Ato i takojnë shërbë-
torit tuaj, Jakovit. Ai po ia dërgon si dhuratë zotit të tij, Esavit. Edhe Jakovi po vjen 
pas nesh.»” 
20Ai ia dha të njëjtin urdhër të dytit, të tretit, dhe të gjithë të tjerëve që ishin ngarkuar 
me drejtimin e kopeve: ”Ja ç’duhet t’i thuash Esavit kur ta takosh. 21Ti duhet t’i 
thuash: «Po, shërbëtori yt, Jakovi, na vjen pas.»”  
Jakovi mendoi: ’Do ta bëj për vete me anë të dhuratave, dhe kur ta takoj, ndoshta do 
të më falë.’  

22Ai i dërgoi përpara dhuratat dhe kaloi natën në fushim. 
 
Lufta e Jakovit 
23Po atë natë, Jakovi u ngrit, mori të dyja gratë e tij, të dyja shemrat e tyre dhe të një-
mbëdhjetë fëmijët, dhe i kaloi matanë lumit Jabok. 24Pas tyre, kaloi matanë lumit edhe 
gjithçka që kishte si pronë të tijën. 25Ai qëndroi prapa, i vetëm, aty ku ishte. 
Atëherë aty erdhi një «njeri» që luftoi me të deri në agim. 26Kur njeriu pa se nuk arriti ta 
mundte, e goditi Jakovin në kyçin e kofshës dhe kështu ia nxori atë. 27Pastaj njeriu 
tha: «Lërmë të iki, se po agon!» 
Por Jakovi iu përgjigj: «Unë do të të lëshoj vetëm në qoftë se ti më bekon.» 
28«Si të quajnë?» – e pyeti njeriu. «Jakov» – iu përgjigj. 29Njeriu i tha: «Emri yt nuk do të 
jetë më Jakov. Ti ke luftuar me Perëndinë dhe me njerëzit dhe ke dalë fitimtar, prandaj 
do të quhesh Jisrael. » ♦ 
30Jakovi tha: «Tani, më trego emrin tënd!» «Përse ma kërkon emrin?» – e pyeti njeriu.  
Pastaj e bekoi Jakovin. 31Jakovi tha: «Unë e kam parë Perëndinë ballë për ballë, por 
megjithatë jam ende gjallë». Prandaj e quajti vendin Pëniel (Fytyra e Perëndisë). 
32Dielli po ngrihej kur Izraeli u nis nga Pënieli. Ai çalonte për shkak të kofshës. 33Edhe 
sot, pasardhësit e Izraelit nuk e hanë muskulin që gjendet në kyçin e kofshës, sepse ky 
ishte muskuli ku u godit Jakovi. 
_______________ 
♦ Jisrael (Izrael) do të thotë ose, «ai lufton me Perëndinë» ose, «Perëndia lufton (për të).» 
 
Pajtim me Esavin 

Jakovi ngriti sytë dhe pa Esavin, që tek po vinte me katërqind njerëzit e tij. Atë-
herë ai i ndau fëmijët ndërmjet Leas, Rahelës dhe të dy shemrave të tyre. 2Ai i 

vuri shemrat me fëmijët e tyre në ballë, pastaj Lean me fëmijët e saj dhe më në fund 
vuri Rahelën dhe Josefin. 3Jakovi vetë doli para tyre dhe përkuli trupin në tokë shtatë 
herë, duke iu afruar të vëllait. 4Por Esavi i doli përpara me vrap, e përqafoi dhe e puthi. 
Të dy po qanin. 5Kur Esavi shikoi përreth dhe pa gratë me fëmijët, pyeti: «Cilët janë 
këta njerëz që kanë ardhur me ty?» «Këta, o zotëri, janë fëmijët e mi që Perëndia m’i 
dhuroi me mirësinë e tij» – iu përgjigj Jakovi. 6Pastaj u afruan shemrat me fëmijët e 
tyre dhe u përkulën; 7pas tyre erdhi Lea me fëmijët e saj, e më në fund, erdhën Josefi 
dhe Rahela dhe u përkulën. 
8Esavi pyeti: «Po si është puna me grupin tjetër që kam takuar? Ç’synim kishin ata?» 
Jakovi iu përgjigj: «Ishte për të fituar dashamirësinë tënde.» 9Por Esavi tha: «Mua më 
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mjaftojnë ato që kam, o vëlla; mbaje për vete gjënë tënde.» 
10Jakovi i tha: «Jo, të lutem, në qoftë se kam fituar dashamirësinë tënde, pranoje 
dhuratën time. Kur shoh fytyrën tënde, më ngjan sikur shoh fytyrën e Perëndisë; më 
ke bërë një pritje kaq të ngrohtë. 11Pranoje, të lutem, këtë dhuratë që të kam sjellë; Pe-
rëndia ka qenë shumë i dashur ndaj meje dhe më ka dhënë gjithçka që më duhet.» 
Jakovi vazhdoi ta bindte, derisa ai e pranoi. 12Esavi tha: «Të përgatitemi për nisje. Unë 
do të shkoj përpara.» 
13Jakovi iu përgjigj: «Ti e di se fëmijët janë shumë të dobët dhe unë duhet t’i kem para-
sysh delet dhe kopetë bashkë me të vegjlit e tyre. Në qoftë se ato ecin shpejt dhe e 
bëjnë rrugën vetëm për një ditë, e tërë kopeja do të ngordhë. 14Të lutem, shko përpara. 
Unë do të vij pas ngadalë, duke udhëtuar sa më shpejt me bagëtinë dhe me fëmijët, 
derisa të arrij në Edom.» 15Esavi tha: «Prandaj më lejo t’i lë me ty disa nga njerëzit e 
mi.» Por Jakovi iu përgjigj: «S’ka nevojë, sepse unë dua vetëm të fitoj dashamirësinë 
tënde.» 
16Kështu, atë ditë Esavi u nis sërish për në Edom.  
 
Arritja e Jakovit në tokën e premtuar 
17Por Jakovi shkoi në Sukot, ku ndërtoi një shtëpi për vete dhe kasolle për bagëtinë e 
tij. Prandaj ai e quajti atë vend Sukot (Strehë). 
18Pasi u kthye nga Mesopotamia, Jakovi arriti në qytetin e Shehemit, në tokën e 
Kënaanit dhe ngriti kampin e tij në një fushë pranë qytetit. 19Për njëqind monedha 
argjendi, ai e bleu atë pjesë të fushës nga pasardhësit e Hamorit, atit të Shehemit. 
20Atje ngriti një altar dhe e quajti: El-Elohe-Jisrael (Perëndia është Perëndia e Izraelit). 
 
Grindja me banorët e vendit 

Një ditë, Dina, bija e Jakovit dhe Leas, doli jashtë kampit për t’u bërë vizitë disa 
grave kënanase. 2Kur e pa Shehemi, biri i horasit Hamor, i cili ishte prijës i asaj 

krahine, e kapi dhe e përdhunoi. 3Por ajo i pëlqeu aq shumë, saqë ai ra në dashuri me 
të dhe u përpoq t’ia fitonte zemrën. 4Ai i tha të atit: «Këtë vajzë dua të ma marrësh për 
grua.» 
5Jakovi e mori vesh që Shehemi ia kishte marrë nderin bijës së tij, por, meqë bijtë e tij 
ishin jashtë, në fushë, me bagëtinë e tij, nuk bëri asgjë, por priti kthimin e tyre. 6Ati i 
Shehemit, Hamori, shkoi që të fliste me Jakovin, 7pikërisht kur bijtë e Jakovit po 
ktheheshin nga fusha. Kur morën vesh ç’kishte ndodhur, ata u tronditën dhe u 
zemëruan shumë, sepse duke përdhunuar bijën e Jakovit, Shehemi kishte turpëruar 
mbarë popullin e Izraelit. 8Hamori u tha: «Biri im, Shehemi, ka rënë në dashuri me 
bijën tuaj. Ju lutem, lejojeni të martohet me të. 9Të lidhim marrëveshje, që të ketë 
martesa të ndërsjella ndërmjet popullit tonë dhe popullit tuaj. 10Atëherë mund të 
qëndroni këtu, në vendin tonë midis nesh. Ju mund të banoni gjithkund, sipas 
dëshirës, të tregtoni lirisht, të siguroni tokë.» 11Pastaj Shehemi i tha atit dhe vëllezërve 
të Dinës: «Ma bëni këtë të mirë dhe unë do t’ju jap gjithçka që dëshironi. 12Më tregoni 
çfarë dhuratash dëshironi dhe caktoni çmimin për nusen sipas dëshirës suaj. Unë do 
t’ju jap gjithçka që kërkoni, në qoftë se më lejoni të martohem me të.» 
13Meqë Shehemi ia kishte marrë nderin Dinës, motrës së tyre, bijtë e Jakovit iu për-
gjigjën Shehemit dhe të atit Hamorit me dredhi. 14Ata u thanë: «Nuk mund të lejojmë që 
motra jonë të martohet me një njeri që nuk është bërë synet; kjo do të na turpëronte. 
15Ne mund të pranojmë vetëm me kusht, që ju të bëheni si ne, duke i bërë synet të 
gjithë meshkujt tuaj. 16Vetëm atëherë do ta pranojmë të bëjmë martesa të ndërsjella. 
Do të ngulemi midis jush dhe do të bëhemi një popull me ju. 17Por, në qoftë se nuk do 
ta pranoni kushtin tonë, për t’u bërë synet, ne do ta marrim motrën tonë dhe do të 
nisemi.» 
18Këto kushte iu dukën të drejta Hamorit dhe birit të tij, Shehemit, 19prandaj i riu nxitoi 
ta kryente atë që i propozuan, sepse ishte dashuruar me të bijën e Jakovit. Ai ishte 
pjesëtari më i rëndësishëm i familjes së tij. 20Hamori dhe biri i tij, Shehemi, shkuan në 
portën e qytetit për të takuar bashkëqytetarët e tyre dhe për të folur me ta. U thanë: 
21«Këta njerëz janë miqësorë. Lejojini të banojnë në një tokë me ne dhe të udhëtojnë 
lirisht. Vendi është mjaft i madh edhe për ta. Të martohemi me bijat e tyre dhe bijat 
tona t’ua japim atyre. 22Por, këta njerëz do të pranojnë të banojnë midis nesh e të jenë 
një popull me ne vetëm me kusht që t’i bëjmë synet të gjithë meshkujt, që të jemi edhe 
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ne të rrethprerë si ata. 23A nuk do të na takojnë edhe neve e gjithë bagëtia dhe e gjithë 
pasuria e tyre? Prandaj t’i pranojmë, që të banojnë midis nesh.» 
24Të gjithë banorët e qytetit e pranuan propozimin e Hamorit dhe Shehemit, dhe të 
gjithë meshkujt u bënë synet. 25Tri ditë më vonë, kur njerëzit ende rrinin shtrirë, të 
sëmurë nga ethet e rrethprerjes, dy nga djemtë e Jakovit, Shimoni dhe Levi, vëllezërit e 
Dinës, morën shpatat dhe hynë në qytet pa ngjallur dyshim. Ata i vranë të gjithë 
njerëzit, 26duke përfshirë edhe Hamorin dhe birin e tij, Shehemin. Pastaj e morën 
Dinën nga shtëpia e Shehemit dhe u nisën. 
27Pas masakrës, bijtë e tjerë të Jakovit e plaçkitën qytetin, si hakmarrje për turpin që 
iu bë motrës së tyre. 28Ata morën kopetë e bagëtive, gomarët dhe gjithçka tjetër në qytet 
dhe në fusha. 29Morën të gjitha sendet me vlerë, zunë rob të gjitha gratë dhe fëmijët, 
dhe grabitën gjithçka që gjetën nëpër shtëpitë e tyre. 30Jakovi i tha Shimonit e Levit: 
«Mua më keni hapur telashe; tani kënanasit, perizasit dhe të gjithë banorët e tjerë të 
këtij vendi do të më urrejnë. Unë nuk kam shumë njerëz. Në qoftë se të gjithë ata 
bashkohen kundër meje për të më sulmuar, tërë familja jonë do të shfaroset.» 31Por ata 
iu përgjigjën: «Ne nuk mund të lejojmë që motra jonë të trajtohet si kurvë.» 
 
Jakovi vjen në Bet-El 

Perëndia i tha Jakovit: «Shko menjëherë në Bet-El dhe bano atje. Atje ndërto një 
altar për nderin tim, për nder të Perëndisë që t’u shfaq në vegim kur po ikje nga 

vëllai yt, Esavi.» 2Atëherë Jakovi i tha familjes së tij, si dhe gjithë të tjerëve që ishin me 
të: «Çlirohuni nga perënditë e huaja që keni; pastrojeni veten dhe vishni rroba të 
pastra. 3Do të nisemi për në Bet-El ku do të ndërtoj një altar për nder të Perëndisë që 
më ndihmoi në kohën e telasheve të mia e që ka qenë me mua gjithkund ku kam 
shkuar.» 4Atëherë ia dhanë Jakovit të gjitha perënditë e huaja që kishin me vete, gjith-
ashtu edhe vathët ♦ që mbanin. Ai i groposi ato nën rrënjët e lisit pranë Shehemit. 5Kur 
Jakovi dhe bijtë e tij do të niseshin, një frikë e madhe ra mbi popujt e qyteteve fqinje 
dhe ata nuk i ndoqën. 
6Jakovi arriti me të gjithë njerëzit e tij në Luz, që sot quhet Bet-El në tokën e Kënaanit. 
7Atje ngriti një altar dhe e quajti vendin El-Bet-El (Perëndia e Bet-Elit), sepse atje i 
ishte shfaqur Perëndia kur po ikte nga i vëllai. 
8Në atë kohë vdiq mëndesha e Rivkës, Dëvora, të cilën e varrosën nën lisin që është në 
jug të Bet-Elit. Prandaj atë vend e quajtën Allon Bahut (Lisi i të Qarave). 
_________ 
♦ do të jenë hajmali. 
 
Perëndia përsërit premtimin e tij 
9Kur Jakovi u kthye nga Mesopotamia, Perëndia iu shfaq përsëri dhe e bekoi. 10Perën-
dia i tha: «Emri yt është Jakov, por që tani, do të quhesh Jisrael.» 11E Perëndia i tha 
përsëri: «Unë jam Perëndia e gjithëpushtetshme. Unë të bekoj, që pasardhësit e tu të 
jenë të shumtë. Një popull, edhe një bashkim popujsh, do të rrjedhin prej teje, edhe 
mbretër do të kesh nga pasardhësit. 12Unë do të ta jap ty vendin që i dhashë Avrahamit 
dhe Izakut. Këtë vend, pas teje, do t’ua jap edhe pasardhësve të tu.» 
13Kur Perëndia pushoi së foluri, u largua nga vendi ku kishte folur me Jakovin. 14Atje 
Jakovi ngriti një gur përmendore dhe ia kushtoi Perëndisë, duke derdhur mbi të verë 
dhe vaj ulliri. 15Ai e quajti vendin Bet-El. 
 
Vdekja e Rahelës 
16Jakovi dhe familja e tij u larguan nga Bet-Eli. Ende ishin larg Efratit, ku Rahelës i 
filluan dhimbjet e lindjes. Ajo vuajti shumë. 17Në çastin kur po lindte dhe dhimbjet 
ishin shumë të forta, mamia i tha: «Mos ki frikë, Rahelë; linde edhe një djalë tjetër.» 
18Por ajo po vdiste dhe kur po jepte shpirt, Rahela e quajti të birin Ben-Oni (Biri me 
dhimbje), por i ati e quajti Bin-Jamin (Biri me fat). 19Kur Rahela vdiq, e varrosën pranë 
rrugës për në Efrat, në vendin që quhet sot Bet-Lehem. 20Atje Jakovi ngriti një gur për-
mendore e ky shënon, edhe sot, varrin e Rahelës. 
21Jakovi shkoi më tutje dhe ngriti kampin pas Migdal-Ederit (Pirgu i Kopesë). 22Gjatë 
kohës që qëndruan atje, Ruveni fjeti me Bilhën, një nga shemrat e të atit: Jakovi këtë e 
mori vesh dhe u zemërua shumë.♦  
__________ 
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♦ Do të jetë kërkim për ta penguar që ta mos zëvendësojë Rahelën si grua e preferuar të 
Jakovit dhe kështu të pretendojë për udhëheqjen e familjes.  
 
Lista e bijve të Jakovit 
Jakovi kishte dymbëdhjetë djem. 23Bijtë e Leas ishin Ruveni (biri më i madh i Jakovit), 
Shimoni, Levi, Juda, Jisakari, dhe Zëvuluni. 24Bijtë e Rahelës ishin Josefi dhe 
Benjamini. 25Bijtë e shërbëtores së Leas, Bilhës, ishin Dani dhe Naftaliu. 26Bijtë e shër-
bëtores së Leas, Zilpës, ishin Gadi dhe Asheri. Këta janë bijtë e Jakovit që lindën në 
Mesopotami. 
27Më në fund, Jakovi arriti tek i ati, Izaku, në Mamre, pranë Kirjat-Arvës (Hevronit), atje 
ku kishin banuar Avrahami dhe Izaku. 28Izaku jetoi 180 vjet, 29dhe vdiq në mes të po-
pullit të tij, në moshë shumë të shkuar. Bijtë e tij, Esavi dhe Jakovi, e varrosën. 
 
Edomasit – pasardhësit e Esavit 
(1 Kron 1,34-37) 

Këta janë pasardhësit e Esavit, të quajtur ndryshe Edomit. 
 2Esavi u martua me disa gra kënanase. Ato ishin: Ada, bija e Ejlonit, hitasit: 

Oholivama, bija e Asahut, birit të Civonit, horasit, 3dhe Basmata, bija e Jishmaelit, 
motra e Nëvaotit. 4Ada lindi Elifazin: Basmata lindi Rëuelin; 5dhe Oholivama lindi 
Jeushin, Jalamin dhe Korahun. Të gjithë këta djem i lindën Esavit në tokën e 
Kënaanit. 
6Pastaj Esavi i mori gratë e tij, bijtë e bijat dhe bashkë me të gjithë pjesëtarët e shtëpisë 
së tij, me të gjithë bagëtinë dhe gjithë pasurinë që kishte fituar në tokën e Kënaanit, u 
largua nga i vëllai për në një vend tjetër. 7Ai u largua, sepse toka ku banonte bashkë 
me Jakovin nuk mund t’i mbante të dy: ata kishin aq shumë bagëti, saqë nuk mund të 
banonin më së bashku. 8Kështu, Esavi, i quajtur edhe Edom, u vendos në kodrinën e 
Edomit. 
9Këta janë pasardhësit e Esavit, stërgjyshit të edomasve. 10-13Ada, gruaja e Esavit, i lindi 
djalë, Elifazin, dhe Elifazit i lindën pesë djem: Temani, Omari, Cëfo, Gatami dhe 
Kënazi. Me shemrën e tij Elifazi bëri edhe një djalë tjetër, Amalekun. Gruaja tjetër e 
Esavit, Basmata, lindi djalë, Rëuelin, dhe Rëuelit i lindën katër djem: Nahati, Zerahu, 
Shamahu dhe Mizahu. 14Gruaja e Esavit, Oholivama, bija e Anahut dhe mbesa e 
Civonit, lindi tre djem: Jeushin, Jalamin dhe Korahun. 
15Nga Esavi rrjedhin fiset edomase me prijësit e tyre. Biri i parë i Esavit, Elifazi, ishte 
stërgjyshi i fiseve të Temanit, Omarit, Cëfos, Kënazit, 16Korahut, Gatamit dhe 
Amalekut. Këta ishin të gjithë pasardhës të Adës, gruas së Esavit. 17Biri i Esavit, Rëueli 
ishte stërgjyshi i fiseve të Nahatit, Zerahut, Shamahut dhe Mizahut. Të gjithë këta 
ishin pasardhësit e gruas së Esavit, Basmatës. 18Fiset që vijnë pas rridhnin nga Esavi 
me gruan e tij, Oholivamën, bijën e Anahut: Jëushi, Jalami dhe Korahu. 19Të gjitha 
këto fise rridhnin nga Esavi. 
 
Pasardhësit e Seirit 
(1 Kron 1,38-42) 
20-21Banorët e parë të tokës së Edomit ishin pasardhësit e horasit, Seirit. Bijtë e tij ishin: 
Lotani, Shovali, Civoni, Anahu, Dishoni, Eceri dhe Dishani. Nga ata rrjedhin fiset e 
horasve. 
22Fisi i Lotanit degëzohet në fisin e Horit dhe në fisin e Hemamit. Edhe qyteti Timna i 
takon këtij fisi. 23Shovali ishte stërgjyshi i fiseve të Alvanit, Manahatit, Evalit, Shefit 
dhe Onamit. 24Civoni kishte dy djem, Aiahun dhe Anahun (ky është Anahu që gjeti 
burimet e nxehta në shkretëtirë, kur ruante gomarët e të atit). 25-26Anahu ishte i ati i 
Dishonit, i cili ishte stërgjyshi i fiseve të Hemdanit, Eshbanit, Jitranit dhe Këranit. 
Anahu kishte vajzë me emër Oholivama. 27Eceri ishte stërgjyshi i fiseve të Bilhanit, 
Zaavanit dhe Akanit. 28Dishani ishte stërgjyshi i fiseve të Ucit dhe Aranit. 29-30Këto janë 
fiset e horasve në tokën e Edomit: Lotani, Shovali, Civoni, Anahu, Dishoni, Eceri dhe 
Dishani. 
 
Mbretërit e Edomit 
(1 Kron 1,43-54) 
31-39Këta janë mbretërit që mbretëruan në vendin e Edomit, para se ndonjë mbret të 
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mbretëronte në Izrael: Bela, biri i Beorit, në qytetin Dinhava, Jobavi, biri i Zerahut, në 
qytetin Bocra, Hushami nga krahina e Temanit, Hadadi, biri i Bëdadit, nga qyteti Avit 
(ky ishte ai që i mundi midjanasit në betejën e krahinës së Moavit), Samlahu nga qyteti 
Masreka, Shauli nga qyteti Rëhovot mbi lumë,♦ Baal-Hanani, biri i Ahborit, Hadari në 
qytetin Pau (gruaja e tij ishte Mehetavela, bija e Matredit dhe mbesa e Mezahavit). 
_________ 
♦ ’lumi’ do të jetë vadi El-Hesa (hebr. Zered). 
 
Një listë tjetër e fiseve edomase 
40-43Fiset e edomasve janë si vijon: Timna, Alva, Jeteti, Oholivama, Ela, Pinoni, Kënazi, 
Temani, Mivcari, Magdieli dhe Irami. Ato mbajnë emrat e stërgjyshërve të tyre dhe 
banojnë në Edom, secili në krahinën e tij. Të gjitha këto fise rrjedhin nga Esavi, stër-
gjyshi i edomasve. 
 
Josefi sheh ëndrra profetike 

Jakovi vazhdonte të banonte në tokën e Kënaanit ku kishte banuar edhe i ati. 
2Këtu është historia e familjes së Jakovit. 

Josefi, një i ri shtatëmbëdhjetë vjeçar, ruante delet dhe dhitë, bashkë me vëllezërit e tij, 
të bijtë e Bilhës dhe Zilpës, shemrave të atit të tij. Ai i kallëzonte të atit për çdo gjë që 
bënin vëllezërit e tij. 
3Jakovi e donte Josefin më shumë se të gjithë bijtë e tjerë, sepse i lindi atij dhe Rahelës 
kur ishin pleq. Jakovi i bëri atij një rrobë madhështore të gjatë. 4Kur vëllezërit e tij 
vunë re se ati i tyre e donte Josefin më shumë se ata, filluan ta urrenin vëllanë e tyre 
aq shumë, saqë nuk arritën t’i flitnin më njerëzisht. 
5Një natë, Josefi pa një ëndërr dhe kur ua tregoi vëllezërve të tij, ata e urryen edhe më 
shumë. 6Ai u tha: «Dëgjoni ëndrrën që kam parë: 7Ne të gjithë ishim në fushë duke 
lidhur tufat e kallinjve të grurit. Befas, tufa ime u ngrit dhe qëndroi drejt në këmbë. 
Tufat tuaja formuan një përqark rreth tufës sime dhe u përkulën para saj.»  

8«Ti mendon vërtet se do të bëhesh mbret për të sunduar mbi ne?» – e pyetën ata. 
Kështu, ata e urrenin edhe më shumë për shkak të ëndrrave të tij dhe se ai i kallëzonte 
ata. 
9Pas kësaj, Josefi pa edhe një ëndërr tjetër dhe u tha vëllezërve: «Kam parë edhe një 
ëndërr tjetër, në të cilën kam parë diellin, hënën dhe njëmbëdhjetë yjet duke u 
përkulur para meje.» 10Këtë ëndërr ia tregoi edhe të atit dhe ai e qortoi: «Çfarë ëndrre 
është kjo? Ti mendon vërtet se nëna jote, vëllezërit e tu dhe unë do të biem përmbys 
para teje? 
11Vëllezërit e Josefit ishin xhelozë për të, por i ati po mendohej për këto ëndrra. 
 
Josefi shitet skllav 
12Një ditë, kur vëllezërit e Josefit kishin shkuar në Shehem për të kullotur kopenë e atit 
të tyre, 13Jakovi i tha Josefit: «Dua që të shkosh në Shehem, ku po ruajnë kopenë 
vëllezërit e tu.» «Si urdhëron» – iu përgjigj Josefi. 14I ati i tha: «Shko të shikosh nëse 
vëllezërit e tu janë mirë dhe nëse kopeja është në rregull. Pastaj kthehu e më trego për 
gjithçka.» 
15Kështu, Josefi i dërguar nga Lugina e Hevronit, erdhi në Shehem. 15Atje po endej 
fushës, kur dikush e pa dhe e pyeti: «Ç’kërkon?» 16«Po kërkoj vëllezërit që po ruajnë 
kopenë – iu përgjigj. – A mund të më tregoni se ku janë?» 17Njeriu i tha: «Ata janë nisur. 
I dëgjova që thoshin se do të shkonin në Dotan.» Atëherë Josefi shkoi andej dhe i gjeti 
në Dotan.♦  
18Ata e panë që së largu dhe, para se të arrinte pranë tyre, bënë plan për ta vrarë. 19Ata 
i thanë njëri-tjetrit: «Ja, po vjen ëndërruesi! 20Ejani ta vrasim dhe trupin e tij ta hedhim 
në një sternë nëntokësore të thatë. Mund të themi se e vrau një kafshë e egër. Atëherë 
do të shohim si do të dalin ëndrrat e tij!» 
21Ruveni i dëgjoi dhe u përpoq ta shpëtonte Josefin. «Nuk duhet ta vrasim – tha ai. – 
22Vetëm ta hedhim në këtë sternë në shkretëtirë. Të mos i bëjmë keq.» U shpreh kësh-
tu, sepse mendonte ta shpëtonte nga ata dhe ta kthente tek i ati. 23Kur Josefi iu afrua 
të vëllezërve, ata ia grisën rrobën e tij madhështore, 24e kapën dhe e hodhën në sternën 
e thatë. 25Kur po hanin, ata panë një grup tregtarësh që udhëtonte nga Gileadi për në 
Egjipt. Devetë e tyre ishin të ngarkuara me rrëshirë dhe erëza. 26Juda u tha vëllezërve 
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të tij: «Ç’kuptim ka ta vrasim vëllanë tonë dhe ta fshehim vrasjen e tij? 27Ta lëmë të 
gjallë! T’ua shesim këtyre tregtarëve. Në fund të fundit, ai është vëllai ynë.» Vëllezërit e 
tij pranuan. 
28Kështu, për njëzet monedha argjendi,♦♦  ata ua shitën Josefin tregtarëve midjanas. 
________ 
♦ 22 km në jug të Shehemit dhe në rrugën e karvanëve. ♦♦ Paga e bariut për tre vjet.  
 
Jakovi vajton Josefin 
Tregtarët midjanas që kaluan aty pranë, e nxorën Josefin nga sterna dhe e morën me 
vete në Egjipt. 29Kur u kthye te sterna dhe pa se Josefi nuk ishte më atje, Ruveni i grisi 
rrobat nga hidhërimi. 30U kthye te vëllezërit e tij dhe tha: «Josefi u zhduk! Ç’të bëj?» 
31Atëherë, ata vranë një cjap dhe me gjakun e tij njomën rrobën e Josefit. 32Ata ia çuan 
rrobën të atit dhe i thanë: «Kemi gjetur këtë. Mos është e birit tënd?» 
33Ai e njohu rrobën dhe tha: «Po, është rroba e djalit tim! E ka vrarë ndonjë kafshë e 
egër. Ajo e ka shqyer birin tim, Josefin!» 34Jakovi i grisi rrobat në shenjë pikëllimi dhe u 
vesh me lëkurë cjapi të zezë. Ai mbajti zi për shumë kohë. 35Të gjithë bijtë dhe bijat e tij 
e ngushëllonin, por ai nuk pranonte të ngushëllohej e thoshte: «Unë do të zbres në 
botën e të vdekurve duke vajtuar vdekjen e birit tim.» Kështu, ai vazhdonte të vajtonte 
vdekjen e të birit, Josefit. 
36Ndërkaq, në Egjipt, tregtarët ia kishin shitur Josefin Potifarit, një oficeri, i cili ishte 
komandant i rojës personale të faraonit. 
 
Juda dhe Tamara 

Gjatë kësaj kohe, Juda i la vëllezërite tij dhe shkoi të banonte në qytetin 
Adullam, te një njeri që quhej Hira. 2Atje Juda takoi një vajzë kënanase, babai i 

së cilës quhej Shua. Ai u martua me të 3dhe ajo i lindi djalë, të cilin e quajti Er. 4Ajo 
mbeti përsëri shtatzënë dhe i lindi edhe një djalë tjetër, të cilin e quajti Onan. 5Ajo 
mbeti shtatzënë edhe një herë dhe i lindi përsëri djalë, të cilin e quajti Shelah. Juda 
ishte në Ahziv kur lindi fëmija. 
6Pastaj Juda mori për birin e tij të parë, Erin, një grua me emër Tamara. 7Sjellja e Erit 
ishte e keqe dhe nuk i pëlqeu Zotit, prandaj Zoti bëri që të vdiste. 8Atëherë Juda i tha 
vëllait të Erit, Onanit: «Shko të flesh me vejushën e vëllait tënd. Ti duhet ta plotësosh 
detyrimin që ke si vëllai i burrit të saj, që vëllai yt të ketë pasardhës.» 9Por Onani e 
dinte se fëmijët nuk do t’i takonin atij, prandaj, sa herë që flinte me vejushën e të 
vëllait, e derdhte farën e tij në tokë, që i vëllai të mos kishte fëmijë. 10Sjellja e tij nuk i 
pëlqeu Zotit, prandaj Zoti bëri që edhe ai të vdiste. 11Atëherë Juda i tha nuses, 
Tamarës: «Kthehu në shtëpinë e babait tënd dhe rri vejushë gjersa të rritet biri im, 
Shelahu.» U shpreh kështu, ngaqë kishte frikë se mos vdiste edhe Shelahu, ashtu siç 
vdiqën vëllezërit e tij. Kështu, Tamara u kthye në shtëpinë e të atit. 
12Pas disa kohësh, gruaja e Judës vdiq. Kur mbaroi kohën e zisë, ai, bashkë me sho-
kun e tij, Hirahun nga Adullami, shkoi në Timnë, për të parë qethjen e deleve të tij. 
13Dikush i tha Tamarës se vjehrri i saj po shkonte në Timnë për të qethur delet e veta. 
14Atëherë ajo ndërroi rrobat e vejushës që mbante, e mbuloi fytyrën me ferexhe dhe u 
ul buzë rrugës, në hyrje të Enaimit, i cili gjendet në rrugën për në Timna. Ajo e dinte 
mirë se biri më i ri i Judës, Shelahu, tani ishte rritur, megjithatë nuk e kishin martuar 
me të. 15Juda e pa dhe mendoi se ajo ishte prostitutë, sepse fytyrën e kishte të 
mbuluar me ferexhe. 16Ai iu afrua asaj pranë udhës dhe i tha: «Hë, a të vij me ty?» (Ai 
nuk e dinte se ajo ishte e reja e tij). Ajo i tha: «Ç’më jep për këtë?» 17Ai iu përgjigj: «Unë 
do të të dërgoj një cjap të ri nga kopeja ime.» Ajo tha: «Në rregull, me kusht që ti të më 
japësh një peng gjersa të më dërgosh cjapin.» 
18«Ç’do që të të jap si peng?» – e pyeti ai. Ajo iu përgjigj: «Vulën tënde me kordele dhe 
shkopin që po mban në dorë.» Ai ia dha ato që kërkoi ajo, pastaj shkoi me të. Ajo mbeti 
shtatzënë me të. 19Tamara shkoi në shtëpi, hoqi ferexhenë dhe u vesh përsëri me 
rrobat e vejushës. 
20Juda ia dha cjapin shokut të tij, Hirahut, për t’ia çuar gruas dhe për t’i marrë përsëri 
sendet që la peng, por Hirahu nuk arriti ta gjente atë grua. 21Ai pyeti disa njerëz në 
Enaim: «Ku është prostituta që qëndronte këtu pranë udhës?» «Asnjëherë nuk ka 
pasur këtu ndonjë prostitutë» – iu përgjigjën ata. 22Ai u kthye tek Juda e i tha: «Unë 
nuk arrita ta gjeja. Njerëzit e vendit thanë se atje kurrë nuk ka pasur ndonjë 
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prostitutë.» 23Atëherë Juda tha: «Le t’i mbajë sendet. Nuk duam që njerëzit të na 
përqeshin. Unë kërkova ta paguaja, por ti nuk e gjete.» 
24Rreth tre muaj më vonë dikush i tha Judës: «E reja jote, Tamara, sillet si kurvë dhe 
tani është shtatzënë.» Juda dha urdhër: «Nxirreni jashtë fshatit dhe digjeni.» 25Kur po e 
çonin jashtë fshatit, ajo i dërgoi lajm vjehrrit duke i thënë: «Unë kam mbetur shtatzënë 
me njeriun, të cilit i takojnë këto sende. Shikoji, që ta dish se kujt i takojnë këto sende 
– kjo vulë dhe ky shkop.» 26Juda i njohu e tha: «Ajo ka të drejtë. Unë nuk kam arritur 
ta plotësoj detyrimin tim ndaj saj: unë duhet t’i kisha dhënë për burrë birin tim, 
Shelahun.» ♦  Dhe, Juda, nuk fjeti kurrë më me të. 
27Kur i erdhi koha për të lindur, morën vesh se ajo do të lindte binjakë. 28Në çastin e 
lindjes, njëra nga foshnjat zgjati dorën. Mamia e kapi, e lidhi me një fije të kuqe dhe 
tha: «Ky lindi i pari.» 29Por ai e tërhoqi dorën, dhe lindi i parë vëllai i tij. Atëherë mamia 
tha: «Ky është ai që ka çarë rrugën!» Prandaj Juda e quajti Perec (E çarë). 30Pastaj lindi 
i vëllai me fijen e kuqe në dorë, të cilin e quajti Zera (All). 
______ 
♦ Tamarës iu ishte hequr e drejta e martesës levirite (khs. Br 25,5-10; Zan 38,8-10).  
 
   Josefi në Egjipt 

Tregtarët që e çuan Josefin në Egjipt ia shitën atë një egjiptiani, Potifarit. Ky 
ishte oficer i faraonit dhe komandant i rojës së tij personale. 2Zoti ishte me Jose-

fin dhe i dha sukses në çdo gjë. Ai banonte në shtëpinë e pronarit të tij egjiptian, 3i cili 
vuri re që Zoti ishte me Josefin dhe e kishte ndihmuar në gjithçka që bënte. 4Potifarit i 
pëlqente Josefi, prandaj e emëroi shërbëtor personal. Ai e ngarkoi Josefin me drejtimin 
e shtëpisë dhe të të gjithë pronës së tij. 5Që atëherë, për shkak të Josefit, Zoti bëri që të 
lulëzonte shtëpia e egjiptianit, me gjithçka që ai kishte në shtëpi dhe në fusha. 6Pra-
ndaj Potifari hoqi dorë nga gjithçka dhe çdo gjë ia ngarkoi Josefit me përjashtim të 
ushqimit të tij. 
Josefi kishte trup të mirë dhe ishte i bukur, 7kështu që pas njëfarë kohe bashkëshortja 
e të zotit filloi ta dëshironte. Një ditë ajo e urdhëroi: «Eja të flesh me mua!» 8Ai nuk 
pranoi dhe i tha: «Zoti im nuk shqetësohet për asgjë në shtëpi, sepse jam unë këtu. Ai 
më ka ngarkuar me drejtimin e tërë pronës së tij. 9Në këtë shtëpi kam po aq pushtet sa 
edhe ai dhe nuk më ka refuzuar asgjë, veç teje. Prandaj, si mund ta bëj një gjë kaq 
imorale dhe të bëj mëkat kundër Perëndisë?» 
10Megjithëse ajo i lutej Josefit ditë për ditë, ai nuk pranonte të flinte me të. 11Por një 
ditë, kur Josefi hyri në shtëpi, që të bënte punën e tij, asnjë nga shërbëtorët e shtëpisë 
nuk ishte atje. 12Ajo e kapi për fute e i tha: «Eja të flesh me mua!» Por ai iu shkëput dhe 
vrapoi jashtë, duke i lënë në duar ndërresën e tij për nënveten. 
13Kur pa se i mbeti futën e tij në dorë, ajo doli me vrap nga shtëpia, 14thirri shërbëtorët 
e saj e u tha: «Shikoni këtë! Ky hebre, që burri im e solli në shtëpi, tallet me ne. Ai u 
fut në dhomën time dhe u përpoq të më përdhunojë, por unë bërtita shumë. 15Kur e 
dëgjoi thirrjen time, ai vrapoi jashtë, duke lënë futën ♦ e tij pranë meje.» 
16Ajo e ruajti rrobën e Josefit derisa u kthye i shoqi. 17Pastaj ajo i tha atij të njëjtën gjë: 
«Ky skllav hebre që solle këtu, hyri në dhomën time për të më përdhunuar! 18Por, kur 
thirra, ai vrapoi jashtë, duke lërë rrobën e tij pranë meje.» 19Pronari i Josefit u zemërua 
shumë. 20Ai urdhëroi ta arrestonin Josefin dhe ta futnin në burg (në Memfis), atje ku 
ruheshin të burgosurit e mbretit.♦♦ 
21Por Zoti ishte me Josefin dhe e ndihmonte. Kështu, ai i hyri në zemër drejtorit të 
burgut, 22i cili e caktoi Josefin si përgjegjësin e të gjithë të burgosurve të tjerë dhe e 
ngarkoi me drejtimin e të gjitha punëve në burg. 23Drejtori i burgut i besonte Josefit 
plotësisht dhe i la dorë të lirë, sepse e pa se Zoti e ndihmonte Josefin, dhe bënte që të 
kishte sukses në gjithçka që ndërmori. 
________ 
♦ d.m.th. futë për nënveten (te popujt indigjenë si dhe te shërbëtorët e Egjiptit të lashtë). ♦♦ 
Sigurisht Potifari (Podipare) nuk e besonte gruan a tij (Nofreti), ndryshe do të kishte vrarë 
Josefin. Megjithëse jetonte në fushë, ishte guvernator i burgut të Memfisit. 
 
Josefi në burg 

Disa kohë më vonë, dy nëpunës të lartë të mbretit, verëtari dhe kryefurrtari, 
bënë faj ndaj të zotit të tyre.♦ 2Faraoni u zemërua me këta dy nëpunës 3dhe i futi 
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në burg, në fortesën e komandantit të rojës personale, në të njëjtin vend ku mbanin 
edhe Josefin. 4Komandanti e ngarkoi Josefin t’u shërbente dhe t’i mbikëqyrte. Ata 
ndenjën një kohë të gjatë në burg. 
5Një natë, atje në burg, verëtari dhe kryefurrtari panë secili nga një ëndërr dhe ëndrrat 
kishin kuptime të ndryshme. 6Një mëngjes, kur Josefi shkoi për t’i parë, i gjeti të 
merakosur. 7Ai i pyeti: «Përse dukeni kaq të shqetësuar sot?» 8Ata iu përgjigjën: «Secili 
nga ne ka parë sonte nga një ëndërr, por këtu nuk ka asnjë njeri që të na shpjegojë 
kuptimin e tyre.» «Vetëm Perëndia jep aftësinë për t’i shpjeguar ëndrrat – u tha Josefi. – 
M’i tregoni ëndrrat tuaja.» 
9Kështu,verëtari i tregoi Josefit ëndrrën e tij: «Unë pashë në ëndërr një hardhi që qën-
dronte para meje. 10Ajo kishte tri biske. Porsa bulëzoi, lulëzoi menjëherë dhe në vilet e 
saj u poqën kokrrat. 11Unë mbaja në dorë kupën e mbretit; pastaj mora rrushin, e 
shtrydha në kupën e tij dhe ia dhashë në dorë.» 
12Josefi i tha: «Ja kuptimi i ëndrrës sate. Tri bisqet janë tri ditë. 13Pas tri ditësh mbreti 
do të të lirojë, do të të falë dhe do të të kthejë në vendin e punës që ke pasur. Ti do t’i 
japësh atij kupën si dhe më parë, kur ishe verëtari i tij. 14Por, kur ti të jesh mirë, të 
lutem, kujtohu edhe për mua, bëhu zemërmirë dhe foli faraonit për mua, që të japë 
urdhër për të më hequr nga ky burg. 15Në fund të fundit, mua më rrëmbyen nga toka e 
hebrenjve dhe këtu, në Egjipt, nuk bëra asgjë të keqe për të merituar këtë.» 
16Kur kryefurrtari pa se shpjegimi i ëndrrës së verëtarit ishte i favorshëm, i tha Josefit: 
«Edhe unë pashë ëndërr: mbi kokë kisha tri shporta me bukë njëra mbi tjetrën. 17Në 
shportën e sipërme kishte gjithfarë biskotash për mbretin, por ato vinin dhe i hanin 
zogjtë.» 18Josefi iu përgjigj: «Ja kuptimi i ëndrrës sate. Tri shportat janë tri ditë. 19Pas tri 
ditësh mbreti do të të lirojë – për të të prerë kokën. Pastaj do ta varë trupin tënd në një 
pemë, dhe zogjtë do të të hanë mishin.» 
20Tri ditë më vonë, me rastin e ditëlindjes së tij, faraoni dha një gosti për të gjithë 
oborrtarët. Me këtë rast, ai i nxori nga burgu verëtarin dhe kryefurrtarin dhe i solli 
para oborrtarëve. 21Verëtarin e ktheu në vendin e mëparshëm të punës, 22kurse 
kryefurrtarin ia dorëzoi xhelatit. Gjithçka ndodhi ashtu siç kishte thënë Josefi. 
23Por verëtarit nuk i ra më ndër mend për Josefin. Ai e harroi atë krejtësisht. 

________ 
♦ Sigurisht dyshohej se ishin ndërlikuar në një komplotë për të helmuar faraonin.   
 
Ëndrra e faraonit 

Pas dy vjetësh, mbreti i Egjiptit pa ëndërr. Në ëndërr ai po qëndronte në breg të 
Nilit, 2kur dolën nga lumi shtatë lopë të bukura dhe të majme, të cilat filluan të 

kullotnin në kulmakun që rritej në breg. 3Pastaj dolën shtatë lopë të tjera, të 
shëmtuara e të dobëta. Ato u afruan e zunë vend pranë lopëve të tjera që ishin në breg. 
4Lopët e shëmtuara e të dobëta i gllabëruan lopët e bukura e të majme. Pastaj mbreti u 
zgjua.  

5E zuri përsëri gjumi dhe pa një ëndërr tjetër. Shtatë kallinj të bukur e të plotë po 
dilnin nga një kërcell i vetëm. 6Pastaj dolën edhe shtatë kallinj të tjerë, të rrëgjuar dhe 
të djegur nga era e shkretëtirës. 7Shtatë kallinjtë e rrëgjuar i gllabëruan shtatë kallinjtë 
e plotë. Mbreti u zgjua dhe pa se ishte vetëm  ëndërr. 
8Në mëngjes, ai ishte i shqetësuar, prandaj thirri të gjithë shortarët dhe dijetarët e 
Egjiptit. Faraoni ua tregoi ëndrrat e tij, por askush nuk ishte në gjendje t’ia shpje-
gonte. 
9Atëherë verëtari i tha mbretit: «Unë duhet të pranoj se kam bërë keq. 10Ju ishit 
inatosur me kryefurrtarin dhe me mua dhe na futët në burg në shtëpinë e komandan-
tit të rojës mbretërore. 11Një natë, secili nga ne pa nga një ëndërr dhe ëndrrat kishin 
kuptime të ndryshme. 
12Në burg me ne ishte edhe një i ri hebre, një skllav i komandantit të rojës. Ia treguam 
ëndrrat tona dhe ai na i shpjegoi. 13Gjithçka doli pikërisht siç kishte thënë ai: ju më 
kthyet mua në vendin e punës, kurse furrtarin ia dorëzuat xhelatit.» 
14Mbreti dërgoi për të thirrur Josefin, të cilin e nxorën menjëherë nga burgu. Pasi u 
rrua dhe u ndërrua, ai u paraqit para mbretit. 15Mbreti i tha: «Kam parë ëndërr, por 
askush nuk di të ma shpjegojë. Kam dëgjuar se ti di t’i shpjegosh ëndrrat.» 
16Josefi iu përgjigj: «Unë nuk mund të di asgjë, o mbret, por Perëndia do t’ju japë 
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shpjegimin e vërtetë.» 17Mbreti tha: «Në ëndërr, po qëndroja në bregun e Nilit, 18kur 
dolën nga lumi shtatë lopë të bukura dhe të majme dhe filluan të kullotnin në kulmak. 
19Pas tyre dolën shtatë lopë të tjera, të shëmtuara e të dobëta. Ato ishin lopët më ngor-
dhalaqe që kam parë ndonjëherë në Egjipt. 20Lopët e dobëta i gllabëruan lopët e 
bukura, 21por pa rezultat, sepse ato dukeshin po aq ngordhalaqe sa më parë. Pastaj u 
zgjova.  

22Në një ëndërr tjetër pashë se si në një kërcell të vetëm dolën shtatë kallinj të plotë e të 
bukur. 23Pastaj, po aty, dolën shtatë kallinj të tjerë të rrëgjuar dhe të djegur nga era e 
shkretëtirës. 24Kallinjtë e rrëgjuar i gllabëruan shtatë kallinjtë e plotë. Ua kam treguar 
këto ëndrra shortarëve, por askush nga ata nuk arriti të m’i shpjegojë.» 
25Josefi i tha mbretit: «Të dyja ëndrrat kanë të njëjtin kuptim. Perëndia ju ka thënë se 
ç’do të bëjë. 26Shtatë lopët e bukura janë shtatë vjet dhe shtatë kallinjtë e plotë janë, 
gjithashtu, shtatë vjet; ato kanë të njëjtin kuptim. 27Shtatë lopët e dobëta që dolën më 
vonë dhe shtatë kallinjtë e rrëgjuar, të djegur nga era e shkretëtirës, janë shtatë vjet 
me zi buke. 28Është pikërisht ashtu siç kam thënë – Perëndia ju ka treguar se ç’do të 
bëjë. 29Do të ketë shtatë vjet me bollëk në tërë tokën e Egjiptit. 30Pas kësaj, do të ketë 
shtatë vjet me zi buke, dhe të gjitha vitet e mira do të harrohen, sepse zia e bukës do 
ta shkatërrojë vendin. 31Koha me bollëk do të harrohet plotësisht, sepse zia e bukës, që 
vjen, do të jetë e tmerrshme. 32Përsëritja e ëndrrës suaj do të thotë se Perëndia tashmë 
e ka përcaktuar këtë gjë dhe se ai do të bëjë që kjo gjë të ndodhë së shpejti. 33Prandaj, 
Madhëri, tani ju duhet të zgjidhni një njeri të urtë e të zgjuar dhe t’ia ngarkoni atij 
drejtimin e vendit. 
34Gjithashtu, ju duhet të emëroni nëpunës të tjerë, që të merrni një të pestën e të 
korrave për shtatë vjetët me bollëk. 35Urdhërojini ata t’i mbledhin të gjitha ushqimet 
gjatë këtyre viteve të mira që po vijnë dhe jepuni pushtet t’i grumbullojnë drithërat dhe 
t’i ruajnë. 36Kështu, kjo rezervë do t’i vlejë vendit gjatë shtatë viteve të zisë së bukës, që 
do të bien mbi Egjipt. Në këtë mënyrë, populli nuk do të vdesë nga uria.» 
 
Josefi emërohet vezir i Egjiptit 
37Mbreti dhe nëpunësit e tij e pranuan këtë plan. 38Mbreti u tha nëpunësve: 
«Kurrë nuk do të gjejmë njeri më të mirë se Josefi, njeriu i cili është i mbushur me 
shpirtin e Perëndisë.» 39Mbreti i tha Josefit: «Është e qartë se të gjitha këto ty t’i ka 
treguar Perëndia, prandaj ti ke një urtësi dhe një zgjuarsi më të madhe se të tjerët. 
40Unë do të të ngarkoj me drejtimin e vendit tim dhe tërë populli im do t’u bindet 
urdhrave të tu. Unë do të jem më i madh se ti vetëm përsa i përket fronit. 41Tani po të 
emëroj guvernatorin e tërë tokës së Egjiptit.» 
42Mbreti hoqi nga gishti i tij unazën me vulën mbretërore dhe ia vuri Josefit në gisht. E 
veshi me një rrobë prej pëlhurës më të bukur dhe i vari në qafë një gjerdan ari. 43Pastaj 
e shëtiti me karrocën e tij të dytë si zëvendësin e tij, dhe vrapuesit, që rendnin para tij, 
thërrisnin: 
«Abrek! Hapuni!» 
Kështu, Josefi u emërua vezir i tërë vendit të Egjiptit. 44Mbreti i tha: «Mbreti jam unë, 
por pa lejen tënde askush s’do të bëjë asgjë në mbarë tokën e Egjiptit.» 45-46Ai i dha 
Josefit emrin egjiptian Cafnat-Panea dhe për grua i dha Asenatën, të bijën e Potiferës, 
priftit në On (Heliopol). Josefi ishte tridhjetë vjeç kur filloi t’i shërbente mbretit të 
Egjiptit. 
Ai e la oborrin e mbretit dhe udhëtonte në tërë vendin. 47Për shtatë vitet e bollëkut, 
toka dha të korra të shumta. 48Josefi i mblodhi të gjitha dhe i ruajti në qytete. Në çdo 
qytet grumbulloi prodhimet prej fushave që e rrethonin. 49U grumbulluan aq shumë 
drithëra, sa ç’është rëra në breg të detit dhe Josefi e kishte të pamundur t’i maste të 
gjitha. 
50Para se të vinin vitet e zisë së bukës, Josefi pati dy djem, të cilët ia lindi Asenata. 51Për 
të parin Josefi tha: «Perëndia bëri që t’i harroj të gjitha hallet e mia dhe familjen e atit 
tim.» Prandaj e quajti Mënashe (Të shkuara-të harruara). Për të dytin ai tha: «Perëndia 
më ka dhënë fëmijë në këtë vend ku isha aq fatkeq.» 52Prandaj e quajti djalin e dytë 
Efraim (I frytshëm). 
53Shtatë vitet e bollëkut që kishin gëzuar Egjiptin mbaruan. 54Filluan shtatë vitet e 
shoqëruara me zi buke, pikërisht siç e kishte thënë Josefi. Zia e bukës u përhap në të 
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gjitha vendet e tjera, por në Egjipt kishte ushqim gjithkund. 55Kur egjiptianët filluan ta 
ndienin zinë e bukës, ata iu drejtuan faraonit për ndihmë. Faraoni  i drejtoi tek Josefi 
dhe i urdhëroi të bënin gjithçka që do t’u thoshte ai. 56Zia e bukës u keqësua dhe u 
shtri në mbarë tokën, prandaj Josefi i hapi të gjitha depot e drithit dhe ua shiti drithin 
egjiptianëve. Por zia e bukës u rëndua edhe më. 57Te Josefi, në Egjipt, vinin njerëz nga 
të gjitha vendet për të blerë drithëra, sepse zia e bukës kudo ishte e madhe. 
 
Vizita e parë e vëllezërve të Josefit 

Kur Jakovi mori vesh se në Egjipt kishte drithëra, u tha të bijve. «Përse rrini 
këtu dhe shihni njëri-tjetrin? 2Kam dëgjuar se në Egjipt ka drithëra; shkoni atje 

për të blerë drithë, që të mos vdesim nga uria.» 3Kështu, dhjetë thjeshtrit e Josefit 
shkuan për të blerë drithë në Egjipt. 4Jakovi nuk dërgoi me ta vëllanë e vërtetë të 
Josefit, Benjaminin, sepse kishte frikë se mos i ndodhte ndonjë gjë. 
5Bijtë e Jakovit shkuan në Egjipt bashkë me njerëz të tjerë, për të blerë drithë, sepse 
në tokën e Kënaanit kishte zi buke. 
6Josefi, si guvernator i Egjiptit, u shiste drithëra njerëzve nga tërë bota. Kështu shkuan 
edhe vëllezërit e Josefit dhe ranë përmbys para tij. 7Kur i pa vëllezërit Josefi, i njohu 
ata, por nuk i dukej në fytyrë. I pyeti me të egër: «Nga jeni ju?» «Kemi ardhur nga 
Kënaani për të blerë ushqim» – iu përgjigjën. 
8Megjithëse Josefi i njohu vëllezërit e tij, ata nuk e njohën atë. 9Iu kujtuan ëndrrat që 
kishte parë për ta dhe u tha: «Ju jeni spiunë! Keni ardhur për të zbuluar dobësitë e 
vendit tonë.» 10«Jo, o zotëri, – iu përgjigjën ata, – kemi ardhur si shërbëtorët tuaj, për të 
blerë ushqim. 11Ne të gjithë jemi vëllezër. Nuk jemi spiunë; jemi njerëz të drejtë.» 
12Josefi u tha: «Jo, keni ardhur që të zbuloni pikat e dobëta të mbrojtjes së vendit 
tonë.» 
13«Aspak, zotëri, – i thanë ata, – ne jemi bijtë e të njëjtit njeri në vendin e Kënaanit. Ne 
ishim dymbëdhjetë vëllezër gjithsej, por njëri vëlla tani nuk është më, kurse më i vogli 
ka qëndruar me atin tonë.» 14«Është pikërisht siç kam thënë – u përgjigj Josefi. – Ju 
jeni vërtet spiunë. 15Ka një mënyrë për t’ju vënë në provë për këtë; betohem për emrin e 
mbretit që ju kurrë nuk do të largoheni prej këndej derisa të mos vijë vëllai juaj më i 
vogël. 16Një nga ju duhet të shkojë e ta sjellë këtu, kurse ju të tjerët do të rrini në burg, 
derisa të vërtetohen pohimet tuaja. Përndryshe, betohem për faraonin, ju jeni spiunë.» 
17Pastaj i futi në burg për tri ditë. 18Ditën e tretë Josefi u tha: «Unë jam njeri që ka frikë 
nga Perëndia. Prandaj ju do të jetoni me një kusht. 19Që të provoni se jeni të ndershëm, 
njëri nga ju do të mbetet në burgun ku ishit deri tani. Ju të tjerët mund të shkoni dhe 
t’u çoni drithin familjeve tuaja që vuajnë nga uria. 20Pastaj më sillni vëllanë tuaj më të 
vogël. Nga kjo do të vërtetohet nëse keni thënë të vërtetën dhe unë nuk do t’ju 
ekzekutoj.» 
Ata pranuan 21dhe i thanë njëri-tjetrit: «Ne tani po përgjigjemi për atë që i bëmë vëllait; 
e pamë atë duke hequr keq e duke na u lutur për ndihmë, por nuk i kushtuam 
vëmendje. Ja, përse i kemi tani këto andralla.» 22Ruveni tha: «Unë ju thashë që të mos i 
bëni dëm djalit, por ju nuk deshët të më dëgjoni. E tani kërkohet llogari për vdekjen e 
tij.» 
23Josefi e kuptoi se ç’thanë, por ata nuk e dinin, sepse me të kishin folur me anë të një 
përkthyesi. 24Josefi u largua nga ata dhe filloi të qante. Kur u qetësua dhe ishte përsëri 
në gjendje për të folur, u kthye, zgjodhi Shimonin dhe urdhëroi ta lidhnin para tyre. 
25Josefi dha urdhër t’ua mbushnin thasët me drithë; secilit t’ia fusnin paratë në thes 
dhe t’u jepnin ushqime për udhëtim. E ashtu bënë. 26Vëllezërit e ngarkuan drithin në 
gomarët e tyre dhe u nisën. 27Në vendin ku kaluan natën, njëri nga ata e hapi thesin, 
që t’i jepte gomarit të hante dhe pa të hollat e tij në grykë të thesit. 28«Mua m’i ka 
kthyer të hollat – u thirri ai të vëllezërve. – Ja ku janë, në grykë të thesit!» Ata u 
trembën dhe e pyetën njëri-tjetrin me frikë: «Çfarë na ka bërë Perëndia kështu?» 
29Kur arritën tek ati i tyre, në tokën e Kënaanit, i treguan gjithçka që u kishte ndodhur. 
30”Veziri i Egjiptit na ka folur me të egër, – i thanë, – dhe na ka paditur për spiunazh. 
31«Ne nuk jemi spiunë, – iu përgjigjëm, – jemi njerëz të drejtë. 32Ishim gjithsej 
dymbëdhjetë vëllezër, bijtë e të njëjtit atë. Një vëlla nuk është më, dhe më i riu është 
ende në Kënaan me atin tonë.» 33-34Pastaj ai kërkoi që t’i çonin për provë vëllanë tonë 
më të vogël. Atëherë do të mund të qëndrojmë në atë vend e të tregtojmë. Shimonin e 

42



 46

mbajti peng gjer kur të kthehemi ne. Por na dha drithë për familjen tonë dhe na lejoi të 
nisemi të qetë. 35Pastaj, kur po i zbraznin thasët, secili gjeti në grykë të thesit qesen e 
tij me para. Kur i panë paratë, ata, bashkë me atin e tyre, patën frikë. 36Ati i tyre u tha: 
«A doni ju që t’i humbas të gjithë fëmijët e mi? Josefin e kam humbur, dhe tani doni të 
më hiqni edhe Benjaminin. Të gjitha këto po rëndojnë mbi mua!” 
37Ruveni i tha të atit: «Në qoftë se nuk do të ta kthej Benjaminin, mund t’i vrasësh të dy 
djemtë e mi. Lëre në dorën time dhe unë do të ta kthej.» 
38Por Jakovi tha: «Djali im nuk do të vijë me ju! Vëllai i tij i vërtetë ka vdekur dhe ai 
është i vetmi që më mbetet. Ndoshta mund t’i ndodhë gjë gjatë rrugës. Unë jam plak 
dhe hidhërimi që do të më shkaktonit, do të më vriste.» 
 
Udhëtimi i dytë i vëllezërve të Josefit 

Zia e bukës në Kënaan u keqësua, 2dhe, kur familja e Jakovit e kishte ngrënë të 
gjithë drithin që sollën nga Egjipti, Jakovi u tha të bijve: «Kthehuni dhe na blini 

pak ushqim.» 
3Juda i tha: «Por ai njeri na paralajmëroi me rreptësi, se mund t’i dalim përsëri para 
sysh vetëm në qoftë se është me ne edhe vëllai ynë. 4Në qoftë se do ta nisësh vëllain 
tonë me ne, do të shkojmë të blejmë ushqim. 5Në qoftë se nuk e lejon, nuk do të 
shkojmë, sepse ai njeri na tha se nuk do të lejohemi t’i dalim përpara pa vëllanë tonë.» 
6Jakovi u tha: «Përse më shkaktuat kaq andralla duke i thënë atij njeriu se keni edhe 
një vëlla tjetër?» 7Ata iu përgjigjën: ”Njeriu vazhdoi të na pyeste me këmbëngulje për ne 
dhe për familjen tonë, duke thënë: «A jeton ende ati juaj? Mos keni ju edhe një vëlla 
tjetër?» Ne u detyruam t’u përgjigjeshim pyetjeve të tij. Si mund ta dinim se ai do të na 
urdhëronte të sillnim me vete edhe vëllanë tonë?” 8Juda i tha të atit: «Lëre Benjaminin 
të vijë me ne dhe ne do të nisemi menjëherë. Atëherë askush prej nesh nuk ka pse të 
vdesë nga uria. 9Unë garantoj, me kokën time, se do të përgjigjem për të. Në qoftë se 
nuk ta kthej shëndoshë e mirë, do të mbetem gjithmonë fajtor. 10Në qoftë se nuk do të 
kishim pritur kaq shumë, do të kishim shkuar e do të kishim ardhur dy herë.» 
11Ati i tyre u tha: «Meqë është puna kështu, merreni djaloshin. Por, në trastë merrni me 
vete prodhimet më të mira të vendit, si dhurata për guvernatorin. Merrni pak rrëshirë, 
pak mjaltë, erëza, fistik dhe bajame. 12Merrni me vete edhe të holla dy herë më shumë, 
sepse duhet të ktheni të hollat që gjetët në grykë të thasëve. Ndoshta është bërë gabim. 
13Merreni vëllanë tuaj dhe kthehuni menjëherë. 14Perëndia e gjithëpushtetshme – El 
Shadai – bëftë që ai njeri të ketë mëshirë për ju e t’jua lirojë edhe vëllanë tjetër, edhe 
Benjaminin. A duhet unë t’i humbas të gjithë fëmijët e mi?» 
15Pastaj vëllezërit i morën dhuratat, morën dy herë më shumë të holla dhe u nisën për 
në Egjipt, bashkë me Benjaminin. Atje u paraqitën para Josefit. 16Kur Josefi e pa 
Benjaminin bashkë me ta, i tha shërbëtorit që përgjigjej për shtëpinë e tij: «Çoji këta 
njerëz në shtëpinë time. Ata do të hanë drekë me mua, prandaj prit një berr dhe bëje 
gati.» 
17Shërbëtori veproi sipas urdhrit të të zotit dhe i shpuri vëllezërit në shtëpinë e Josefit. 
18Gjatë udhës për në shtëpi, ata kishin frikë dhe mendonin: ’Po na çojnë atje për shkak 
të të hollave që gjetëm në grykë të thasëve herën e parë. Ata do të na sulmojnë menjë-
herë, do të marrin gomarët tanë dhe do të na bëjnë skllevër.’ 
19Prandaj, te dera e shtëpisë, ata i thanë kryeshërbëtorit. 20«Na fal, o zotëri! Ne kemi 
ardhur këtu edhe një herë tjetër për të blerë drithë. 21Kur ngritëm çadrat për të kaluar 
natën, rrugës për në shtëpi, i hapëm thasët tanë dhe secili i gjeti paratë e tij në grykë 
të thesit, tamam aq sa kishim paguar për drithin. Tani i kemi sjellë ato para me vete. 
22Ne kemi marrë edhe të holla të tjera për të blerë përsëri ushqim. Ne nuk e dimë se 
kush na i ka futur paratë në thasë.» 
23Shërbëtori u tha: «Mos u shqetësoni! Mos kini frikë! Perëndia juaj, Perëndia e atit 
tuaj, duhet t’i ketë vënë të hollat në thasët tuaj. Unë e kam pranuar pagesën tuaj.» 
Pastaj u nxori Shimonin. 
24Shërbëtori i çoi vëllezërit në shtëpi. U solli ujë për të larë këmbët dhe i ushqeu 
gomarët e tyre. 25Ata bënë gati dhuratat që t’ia jepnin Josefit në mesditë, kur të kthehej 
në shtëpi, sepse u thanë se do të hanin me të. 26Kur Josefi arriti në shtëpi, ata i nxorën 
dhuratat e tyre dhe ranë përmbys para tij. 27Ai pyeti për shëndetin e tyre dhe pastaj u 
tha: «A është mirë ati juaj i moshuar, për të cilin më keni folur? A është ende gjallë dhe 
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me shëndet?» 28Ata iu përgjigjën: «Shërbëtori yt, babai ynë, është ende gjallë dhe me 
shëndet», dhe u përkulën thellë e me nderim deri në tokë. 
29Kur Josefi pa të vëllanë, Benjaminin, tha: «Kështu, pra, ky është vëllai juaj më i vogël, 
për të cilin më treguat. Zoti të bekoftë, o biri im.» 30Nuk arriti të vazhdonte. Takimi me 
të vëllanë e mallëngjeu aq shumë, saqë nuk mund t’i mbante më lotët. Papritur, u 
largua për në dhomën e tij personale, ku filloi të qante. 31Pastaj e lau fytyrën dhe u 
kthye. E mblodhi veten dhe e urdhëroi shërbëtorin: «Vër gjellën në tavolinë!» 
32Josefit i shtruan me vete, kurse të vëllezërve veçan, në një vend tjetër. Veçmas tyre u 
shtruan edhe egjiptianëve që ishin ftuar atë ditë për drekë, sepse, sipas besimit 
egjiptian, për ta është e papranueshme të hanë në një vend me hebrenjtë. 33Josefi i uli 
vëllezërit përballë vetes, sipas moshës së tyre: në krye më të rriturit, e pastaj me radhë 
deri te më i vogli. Njerëzit shikonin njëri-tjetrin me habi. Nga ua di moshën? 34Josefi ur-
dhëroi t’u çonin ushqime nga tavolina e tij, por pjesa e ushqimeve për Benjaminin 
ishte pesë herë më e madhe. Të bijtë e Jakovit pinë e hëngrën me të. 

Pastaj Josefi urdhëroi administratorin e shtëpisë së tij: «Mbushi thasët e këtyre 
njerëzve me drithë, aq sa mund të nxënë, paratë e secilit futi në grykë të thesit. 

2Gotën time – atë prej argjendi – shtjere në grykën e thesit të më të voglit, bashkë me të 
hollat e tij.» Administratori veproi sipas urdhrit. 
3Herët në mëngjes, ai i nisi vëllezërit me gomarët. 4Kur nuk ishin larguar shumë nga 
qyteti, Josefi i tha administratorit të shtëpisë së tij: ”Shpejto e shko pas atyre njerëzve! 
Kur t’i zësh, thuaju: 
«Përse e shpërbleni të mirën me të keqe? 5Përse e keni vjedhur gotën, me të cilën 
zotëria im pi dhe e përdor për të zbuluar të ardhmen? Keni bërë krim të rëndë.»” 
6Administratori i zuri vëllezërit dhe ua përsëriti po ato fjalë. 7Ata iu përgjigjën: «Përse na 
akuzon kështu zotëria yt? Betohemi se nuk e kemi bërë një gjë të tillë! 8Ti e di mirë se 
ne jua kemi kthyer, nga vendi i Kënaanit, edhe të hollat që gjetëm në grykën e thasëve 
tanë. E si paskemi sy e faqe të vjedhim argjend e ar nga shtëpia e zotërisë tënd? 9Në 
qoftë se gota gjendet te ndonjë prej nesh, le të vritet dhe ne të tjerët le të bëhemi 
skllevërit e zotërisë tënd.» 
10Ai u tha: «Unë pranoj, por vetëm ai që e ka vjedhur gotën do të bëhet skllavi im; të 
tjerët do të jenë të lirë.» 11Atëherë secili e uli menjëherë thesin e tij për tokë dhe i hapi 
grykën. 12Shërbëtori i Josefit i kontrolloi me vëmendje, duke filluar nga më i madhi deri 
te më i vogli. Gota u gjend në thesin e Benjaminit. 
13Vëllezërit i shqyen rrobat e tyre me hidhërim. Pastaj secili e ngarkoi rishtas gomarin e 
tij dhe u kthyen në qytet. 14Kur Juda dhe vëllezërit e tij hynë përsëri në shtëpinë e 
Josefit, ai ishte ende aty. Ata ranë përmbys para tij. 
15Josefi i pyeti: «Çfarë keni bërë kështu? A nuk e dinit se një njeri në pozitën time di të 
zbulojë të fshehtat?» ♦  
16«Si mund t’i përgjigjemi Zotërisë tonë? – iu përgjigj Juda. – Si mund të diskutojmë? Si 
mund të shfajësohemi? Perëndia na e ka zbuluar fajësinë. Tani ne jemi të gjithë 
skllevërit e tu, dhe jo vetëm ai tek i cili u gjend gota!» 
17Josefi tha: «Qoftë larg! Unë nuk mund ta bëj këtë gjë! Skllavi im do të jetë vetëm ai tek 
i cili u gjend gota, kurse ju të tjerët mund të shkoni të qetë tek ati juaj.» 
18Juda iu afrua Josefit e i tha: ”Zotëria im, më jep leje të flas lirisht me ty. Mos u 
zemëro me mua; ti je i barabartë me vetë mbretin. 19Zotëria juaj na ka pyetur: «A e keni 
atin dhe ndonjë vëlla tjetër?» 20Ne ju thamë se e kemi atin plak; ai ka edhe një djalë 
tjetër që i ka lindur në pleqërinë e tij. Ai është më i vogli. Vëllai i tij me nënë e me baba 
ka vdekur, kështu që ai është djali i vetëm i nënës së tij. Babai i tij e do për së tepërmi. 
21Zotëria yt na ka thënë që ta sjellim këtu, që ta shohësh atë, 22e ne iu përgjigjëm se 
djaloshi nuk mund ta lërë të atin; përndryshe i ati do të vdiste. 23Pastaj keni thënë: 
«Nuk do të pranoheni, në qoftë se vëllai juaj nuk do të jetë me ju.» 24Pastaj u kthyem 
tek ati ynë dhe i thamë se ç’na thatë ju. 25Pastaj ai na tha të kthehemi përsëri këtu për 
të blerë pak ushqim. 26Ne iu përgjigjëm se nuk mund të shkojmë ashtu; Benjamini 
duhet të na shoqërojë. Përndryshe, nuk mund të paraqitemi para egjiptianit. 27Ati ynë 
na tha: «Ju e dini se gruaja ime, Rahela, më lindi vetëm dy djem. 28Njëri nga ata 
tashmë më ka lënë. Atë duhet ta kenë copëtuar bishat e egra, sepse nuk e kam parë 
më pas ikjes së tij. 29Në qoftë se tani ma largoni edhe këtë dhe i ndodh gjësendi, 
hidhërimi që do të më shkaktonte kjo gjë, do të më vriste, sepse jam plak.”  
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30-31«E tani, o zotëri, – vazhdoi Juda, – në qoftë se kthehem tek ati im pa djaloshin, ai do 
të vdesë sapo të shohë që ky ai nuk është më me ne. Jeta e tij është e lidhur me jetën e 
djaloshit dhe ai është aq plak, saqë hidhërimi që do t’i shkaktonim, do ta vriste. 
32Përveç kësaj, unë iu betova atit me jetën time për djaloshin. Unë i thashë se, në qoftë 
se nuk do t’ia kthej djaloshin, do të mbetem unë fajtor gjithë jetën time. 33E tani, o 
zotëri, le të mbetem unë këtu, si skllavi yt, në vend të djaloshit; lejoje atë të kthehet me 
vëllezërit e tij. 34Si mund të kthehem tek ati im, në qoftë se djaloshi nuk është me mua? 
Nuk mund ta duroj kur të shoh se si kjo fatkeqësi do të bjerë mbi atin tim.» 
__________ 
♦ d.m.th. mund t’ju demaskoj duke përdorur mjetet e largpamjes. 
 
Josefi njihet me të vëllezërit 

Josefi nuk ishte më në gjendje ta mbante veten para shërbëtorëve të tij, prandaj 
i urdhëroi të gjithë të largoheshin nga dhoma. Askush tjetër nuk ishte me të 

kur iu zbulua të vëllezërve. 2Ai qante aq shumë e me ngashërime, saqë e dëgjuan edhe 
egjiptianët, dhe lajmi u mor vesh edhe në pallatin e mbretit. 3Josefi u tha të vëllezërve: 
«Unë jam Josefi! A është ende gjallë ati im?» Kur e dëgjuan këtë, vëllezërit u trembën aq 
shumë, saqë nuk mund t’i përgjigjeshin. 
4Pastaj Josefi u tha: «Ju lutem, afrohuni!» Kur u afruan, u tha: «Unë jam Josefi, vëllai 
juaj, të cilin e keni shitur në Egjipt. 5Por tani mos u shqetësoni e mos e ngarkoni veten 
me faj, ngaqë më keni shitur këtu. Në të vërtetë, ishte Perëndia që më ka dërguar këtu 
para jush, për t’ju shpëtuar jetën. 6Ky është vetëm viti i dytë i zisë së bukës në vend; do 
të ketë edhe pesë vjet të tjera, në të cilat nuk do të ketë as lërim e as korrje. 7Perëndia 
më ka dërguar para jush këtu, që të shpëtoni në këtë mënyrë të mrekullueshme dhe që 
ta sigurohem që ju dhe pasardhësit tuaj të mbijetoni. 8Kështu, në të vërtetë, nuk jeni 
ju që më keni sjellë këtu, por Perëndia; ai më ka bërë nëpunësin më të lartë të mbretit. 
Unë kam drejtimin e tërë vendit; jam sundimtar i tërë Egjiptit. 9Tani, shpejtoni të 
shkoni tek ati im dhe thuajini se i biri, Josefi, i thotë kështu: Perëndia më ka bërë 
sundimtarin e tërë Egjiptit. Eja tek unë pa vonesë. 10Ti, bashkë me fëmijët e tu, me 
nipërit e tu, me delet, dhitë, bagëtitë dhe me gjithë pasurinë që ke, do të banosh në 
krahinën e Goshenit,♦ ku do të jesh pranë meje. 11Meqë do të jesh në Goshen, unë 
mund të kujdesohem për ty. Do të ketë edhe pesë vjet urie dhe unë nuk dua që ti, 
familja jote dhe bagëtia jote të vdesin nga uria.»  

12Josefi vazhdoi: «Tani mund ta shihni vetë, ju të gjithë, edhe ti, o Benjamin, se unë 
jam me të vërtetë Josefi. 13Tregojini atit tim për pozitën time të lartë në Egjipt e për 
gjithçka që keni parë. Pastaj shpejtoni ta sillni këtu.» 
14E përqafoi të vëllanë, Benjaminin, dhe filloi të qante; edhe Benjamini po qante kur ai 
e përqafoi. 15Pastaj, duke qarë, ai përqafoi secilin nga vëllezërit dhe i puthi. Pas kësaj, 
vëllezërit e tij filluan të bisedonin me të. 
16Kur u mor vesh në pallat se kishin ardhur vëllezërit e Josefit, mbreti dhe nëpunësit e 
tij u gëzuan. 17Ai i tha Josefit: «Thuaju vëllezërve të tu të ngarkojnë kafshët dhe të 
kthehen në tokën e Kënaanit. 18Ta marrin atin e tyre dhe familjet e tyre e të kthehen 
këtu. Unë do t’u jap tokën më të mirë në Egjipt dhe ata do të kenë mjaft për të jetuar. 
19Thuaju, gjithashtu, të marrin nga Egjipti karroca për gratë e për fëmijët e tyre dhe ta 
sjellin atin e tyre me to. 20Ata nuk duhet të shqetësohen për pronat që do të lënë atje; 
në Egjipt do t’i kenë më të mira.» 
21Bijtë e Jakovit vepruan sipas urdhrit të tij. Sipas urdhrit të mbretit, Josefi u dha 
karroca, dhe ushqim për udhëtim. 22U dha, gjithashtu, rroba të reja, ndërsa Ben-
jaminit i dha treqind monedha argjendi dhe pesë palë rroba. 23Ai i dërgoi të atit dhjetë 
gomarë të ngarkuar me mallrat më të mira të Egjiptit dhe dhjetë gomarë të ngarkuar 
me drithë, bukë dhe ushqime të tjera për udhëtim. 24Ai i përcolli vëllezërit dhe kur u 
nisën u tha: «Mos u grindni udhës!» 
25Ata u nisën nga Egjipti dhe u kthyen në shtëpi tek ati i tyre, Jakovi, në Kënaan. 26Ata 
i thanë: «Josefi është ende gjallë. Është sundimtar i tërë Egjiptit.» Jakovi u habit aq 
shumë saqë nuk donte t’u besonte. 27Por, kur i treguan gjithçka që u kishte thënë 
Josefi dhe kur pa karrocat që Josefi kishte dërguar për udhëtimin e tij nga Egjipti, ai e 
mori veten nga tronditja. 28«Biri im, Josefi, është ende gjallë! – tha ai. – Ja gjithçka që 
kërkoja! Dua të shkoj ta shoh para se të vdes.» 
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___________ 
♦ Në pjesën verilindore të deltës së Nilit, afër Avarisit, kryqytetit të faraonit. Emra do të jetë 
variant hebraik i fjalës egjiptiane Kesem (K>G, S>SH). 
 
Mbërritja dhe vendosja e familjes së Jakovit në Egjipt 

Jakovi i bëri gati të gjitha plaçkat e tij dhe u nis për rrugë. Kur arriti në Beer-
shevë, i kushtoi një fli Perëndisë së të atit, Izakut. 2Gjatë natës, Perëndia iu 

shfaq atij në vegim dhe i thirri: «Jakov, Jakov!»  
«Urdhëro!» – iu përgjigj ai.  

3«Unë jam Perëndia, Perëndia e atit tënd – tha ai. – Mos ki frikë të zbresësh në Egjipt, 
sepse atje do t’i bëj pasardhësit e tu një komb të madh. 4Unë do të jem me ty në Egjipt, 
dhe do t’i kthej përsëri pasardhësit e tu në këtë vend. Josefi do të jetë me ty kur të 
vdesësh.» 
5Jakovi u nis nga Beersheva. Bijtë e tij e vunë atë, bashkë me gratë e tyre dhe me 
fëmijët e tyre të vegjël, në karrocat që u kishte dërguar mbreti i Egjiptit. 6Ata morën 
bagëtinë dhe gjithë pasurinë që kishin fituar në tokën e Kënaanit dhe shkuan në 
Egjipt. Jakovi mori me vete të gjithë pasardhësit e tij, 7bijtë, nipërit dhe mbesat, dhe 
bijat e tij. 
 
Lista e familjes së Jakovit 
8-15Këtu janë emrat e bijve dhe të nipërve të Jakovit, i cili quhet edhe Izrael, të cilët 
shkuan bashkë me të në Egjipt. Në krye gjenden bijtë që lindi Lea në Mesopotami. 
Ruveni, djali i madh, bashkë me bijtë e tij: Hanohun, Palluin, Hecronin e Harmin. 
Shimoni, bashkë me bijtë e tij: Jëmuelin, Jaminin, Ohadin, Jahinin, Coharin e Sha-
ulin, birin e një gruaje kënanase. 
Levi, bashkë me bijtë e tij: Gershonin, Kohatin, e Mërarin. 
Juda, bashkë me bijtë e tij: Shelahun, Perecin, e Zerahun (bijtë e tjerë të Judës, Eri 
dhe Onani, kishin vdekur në Kënaan). Bijtë e Perecit ishin Hecroni dhe Hamuli. 
Jisakari, bashkë me bijtë e tij: Tolën, Puahun, Jashuvin dhe Shimronin. 
Zëvuluni, bashkë me bijtë e tij: Seredin, Elonin, dhe Jahlëelin. Këta ishin bijtë që Lea i 
lindi Jakovit në Mesopotami. Përveç tyre, kishin edhe një bijë me emrin Dina. Bashkë 
me bijtë e tyre, ata ishin gjithsej 33 veta. 
16-18Nga skllavja Zilpa, të cilën Lavani ia kishte dhënë Leas si shërbëtore, rridhnin: 
Gadi dhe bijtë e tij: Cifoni, Hagi, Shuni, Ecboni, Eriu, Arodiu, Areliu. 
Asheri dhe bijtë e tij: Jimnahu, Jishvahu, Jishviu, Bëriahu dhe motra e tyre Sera. Bijtë 
e Bëriahut ishin Heveri dhe Malkieli. 
Pasardhësit e Jakovit prej Zilpës ishin gjithsej 16 veta. 
19-22Nga Rahela, gruaja e preferuar e Jakovit, rridhnin: 
Josefi, bashkë me bijtë e tij, Mënasheun dhe Efraimin, të cilët i lindi në Egjipt Asnata, 
bija e Poti-Ferait, priftit nga Heliopoli. Mënasheut, me shemrën aramase, i lindi djalë 
me emër Mahir, djali i të cilit ishte Gileadi. Efraimi kishte dy djem: Shutelahun, që 
kishte për bir Eranin, dhe Tahanin. 
Benjamini dhe bijtë e tij, Bela, Beheri, Ashbeli. Bela kishte djemtë me emrat Gera, 
Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim. Gera kishte një djalë me emër Ard. 
Pasardhësit e Jakovit prej Rahelës ishin gjithsej 19 veta. 
23-25Nga skllavja Bilha, të cilën Lavani ia kishte dhënë bijës së tij, Rahelës, rridhnin: 
Dani dhe biri i tij, Hushimi; 
Naftaliu dhe bijtë e tij: Jahcëeli, Guni, Jeceri dhe Shillemi. 
Pasardhësit e Jakovit prej Bilhës ishin 7 veta. 
26Numri i përgjithshëm i pasardhësve të vërtetë të Jakovit, që u nisën për në Egjipt, 
ishte 66 veta, duke mos përfshirë gratë e bijve të tij.  

27Dy djem i lindën Josefit në Egjipt, kështu që numri i përgjithshëm i familjes së 
Jakovit, që shkoi në Egjipt, arriti në 75 veta.♦  
__________ 
♦ Shumica e emrave të përmendur në këtë listë ishin paraardhësit e fiseve dhe klaneve në 
Izraelin e lashtë, në përputhje me premtimin hyjnor të lartpërmendur (Zan 46,3). 
 
Arritja e familjes së Jakovit në Egjipt 
28Jakovi e dërgoi Judën përpara që t’i lutej Josefit t’i takonte ata në Goshen. Kur 
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arritën atje, 29Josefi hipi në karrocën e tij dhe shkoi në Goshen për të takuar të atin. 
Kur u takuan, Josefi e përqafoi të atin dhe qau shumë kohë. 30Jakovi i tha Josefit: 
«Tani që të pashë të gjallë, le të vdes.» 
31Pastaj Josefi u tha vëllezërve dhe pjesës tjetër të familjes së babait: «Unë duhet të 
shkoj që t’i tregoj mbretit se vëllezërit e mi dhe tërë familja e atit tim, që banonte në 
Kënaan, kanë ardhur tek unë. 32Do t’i tregoj se jeni blegtorë dhe ruani bagëti dhe se i 
keni sjellë me vete kopetë e dhenve, dhive dhe gjithë bagëtinë dhe pronën tuaj. 33Kur 
mbreti të dërgojë për t’ju thirrur dhe t’ju pyesë se me çfarë merreni, 34duhet t’i thoni, 
patjetër, gjithë jetën tuaj jeni marrë me ruajtjen e bagëtise së trashë, ashtu si të parët 
tuaj. Kështu, ai do t’ju lejojë të banoni në krahinën e Goshenit.» Josefi ua tha këtë, 
sepse tek egjiptianët barinjtë nomadë quhet të papastër.♦  
________ 
♦ Urrejtja e të huajve flet kundër idesë që mbretërit hiksos ishin në fuqi në kohën e Josefit. 
Përkundrazi kjo shënon që dinastia vendëse ishte ajo e Sesostrit II (1894-1878). 
 

Pastaj Josefi mori me vete pesë nga vëllezërit dhe shkoi te mbreti. Atij i tha: «Ati 
im dhe vëllezërit e mi kanë ardhur nga Kënaani me kopetë dhe me tërë pronën 

e tyre. Ata janë tani në krahinën e Goshenit.» 
2Ia paraqiti mbretit vëllezërit e tij. 3Mbreti i pyeti: «Me çfarë merreni ju?»  
«Jemi blegtorë, o zotëri, ashtu si dhe të parët tanë» – iu përgjigjën.  – 4Kemi ardhur të 
banojmë në këtë vend, sepse në vendin e Kënaanit, zia e bukës është aq e rëndë, saqë 
nuk ka mbetur më kullotë për kopetë tona. Ju lutemi, na jepni leje të banojmë në 
krahinën e Goshenit.» 
5-6Atëherë faraoni i tha Josefit: «Pra, ati yt dhe vëllezërit e tu kanë ardhur të jetojnë me 
ty. Tërë Egjipti është në dispozicionin tënd. Zgjidh pjesën më të mirë të tokës për t’i 
vendosur. Ata mund të qëndrojnë në krahinën e Goshenit. Dhe, në qoftë se ka mes 
tyre njerëz të aftë, ngarkoji me ruajtjen e bagëtive të mia.» 
 7Pastaj Josefi mori të atin, Jakovin, dhe ia paraqiti mbretit. Jakovi e përshëndeti 
mbretin me urim bekimi, 8dhe mbreti e pyeti: «Sa vjeç jeni ju?»  

9Jakovi iu përgjigj: «Jeta ime endacake ka zgjatur 130 vjet. Këto vjet kanë qenë të pakta 
dhe të vështira, jo ashtu si vitet e shumta të të parëve të mi gjatë endjeve të tyre.»  

10Jakovi u nda nga mbreti me urim bekimi. 11Pastaj Josefi i vendosi të atin dhe 
vëllezërit e tij në Egjipt, duke u dhënë pronë në pjesën më të mirë të vendit, pranë 
qytetit Ramses, siç e kishte urdhëruar mbreti. 12Josefi i furnizoi me ushqim të atin, 
vëllezërit e tij dhe tërë familjen e të atit, duke përfshirë edhe më të vegjlit. 
_______ 
♦ d.m.th. Avaris. Emri Ramses do të jetë një azhurnim i mëvonshëm. 
 
Administrimi i Josefit në Egjipt 
13Zia e bukës ishte aq e rëndë, saqë nuk kishte më ushqim kërkund. Njerëzit e Këna-
anit dhe të Egjiptit u dobësuan nga uria. 14Njerëzit ishin të detyruar të blinin ushqime 
te Josefi, kështu që ai i grumbulloi të gjitha paratë që gjendeshin në Kënaan dhe në 
Egjipt, të cilat i depozitoi në pallatin e faraonit. 
15Kur nuk kishin më të holla, as në Kënaan, as në Egjipt, egjiptianët shkuan te Josefi 
dhe i thanë: «Na jep ushqim! Mos na lër të vdesim! Bëj diçka! Të gjitha të hollat tona i 
harxhuam.»  

16Josefi iu përgjigj: «Sillni këtu bagëtinë tuaj. Meqë i mbaruat të gjitha të hollat tuaja, 
do t’ju jap ushqim në këmbim të bagëtive tuaja.»  

17Atëherë njerëzit i sollën Josefit bagëtinë e tyre dhe ai i shkëmbeu ushqimet me kuajt, 
delet, dhitë, bagëtinë dhe gomarët e tyre. Atë vit ai i furnizoi ata me ushqim duke e 
shkëmbyer me të gjithë bagëtinë e tyre. 
18Vitin tjetër, ata shkuan përsëri dhe i thanë: «Nuk mund ta fshehim më, o zotëri, se 
nuk kemi më para dhe se të gjitha bagëtitë tona ju takojnë juve. Tani nuk na ka 
mbetur gjë tjetër veçse të japim trupat tanë dhe tokat tona. 19Mos na lër të vdesim! Bëj 
diçka! Mos lejo që fushat tona të shkretohen! Na bli ne dhe tokat tona në shkëmbim të 
ushqimit. Do të jemi skllevër të mbretit dhe atij do t’i takojnë tokat tona. Na jep 
drithëra, që të mbetemi gjallë dhe farë, që ta mbjellim në fushat tona.» 
20Kështu, Josefi i bleu për faraonin të gjitha tokat e Egjiptit. Çdo egjiptian u detyrua ta 
shiste tokën e tij, sepse zia e bukës ishte shumë e rëndë; dhe të gjitha tokat u bënë 
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pronë e mbretit. 21Josefi i skllavëroi njerëzit në tërë Egjiptin. 22Të vetmen tokë që nuk e 
bleu ishte toka që u takonte priftërinjve. Ata nuk kishin nevojë t’i shitnin tokat e tyre, 
sepse mbreti u dha një racion të veçantë, që të mbeteshin gjallë. 
23Josefi u tha njerëzve: «Siç e shihni, unë ju kam blerë edhe ju, edhe tokat tuaja. Ju 
tani i takoni faraonit, prandaj unë po ju jap farë për të mbjellë fushat. 24Por, në kohën 
e të korrave, do t’i jepni mbretit një të pestën. Pjesën që ju mbetet ju mund ta përdorni 
për farë dhe për ushqim për vete dhe për familjet tuaja.» 25Ata iu përgjigjën: «Ti na ke 
shpëtuar jetën. Ti na ke bërë mirë, o zotëri, dhe ne do të jemi skllevërit e mbretit.» 
26Prandaj Josefi shpalli në Egjipt ligjin që një e pesta e të korrave t’i takojë mbretit.  
Ky zakon është edhe sot në fuqi. Vetëm tokat e priftërinjve nuk u bënë pronë e mbretit. 
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Testamenti i Jakovit 
27Kështu, izraelitët banonin në Egjipt, në krahinën e Goshenit, ku u bënë të pasur dhe 
u zhvilluan shumë. 
28Jakovi jetoi në Egjipt 17 vjet, gjersa u bë 147 vjeç. 
29Kur i erdhi koha për të vdekur, ai dërgoi njerëz për të thirrur të birin, Josefin, dhe i 
tha: «Vëre dorën tënde nën kofshën time dhe betohu se nuk do të më varrosësh në 
tokën e Egjiptit. 30Dua të varrosem atje ku janë etërit; më largo nga Egjipti dhe më 
varros ku janë varrosur ata.» Josefi iu përgjigj: «Do të bëj ashtu siç kërkon ti.» 31Jakovi i 
tha: «Betohu se do ta bësh këtë.» Josefi u betua, dhe për këtë Jakovi falënderoi Perën-
dinë. 

Pak kohë më vonë Josefit i thanë se i ati ishte sëmurë. Prandaj mori me vete të 
dy bijtë, Mënasheun dhe Efraimin, dhe shkoi të shihte Jakovin. 2Kur i thanë 

Jakovit se i biri, Josefi, kishte ardhur për ta parë, ai i mblodhi forcat dhe u ngrit nde-
njur në shtrat. 
3Jakovi i tha Josefit: ”Perëndia e gjithëpushtetshme, El-Shadai, m’u shfaq në Luz, në 
tokën e Kënaanit dhe më bekoi. 4Ai më tha: «Unë do të të jap shumë fëmijë, kështu që 
pasardhësit e tu të bëhen shumë popuj: këtë vend unë do t’ua jap përgjithmonë pas-
ardhësve të tu për pronë.»” 5Jakovi vazhdoi: «Josef, dy bijtë e tu, që të lindën në Egjipt 
para se të vija këtu, më takojnë mua. Efraimi dhe Mënasheu janë të mitë po aq sa 
Ruveni dhe Shimoni. 6Në qoftë se do të kesh djem të tjerë, ata do të quhen të tutë; 
trashëgimin që do ta marrin do t’u rrjedhë nëpërmjet Efraimit dhe Mënasheut. 7Këtë do 
ta bësh për hir të nënës sate. Për hidhërimin tim të madh, ajo vdiq në tokën e 
Kënaanit, jo larg nga qyteti Efrat, kur po kthehesha nga Mesopotamia. Unë e varrosa 
atje pranë rrugës për në Efrat (Efrati quhet sot Bet-Lehem).» 
8Kur Jakovi pa bijtë e Josefit, e pyeti: «Kush janë këta djem?» 9Josefi iu përgjigj: «Këta 
janë bijtë e mi, që Perëndia m’i ka dhënë këtu, në Egjipt.» Jakovi i tha: «Silli tek unë, që 
t’i bekoj.» 10Shikimi i Jakovit po keqësohej, kështu që nuk arriti të shikonte mirë. Josefi 
i afroi djemtë, dhe ai i përqafoi e i puthi. 11Pastaj Jakovi i tha Josefit: «Nuk kisha 
shpresë se do të të shihja përsëri, kurse tani Perëndia më lejoi të shoh edhe fëmijët e 
tu.» 
12Pastaj Josefi i largoi të dy djemtë nga gjuri i Jakovit dhe ra përmbys para tij. 13Josefi e 
vuri Efraimin në anën e majtë të Jakovit, kurse Mënasheun në anën e djathtë të tij. 
14Por Jakovi i kryqëzoi duart e tij dhe e vuri dorën e djathtë në kokën e Efraimit, edhe 
pse ishte më i vogli, kurse dorën e majtë në kokën e Mënasheut, i cili ishte më i madhi. 
15Pastaj ai e bekoi kështu Josefin: «Këta djem i bekoftë Perëndia, të cilit i kanë shërbyer 
të parët e mi, Avrahami dhe Izaku. I bekoftë Perëndia, e cila më ka udhëhequr deri më 
sot! 16I bekoftë engjëlli që më shpëtoi nga gjithë ai rrezik! Në këta djem vazhdoftë të 
jetojë emri im dhe emri i të parëve të mi, Avrahamit dhe Izakut. U shtofshin e u 
zhvillofshin, që të kenë shumë pasardhës për të mbushur tokën (e premtuar).» 
17Josefi u hidhërua kur pa se i ati e kishte vënë dorën e djathtë në kokën e Efraimit; 
prandaj e kapi dorën e të atit, që ta hiqte nga koka e Efraimit dhe ta vinte në kokën e 
Mënasheut. 18Ai i tha të atit: «Mos ashtu, o atë. Ky është djali i madh; vëre dorën e 
djathtë në kokën e tij.» 19I ati nuk pranoi duke thënë: «E di, biri im, e di. Edhe pas-
ardhësit e Mënasheut do të bëhen një popull i madh. Por biri yt i vogël do të bëhet më i 
madh se ai, dhe pasardhësit e tij do të bëhen popuj të mëdhenj.» 
20Kështu, ai i bekoi atë ditë duke u thënë: ”Izraelitët do t’i përdorin emrat tuaj kur të 
thonë një bekim. Ata do të thonë: «Ju bëftë Perëndia si Efraimin dhe Mënasheun.»” 
Kështu, Jakovi e vendosi Efraimin para Mënasheut. 21Pastaj Jakovi i tha Josefit: «Siç e 
sheh, jam në prag të vdekjes, por Perëndia do të jetë me ty dhe do të të kthejë në 
vendin e të parëve të tu. 22Shehemin, atë tokë pjellore ♦ që ua mora amorasve me 
shpatën time dhe me harkun tim, po ta jap ty dhe jo vëllezërve të tu.» 
___________ 
♦ Qyteti qëndror e më i rendësishëm i krahinës fisnore të ardhshme të Efraimit dhe Mënasheut. 
Kështu kjo krahinë shumë pjellore tashmë u ishte paracaktuar. 
 
 
Bekimet profetike të Jakovit 

Jakovi dërgoi për të thirrur bijtë e tij e u tha: ”Mblidhuni e dëgjoni, o bijtë e 
Jakovit. 2Dëgjoni atin tuaj, Izraelin,♦ 3Ti, o Ruven, i parëlinduri im, ti je dëshmia 
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e forcave të mia të mira, sepse të kam bërë të parin, ti je i pari edhe përsa i përket 
fuqisë dhe madhështisë. 4Sidoqoftë, ti nuk mund të mbetesh i pari, sepse, si valët e 
stuhishme të detit, ti nuk e përmbajte dot veten dhe e përdhose shtratin tim, duke 
fjetur me një nga shemrat e mia dhe duke e turpëruar veten. 
5-6Ju, Shimon dhe Levi, jeni të dy bashkë, por kurrë nuk do të më bindni të lidhem me 
planet tuaja, të marr pjesë në komplotet tuaja, sepse ju i përdorni shpatat për të 
shfryrë inatin kundër njerëzve dhe me kënaqësi keni gjymtuar dema të shëndoshë.♦♦ 
7Prandaj dënimi i Perëndisë do të bjerë mbi ju dhe ai do të hakmerret për mizorinë 
tuaj. Vendimi i tij gjyqësor për ju tashmë është nxjerrë: «Ju nuk do të banoni më së 
bashku; pasardhësit tuaj do t’i shpërndaj nëpër Izrael.» 
8Ty, o Judë, të lavdërojnë vëllezërit e tu! Rreth teje ata brohorasin plot gëzim se ti e kap 
armikun për zverku dhe e nënshtron në pluhur. 9O biri im, ti i ngjan luanit të ri, i cili 
kurrë nuk kthehet duarthatë nga plaçkitja. Ai bie në bark pranë plaçkës dhe askush 
nuk guxon ta trembë. 10Skeptri mbretëror nuk do të largohet nga Juda, as shkopi i 
pushtetit legjislativ nga këmbët e tij, derisa të vijë Ai të cilit i takon froni, të cilit do t’i 
shërbejnë të gjitha kombet. ♦♦♦ 11Me anë të Judës vjen bollëku. I shkujdesur, ai e lidh 
shalën e kalit në hardhinë më të mirë; ai i lan rrobat me verë dhe pelërinën e tij me 
lëng rrushi. 12Vera bën t’i shkëlqejnë edhe më shumë sytë dhe qumështi ia zbardh 
dhëmbët. 
13Ti, o Zëvulun, do të banosh pranë detit, atje ku barkat kanë portin e tyre; deri në 
Sidon do të shtrihet toka jote. 
14Ti, o Jisakar, bart si skllav pesha të rënda, që t’i këputin krahët. Si gomar i dobët, ti 
përkul shpatullat dhe gjunjët të priten nga ngarkesa. ♠ 15Malli yt për një tokë të bukur 
e të begatë dhe për një jetë pa mundim të kushton shumë shtrenjtë.  
16Ti, o Dan, e mbron të drejtën e popullit. Prandaj fisi yt do të nderohet para të gjitha 
fiseve të Izraelit. 17Ti je i rrezikshëm si gjarpri që zë pritë pranë udhës. Ti i kafshon kalit 
thembrën dhe e rrëzon kalorësin në shpinë. Kështu i mund ti armiqtë e tu. ♠♠ 
18Unë po pres shpëtimin tënd, o Zot. 
19Ti, o Gad, shumëherë i sulmuar nga kusarët, ♠♠♠ kurrë nuk lejon të të grabitin; ti i 
thyen sulmet e tyre dhe i dëbon! 
20Fushat e Asherit do të japin prodhime të bollshme; në tokën e tij do të kultivohen 
vetëm bimët më të mira, që do të  jenë ushqim për tavolinën e mbretit. 

21Ti, o Naftali, i ngjan drenushës, e cila endet lirisht nëpër male dhe lind këlyshë të 
bukur e të fortë. ♥ 
22Ti, o Josef, i ngjan hardhisë, e cila rritet e harbuar pranë burimit dhe mbulon muret 
me degët e saj. 23Armiqtë të provokojnë, ata tendosin harqet dhe lëshojnë shigjeta 
kundër teje; ♥♥ 24por ti qëndron i patundur; krahët e tu dhe duart e tua janë forcuar 
nga Perëndia e fuqishme i Jakovit – nga Ai që është bariu dhe shkëmbi i Izraelit. 25Pe-
rëndia i gjithëpushtetshëm do të ndihmojë ty; Perëndia e atit tënd do të të bekojë me 
bekimin e lartë të qiellit. Ai do të japë shiun nga qielli dhe ujë nga burimet e humnerës, 
në thellësi të tokës. Pjellore do të t’i bëjë të gjitha fushat, edhe gratë dhe kafshët e tua. 
26Ti i sheh malet, të palëkundshme dhe të përjetshme, të cilat do të ngrihen lart në re; 
pasuria jote ngrihet mbi të gjithë ata. Të gjitha këto të takojnë vetëm ty, sepse ti do ta 
trashëgosh bekimin, të cilin unë, ati yt, e kam marrë nga stërgjyshërit e mi. Ti, o Josef, 
je i zgjedhuri ndër të gjithë vëllezërit e tu! ♥♥♥ 
27Ti, o Benjamin, je si ujku, i cili në mëngjes e kullufit prenë e tij dhe në mbrëmje e 
ndan.” 
28Me këto fjalë, Jakovi i bekoi të bijtë. Ai i dha secilit një bekim të veçantë. Duke 
shikuar në të ardhmen, ai foli për dymbëdhjetë fiset e Izraelit. 29-30Pastaj tha: «Pas 
vdekjes sime, më varrosni pranë të parëve të mi, në shpellën pranë Hain Mamres, në 
tokën e Mahpelës, të cilën Avrahami e bleu si varr familjeje nga hitasi, Efroni. 31-

32Prindërit e mi, gjyshi dhe gjyshja, janë varrosur aty, edhe Lean atje e varrosa.» 
33Tërë kohën Jakovi ishte i ulur në buzë të shtratit. Pasi mbaroi porositë e tij, ai u shtri 
përsëri në shtrat dhe pak më vonë vdiq, duke u bashkuar me të parët e tij. 
__________ 
♦ i plotësuar kryesisht në periudhen e gjyqtarëve dhe monarkisë së herët. Të gjitha këto figura 
kanë lidhje me lulëzimin e mbinatyrshëm, por gjithashtu me presionin nga popujt fqinjë, 
posaçërisht nga filistenjtë. Ndëshkimi vjen në trajtën e pushtimit dhe të shpërndarjes. Fisit të 
Judës i premtohet përparësi (e humbur nga Ruveni dhe Shimonit), por më vonë e karakterizuar 
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nga sundimi i Davidit, por në fund nga sundimi i Mesisë. ♦♦ aludim për vrasjen e udhëheqësve 
Hamor dhe Shehem. ♦♦♦ d.m.th. Mesia, i cili do të jetë mbreti i mbarë botës. ♠ aludim për 
skllavërimin e kananasve ♠♠ Kryesisht aludim për tradhtinë e një grupi anëtaresh të fisit të Danit 
te Gjq 8,24. Gjithashtu ka aludim për arritjet e guximshme të Samsonit ♠♠♠ si fis kufitar, ai ka 
përballuar goditjen kryesore të çdo pushtimi. ♥ ose: Naftali është si një pemë e shtrirë që nxjerr 
dega të bukura. ♥♥ aludim për kundërshtimin që përballonte Josefi. ♥♥♥ shi i shumtë, burime, 
shumë fëmijë dhe të korrat e bollshme.▼aludim për arritjet e guximshme të Ehudit, Shaulit dhe 
Jonatanit. Gjq 9-21 ilustron egërsinë që karakterizonte disa nga pasardhësit e tij. 
 
Varrimi i Jakovit në tokën e premtuar 

Josefi u lëshua mbi të atin, e puthi duke qarë. 2-3Pastaj urdhëroi mjekët, që 
ishin në shërbim të tij, që ta përgatisnin Jakovin për ta balsamosur. Sipas zako-

nit, për këtë nevojiteshin 40 ditë. Tërë Egjipti e vajtoi Jakovin, atin e Josefit, për 70 
ditë. 
4Pasi kaluan ditët e zisë, Josefi iu drejtua kryeoborrtarit të faraonit dhe iu lut që t’i 
thoshte atij: 5«Unë u betova para atit tim që do ta varros në tokën e Kënaanit, në varrin 
që ai ka bërë gati për vete. Prandaj dëshiroj të shkoj atje për ta varrosur, pastaj do të 
kthehem.» 6Mbreti i dërgoi këtë përgjigje: «Bëj atë, për të cilin iu betove atit tënd!» 
7Josefi u nis për rrugë, i shoqëruar nga nëpunësit e lartë të faraonit dhe nga kryetarët 
e fiseve të Egjiptit. 8E shoqëroi edhe tërë farefisi, familja e Josefit, vëllezërit e tij, bashkë 
me familjet e tyre. Vetëm fëmijët e vegjël dhe bagëtinë i lanë në krahinën e Goshenit. 
9Një repart i zgjedhur karrocash përcillte të vdekurin, duke krijuar një procesion të 
përmortshëm madhështor. 
10Kur arritën në Goren-Atad, në lindje të Jordanit, organizuan një ceremoni të përmort-
shme solemne; për shtatë ditë rresht Josefi bëri vajtime për atin e tij. 11Kënanasit që 
banonin aty, u çuditën dhe i thanë njëri-tjetrit: «Egjiptianët po zhvillojnë një ceremoni 
të madhe të përmortshme. Prandaj këtë vend e quajnë Avel-Micraim (Pikëllimi i 
Egjiptianëve).» 12-13Pas kësaj, sipas dëshirës së tij, bijtë e Jakovit e çuan trupin në tokën 
e Kënaanit, dhe e varrosën pranë Mahpelës, në lindje të Mamres, në shpellën që 
Avrahami e kishte blerë nga hitasi, Efroni, për varrezë familjeje. 
14Pasi e kishte varrosur të atin, Josefi u kthye në Egjipt, bashkë me vëllezërit e tij e të 
gjithë ata që e kishin shoqëruar. 
15Pasi vdiq i ati, vëllezërve të Josefit u hyri frika dhe i thanë njëri-tjetrit:: «Nuk e dimë 
nëse mban më inat me ne Josefi, sepse tani do të paguajmë për sjelljen tonë të keqe 
ndaj tij.» 16Ata i dërguan fjalë Josefit dhe i thanë: «Para se të vdiste, ati yt na la amanet 
që të të lutemi të na falësh e të mos mbash inat ndaj nesh për të keqen që të kemi 
bërë. 17Prandaj të lutemi: Na e fal të keqen që të bëmë! Të lutemi, në emër të Perëndisë 
së atit tënd, të cilit i shërbejmë edhe ne.» Kur e dëgjoi këtë, Josefi qau. 
18Pastaj, vetë vëllezërit shkuan te Josefi, ranë përmbys para tij dhe i thanë: «Jemi 
skllevërit e tu!» 19Por Josefi iu përgjigj: «Mos kini frikë! Unë nuk do ta kthej mbrapsht 
atë që vendosi vetë Perëndia. 20Ju kishit ndër mend të më bënit keq, por Perëndia e 
ktheu atë në të mirë; sepse kështu donte ta shpëtonte jetën e shumë njerëzve. Ashtu 
ishte plani i tij dhe ashtu ndodhi. 21Prandaj mos kini frikë! Unë do të kujdesem për ju 
dhe për fëmijët tuaj.» Kështu, Josefi i qetësoi të vëllezërit dhe u dha përsëri zemër. 
 
Vdekja e Josefit 
22Josefi, bashkë me të gjithë pasardhësit e të atit, mbeti në Egjipt. U bë 110 vjeç, 23pa 
nipërinë e birit të tij, Efraimit, dhe përjetoi lindjen e bijve të nipit të tij, Mahirit, birit të 
Mënasheut, dhe i pranoi me festime në fisin e tij. 24Kur Josefi e ndjeu që po i afrohej 
vdekja, u tha të vëllezërve: «Perëndia nuk do t’ju harrojë. Ai do t’ju kthejë në vendin që 
ia ka premtuar me betim Avrahamit, Izakut dhe Jakovit. 25Kur të ndodhë kjo, m’i hiqni 
eshtrat prej këndej dhe merrini me vete.» Vëllezërit e Josefit u betuan për këtë. 26Josefi 
vdiq në moshën 110 vjeç. Kufomën e tij, pasi e balsamosën, e futën në arkivol në 
Egjipt. 
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LIBRI I DALJËS 
 
Izraelitët trajtohen mizorisht 

Bijtë e Jakovit, që shkuan në Egjipt me atin e tyre, secili me familjen e vet, ishin: 
2Ruveni, Shimoni, Levi, Juda, 3Jisakari, Zëvuluni, Benjamini, 4Dani, Naftaliu, Gadi 

dhe Asheri. 5Numri i përgjithshëm i këtyre njerëzve, pasardhësve të drejtpërdrejtë të 
(Jakov) Izraelit, ishte shtatëdhjetë. Biri i tij, Josefi, tashmë ishte në Egjipt. 6Me kalimin 
e kohës, Josefi, të vëllezërit, dhe të gjithë ata që ishin nga ai brez, vdiqën, 7por pas-
ardhësit e tyre, izraelitët, lindën shumë fëmijë. Ata u bënë të fortë dhe u shumëzuan 
aq shumë, saqë mbushën tërë Egjiptin. 
8Pas disa kohësh, në Egjipt erdhi në fuqi një faraon i ri,♦  i cili nuk dinte asgjë për 
Josefin. 9Ai i tha popullit të tij: «Këta izraelitë janë bërë të fortë dhe janë shumëzuar 
kaq shumë, saqë paraqesin rrezik për ne. 10Në rast lufte ka të ngjarë që ata të bash-
kohen me armiqtë tanë, për të luftuar kundër nesh dhe të ikin nga vendi ynë. Duhet të 
gjejmë një mënyrë për t’i penguar që të mos shtohen më tepër.» 11Kështu, egjiptianët 
emëruan mbi ta mbikëqyrës të skllevërve për t’i dërrmuar dhe sfilitur me angari. 
Izraelitët ndërtuan për mbretin qytetet Pitom dhe Ramses ♦♦ që do të shërbenin si depo 
të përparme ushtarake. 12Mirëpo, sa më shumë egjiptianët i shtypnin izraelitët, aq më 
shumë shumëzoheshin ata dhe përhapeshin në të gjithë vendin. Në fund, egjiptianët 
kishin frikë nga izraelitët 13-14dhe i trajtuan mizorisht, duke i ngarkuar me punë të 
rënda. I detyruan të punonin në projektet e ndërtimit dhe në fushat e tyre, pa ndier 
asnjë mëshirë për ta. 
15Pastaj mbreti i Egjiptit foli me Shifrën dhe Puahën, dy mami hebreje që i ndihmonin 
gratë izraelite për të lindur. 
16«Kur t’i ndihmoni gratë izraelite për të lindur, – u tha ai, – nëse është djalë, vriteni, 
kurse po të jetë vajzë, lëreni të jetojë.» 17Por mamitë kishin respekt për Perëndinë, 
prandaj nuk iu bindën urdhrit të mbretit; përkundrazi, ato i lanë djemtë të jetonin. 
18Atëherë mbreti i thirri përsëri mamitë dhe i pyeti: «Përse veproni kështu? Përse i lini 
djemtë të jetojnë?» 
19Ato iu përgjigjën: «Gratë izraelite janë ndryshe nga gratë egjiptiane. Ato lindin me 
lehtësi dhe foshnjat linden para se të shkojë ndonjëra nga ne.» 20-21Meqë mamitë kishin 
respekt për Perëndinë, ai tregohej i mirë ndaj tyre dhe u dha familjet e veta dhe pas-
ardhës. Izraelitët vazhdonin të shumëzoheshin dhe u forcuan. 22Në fund, mbreti i dha 
urdhër mbarë popullit: «Hidhni në Nil çdo djalë hebre të porsalindur! Lini të jetojnë 
vetëm vajzat!» 
________ 
♦ do të jetë Tutmose I (1539-1514): gjatë sundimit të tij lindi Moisiu (1527) në qoftë pranohet 
kronologjia e gjatë. ♦♦ d.m.th. Avaris. Emri Ramses do të jetë një azhurnim i mëvonshëm. 
 
Lindja e Moisiut 

Gjatë kësaj kohe, një njeri nga fisi i Levit u martua me një grua nga fisi i tij, 2dhe 
ajo i lindi djalë. Kur pa se ai ishte një foshnjë e bukur, ajo e fshehu për tre muaj. 

3Por, kur nuk arriti ta fshihte më, ajo mori një shportë xunkthi dhe e leu me katran, që 
të mos i hynte uji. E vuri foshnjën në të dhe e futi në kulmakun në breg të lumit. 
4Motra e foshnjës qëndroi në largësi për të parë se ç’do t’i ndodhte atij. 
5Bija e faraonit zbriti në lumë për t’u larë, kurse shërbëtoret e saj vazhduan të 
shëtitnin gjatë bregut. Papritur, ajo pa shportën e fshehur në kulmak dhe dërgoi 
shërbëtore për ta marrë. 6Princesha e hapi dhe e pa foshnjën. Foshnja qante dhe asaj i 
erdhi keq për të. «Ky është një nga foshnjat izraelite» – tha ajo. 7Atëherë e motra e 
foshnjës e pyeti: «A të shkoj e të thërras një grua izraelite për t’u bërë mëndeshë?» 
8«Të lutem!» – iu përgjigj ajo. Kështu, vajza shkoi dhe solli të ëmën e foshnjës. 
9Princesha i tha gruas: «Merre këtë foshnjë dhe kujdesu për të, dhe do të të paguaj për 
këtë.» Atëherë gruaja e mori foshnjën dhe u kujdes për të. 10Më vonë, kur foshnja u rrit 
mjaft, ajo ia çoi bijës së mbretit, e cila e birësoi si djalin e saj. Me vete ajo tha: ’Nga uji 
e nxora, dhe emrin do t’ia vë Moisi.’ 
 
Ikja e Moisiut për në Midjan 
11Kur u rrit Moisiu, doli për të vizituar popullin e tij, izraelitët, dhe vuri re se ata ishin 
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të detyruar të bënin punë të rënda. Madje ai pa se si një egjiptian vrau një izraelit, një 
njeri nga populli i vet. 12Moisiu shikoi rreth e rrotull, dhe, kur vuri re se asnjeri nuk po 
shihte, e vrau egjiptianin dhe trupin e tij e fshehu në rërë. 13Të nesërmen, u kthye aty 
dhe pa dy izraelitë që po përlesheshin me njëri-tjetrin. Ai i tha atij që nuk kishte të 
drejtë: «Përse e rreh bashkëvendasin?» 
14Njeriu iu përgjigj: «Kush të vuri ty sundimtarin dhe gjykatësin tonë? Mos ke ndër 
mend të më vrasësh edhe mua siç vrave atë egjiptianin?» 
Moisiun e zuri frika dhe tha me vete: ’Qenka zbuluar ajo që bëra!’ 15-16Kur mori vesh atë 
që ndodhi, mbreti kërkoi Moisiun për ta vrarë, por Moisiu iku dhe shkoi të banonte në 
vendin e Midjanit. 
Një ditë, Moisiu po qëndronte i ulur pranë një pusi. Aty erdhën shtatë bijat e Jitros, 
priftit të Midjanit, për të nxjerrë ujë dhe për t’u dhënë për të pirë deleve dhe dhive të 
atit të tyre. 17Por disa barinj i dëbuan bijat e Jitros. Atëherë Moisiu u erdhi në ndihmë 
dhe u dha kafshëve për të pirë. 18Kur u kthyen tek i ati, ai i pyeti: «Përse u kthyet herët 
sot?» 
19«Një egjiptian na shpëtoi nga barinjtë, – iu përgjigjën vajzat, – madje, na nxori ujë dhe 
u dha kafshëve të pinin.» 
20«Ku është ai? – i pyeti Jitro bijat e tij. – Përse e latë njeriun jashtë? Shkoni e ftojeni të 
hajë me ne!» 
21Kështu, Moisiu pranoi të banonte me to, dhe Jitro i dha për grua të bijën, Ciporën, 22e 
cila i lindi djalë. Moisiu tha me vete: ’Unë jam i huaj në këtë tokë, prandaj do t’i vë 
emrin Gershom.’ 
23Shumë vjet më vonë, mbreti i Egjiptit vdiq. Megjithatë, izraelitët vazhdonin të vuanin 
në skllavëri të rëndë dhe vazhdimisht thërritnin për ndihmë. Thirrja e tyre arriti deri te 
Perëndia, 24i cili e dëgjoi rënkimin e tyre dhe iu kujtua besëlidhja e tij me Avrahamin, 
Izakun dhe Jakovin. 25Pasi e pa robërinë e izraelitëve, atij i erdhi keq për ta. 
 
Thirrja e Moisiut 

Një ditë, Moisiu po ruante delet dhe dhitë e vjehrrit të tij, Jitros, priftit të Midjanit. 
Pasi udhëhoqi tufën nëpër shkretëtirë, ai arriti në Sinai, në malin e shenjtë. 

2Pikërisht aty, si flakë nga mesi i një drize, atij u shfaq engjëlli i Zotit. Moisiu pa flakën 
që dilte nga driza, por ajo nuk digjej. 3’Sa e çuditshme! – mendoi ai. – Përse driza nuk 
digjet? Do të afrohem e të shoh se ç’ndodh.’ 
4Kur Zoti pa se Moisiu po afrohej, i thirri nga mesi i drizës: «Moisi! Moisi!» «Urdhëro!» – 
u përgjigj ai. 5«Mos iu afro më shumë drizës! – i tha Perëndia. – Hiqi sandalet, sepse po 
qëndron në tokë të shenjtë. 6Unë jam Perëndia e stërgjyshërve të tu, Perëndia e 
Avrahamit, e Izakut dhe e Jakovit.» Moisiu mbuloi fytyrën, sepse kishte frikë ta shihte 
Perëndinë. 7Pastaj Zoti tha: «Unë e kam parë që populli im trajtohet mizorisht në 
Egjipt. Kam dëgjuar thirrjen e tyre për të shpëtuar nga mbikëqyrësit. I njoh mirë 
vuajtjet e tyre, 8prandaj kam zbritur për t’i shpëtuar nga egjiptianët dhe për t’i nxjerrë 
nga Egjipti, për t’i vendosur në një vend të mirë e të gjerë, një tokë të pasur dhe 
pjellore,♦ në të cilën tani banojnë kënanasit, hitasit, amorasit, perizasit, horasit dhe 
jevusasit. 9E kam dëgjuar mirë thirrjen e popullit tim dhe pashë se si e shtypin 
egjiptianët. 10Tani po të dërgoj ty te mbreti i Egjiptit,  që ta nxjerrësh popullin tim nga 
vendi i tij.» 
11Por Moisiu i tha Perëndisë: «Unë jam njeri i rëndomtë. Si mund të shkoj te mbreti dhe 
t’i nxjerr izraelitët nga Egjipti?» 
12Perëndia iu përgjigj: «Unë do të jem me ty dhe kur ta nxjerrësh popullin nga Egjipti, ti 
do të më adhurosh në këtë mal. Për ty, kjo do të jetë shenja se të kam dërguar unë.» 
13Por Moisiu iu përgjigj: ”Kur të shkoj tek izraelitët dhe t’u them: «Perëndia e të parëve 
më dërgoi te ju», ata do të më pyesin: «Si quhet ai?» Atëherë çfarë t’u them atyre?” 
14Perëndia tha: ”UNË JAM! Ja çfarë duhet t’u thuash: Ai që quhet UNË JAM më dërgoi 
te ju. 15Thuaju izraelitëve se unë, Zoti, Perëndia e të parëve të tyre,  Perëndia e 
Avrahamit, Izakut dhe Jakovit, të dërgova tek ata. Ky është emri im përgjithmonë: me 
këtë emër duhet të më quajnë të gjithë brezat e ardhshëm. 16Shko e mblidhi të gjithë 
pleqtë izraelitë dhe thuaju se unë, Zoti, Perëndia e të parëve të tyre, Perëndia e 
Avrahamit, Izakut dhe Jakovit, t’u shfaqa. Thuaju se unë kam zbritur tek ata dhe kam 
parë se ç’u kanë bërë egjiptianët. 17Unë kam vendosur t’i nxjerr nga Egjipti, ku 
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trajtohen mizorisht, për t’i çuar në një tokë të pasur dhe pjellore – në tokën e këna-
nasve, hitasve, amorasve, perizasve, horasve dhe jevusasve. 18Populli im do të dëgjojë 
se ç’do t’i thuash. Pastaj ti, bashkë me pleqtë izraelitë, duhet të shkosh te mbreti i 
Egjiptit për t’i thënë: «Zoti, Perëndia e izraelitëve, na u shfaq neve. Tani, na lejo të 
udhëtojmë për tri ditë nëpër shkretëtirë, që të shkojmë për t’i kushtuar flijime Zotit, 
Perëndisë sonë.» 19E di se mbreti i Egjiptit nuk do t’ju lejojë të shkoni, po të mos 
detyrohet me dhunë nga ana ime. 20Por unë do ta përdor fuqinë time dhe do ta ndësh-
koj Egjiptin; do të shkaktoj atje gjëra të tmerrshme. Atëherë ai do t’ju lejojë të shkoni. 
21Unë do të bëj që egjiptianët t’ju respektojnë me qëllim që, kur populli im të dalë nga 
Egjipti, të mos niset duarbosh. 22Çdo grua izraelite do të shkojë te fqinjët egjiptianë ose 
te ndonjë grua egjiptiane që banon në shtëpinë e saj, për të kërkuar veshje, arturina 
ose argjendari. Izraelitët do t’i veshin bijtë dhe bijat e tyre me këto gjëra dhe kështu do 
t’ua heqin pasurinë egjiptianëve.” 
___________ 
♦ fjfj: një tokë ku rrjedh qumësht dhe mjaltë. 
 
Perëndia i jep Moisiut fuqi të mbinatyrshme 

Pastaj Moisiu iu përgjigj Zotit kështu: «Por, ta zëmë se izraelitët nuk do të më 
besojnë dhe nuk duan t’ia dinë për atë që u them. Çfarë të bëj në qoftë se nuk e 

pranojnë që ti më je shfaqur?» 
2Atëherë Zoti e pyeti: «Çfarë po mban në dorë?» «Një shkop» – iu përgjigj ai. 3«Hidhe 
përtokë!» – i tha Zoti. Kur Moisiu e hodhi përtokë, shkopi u shndërrua në gjarpër dhe u 
largua prej tij. 4Pastaj Zoti i tha Moisiut: «Përkulu dhe kape për bishti.» Moisiu u përkul 
dhe e kapi për bishti. Gjarpri u bë përsëri shkop. 5Zoti i tha: «Bëje këtë për t’u 
dëshmuar izraelitëve që Zoti, Perëndia e Avrahamit, Izakut dhe Jakovit, ty të është 
shfaqur.» 
6Zoti foli përsëri me Moisiun: «Fute dorën në rrobën tënde!» Moisiu iu bind dhe, kur e 
nxori dorën, ajo ishte krejt gërbulë, plot me njolla të bardha, si borë. 7Pastaj Zoti i tha: 
«Fute dorën përsëri në rrobën tënde.» Ai iu bind dhe kur e nxori përsëri dorën, ajo ishte 
e shëndoshë, njësoj si gjymtyrët e tjera. 8Zoti tha: «Në qoftë se nuk do të të besojnë ose 
nuk do të binden nga mrekullia e parë, me këtë mrekulli do të binden. 9Në qoftë se, 
megjithë këto dy mrekulli, ata ende nuk të besojnë e, në qoftë se nuk pranojnë të 
dëgjojnë ato që thua, merr pak ujë nga Nili dhe derdhe përtokë. Uji do të shndërrohet 
në gjak.» 
10Por Moisiu i tha: «Jo, o Zot, mos më dërgo! Kurrë nuk kam qenë orator i mirë dhe as 
u bëra i tillë pasi fillove të flasësh me mua. Jam orator i mjerë, i ngadaltë dhe i 
pavendosur.» 
11Zoti i tha: «Kush ia jep njeriut gojën? Kush e bën të shurdhër ose memec? Kush i jep 
njeriut dritën e syrit ose e bën të verbër? Këtë e bëj unë, Zoti. 12Tani, shko! Unë do të të 
ndihmoj të flasësh siç duhet dhe do të të them se ç’duhet të flasësh.» 
13Por Moisiu tha: «Jo, o Zot, dërgo dikë tjetër!» 
14Atëherë Zoti u zemërua me Moisiun e i tha: «Po vëllai yt, Aharoni, leviti? E di se ai 
mund të flasë mirë. Në fakt, tani po vjen të të takojë dhe do të gëzohet kur të të shohë. 
15Mund të flasësh me të dhe t’i tregosh se ç’duhet të thotë ai. Unë do t’ju ndihmoj të 
dyve të flitni e do t’ju them të dyve se ç’duhet të bëni. 16Ai do të jetë zëdhënësi yt për të 
folur me popullin në vendin tënd. Atëherë ti do të jesh si Perëndi, duke i thënë se 
ç’duhet të thotë ai. 17Merre këtë shkop me vete, sepse me anë të këtij do të kryesh 
mrekulli.» 
 
Moisiu kthehet në Egjipt 
18Pastaj Moisiu u kthye te Jitro, vjehrri i tij, dhe i tha: «Të lutem, më jep leje të kthehem 
te farefisi im në Egjipt, për të marrë vesh nëse janë ende gjallë.» Jitro ra dakord dhe u 
nda nga ai. 
19Kur Moisiu ishte ende në Midjan, Zoti i tha: «Kthehu në Egjipt, sepse të gjithë ata që 
kishin ndër mend të të vritnin, vdiqën.»♦  20Kështu, Moisiu mori gruan dhe djemtë, i 
vuri në gomar dhe bashkë me ta, mori rrugën për në Egjipt, duke mbajtur në dorë 
shkopin që Perëndia e kishte urdhëruar ta mbante me vete. 
21Zoti i tha përsëri Moisiut: ”Tani që po nisesh për në Egjipt, ki kujdes që t’i kryesh 
para mbretit të gjitha mrekullitë, për të cilat të kam dhënë fuqi. Por do ta bëj mbretin 
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kokëfortë dhe ai nuk do ta lejojë popullin të largohet. 22Pastaj ti duhet t’i thuash se 
unë, Zoti, i them: «Izraeli është djali im i parëlindur. 23Të kam urdhëruar ta lejosh birin 
tim të shkojë, për të më adhuruar mua, por ti nuk pranove. Tani unë do të vras birin 
tënd të parëlindur!»” 
24Rrugës për në Egjipt, pranë një fushimi, Zoti e takoi Moisiun dhe kërkoi ta vriste. 25-

26Atëherë Cipora, gruaja e tij, mori një gur të mprehtë, i preu lafshën të birit dhe me të 
ia preku organet gjenitale Moisiut. Për shkak të ritit të synetit, ajo i tha Moisiut: «Ti je 
për mua burrë gjaku.»♦♦  Kështu, Zoti ia fali jetën Moisiut. 
27Ndërkohë, Zoti i kishte thënë Aharonit: «Shko në shkretëtirë për t’u takuar me 
Moisiun.» Dhe ai shkoi, e takoi të vëllanë pranë malit të shenjtë dhe e përshëndeti 
duke e puthur. 28Pastaj Moisiu i tha Aharonit gjithçka që i kishte thënë Zoti kur e 
urdhëroi të kthehej në Egjipt. Gjithashtu i tregoi për mrekullitë, për të cilat Zoti i 
kishte dhënë urdhër t’i kryente. 29Kështu, Moisiu dhe Aharoni shkuan në Egjipt dhe 
mblodhën të gjithë pleqtë izraelitë. 30Aharoni u tha gjithçka që Zoti i kishte thënë 
Moisiut. Pastaj Moisiu i kreu të gjitha mrekullitë para popullit. 31Ata i zunë besë e, kur 
dëgjuan se Zoti kishte shkuar tek ata dhe kishte parë që egjiptianët i trajtonin 
mizorisht, ata u përkulën përtokë dhe e adhuruan. 
________ 
♦ Faraoni që vjen pas do të jetë Amenhotepi II (1450-1425) i cili është faraoni i Daljes.  
♦♦ Moisiu kishte harruar të rrethpriste të birin, kështu duke e vendosur jashtë besëlidhjes. Të 
shoqin që Cipora pothuajse e kishte humbur, tani rifitohet falë ritit të gjakut.  
 
Moisiu dhe Aharoni para mbretit të Egjiptit 

Pastaj Moisiu dhe Aharoni shkuan te mbreti i Egjiptit dhe i thanë: ”Zoti, Perëndia e 
Izraelit, thotë: «Lëre popullin tim të shkojë për të festuar një festë në shkretëtirë për 

nderin tim.»” 
2«E kush është Zoti? – pyeti mbreti. – Përse ta dëgjoj dhe ta lejoj popullin e Izraelit të 
shkojë? Unë nuk e njoh Zotin dhe nuk do ta lejoj Izraelin të shkojë.» 
3Moisiu dhe Aharoni iu përgjigjën: «Neve na është shfaqur Perëndia e hebrenjve. Na lejo 
të udhëtojmë tri ditë në shkretëtirë për t’i kushtuar flijime Zotit, Perëndisë sonë. Në 
qoftë se nuk e bëjmë këtë, ai do të bëjë që ne të vdesin ose nga murtaja, ose nga lufta.» 
4Faraoni i tha Moisiut dhe Aharonit: «Si kërkoni ta largoni popullin nga puna e tij? 
Kthehuni në punën tuaj! 5Tani, që këta njerëz janë shtuar kaq shumë, ju kërkoni që 
ata të lënë punën!» 
6Dhe po atë ditë mbreti urdhëroi mbikëqyrësit e skllevërve dhe kryepunëtorët izraelitë 
dhe u tha: 7«Mos i jepni më kashtë popullit, izraelitëve, për të bërë tulla. 
Detyrojini ta gjejnë vetë. 8Por, megjithatë, kërkojuni që të prodhojnë të njëjtën sasi 
tullash, si dhe më parë, asnjë tullë më pak! Ata janë dembela, prandaj më luten vazh-
dimisht që t’i lejoj të shkojnë për t’i kushtuar flijime Perëndisë së tyre! 9Detyrojini këta 
njerëz që të punojnë më shumë, të jenë vazhdimisht të zënë me punë, në mënyrë që të 
mos kenë mjaft kohë për t’i dëgjuar këto gënjeshtra.» 
10Mbikëqyrësit dhe kryepunëtorët dolën dhe u thanë izraelitëve: «Mbreti dha urdhër që 
të mos furnizoheni më me kashtë. 11Thotë se ju duhet të shkoni e ta gjeni vetë ku të 
mundeni, por, megjithatë, ju duhet të prodhoni të njëjtën sasi tullash.» 12Prandaj 
populli u shpërnda nëpër tërë Egjiptin për të kërkuar kashtë. 13Mbikëqyrësit vazhdi-
misht kërkonin prej tyre të prodhonin çdo ditë aq tulla sa kishin prodhuar edhe më 
parë kur u jepnin kashtë. 14Mbikëqyrësit egjiptianë i rrihnin kryepunëtorët izraelitë, të 
cilët ishin ngarkuar me drejtimin e punës. Ata gjithnjë pyetnin: «Përse nuk prodhoni 
aq tulla sa edhe më parë?» 
15Atëherë kryepunëtorët shkuan te mbreti për t’u ankuar: «Përse na trajton kështu, o 
mbret? 16Askush nuk na jep kashtë, kurse urdhri është të prodhojmë tulla! Tani edhe 
po na rrahin! Populli yt është fajtor për këtë!» 
17«Ju jeni përtacë e nuk doni të punoni, prandaj më luteni t’ju lejoj të shkoni për t’i 
kushtuar flijime Zotit. 18Tani përvishjuni përsëri punës! Nuk do të keni furnizim me 
kashtë dhe ju duhet të prodhoni po aq tulla sa edhe më parë.» 19Kryepunëtorët ranë 
ngushtë kur mbreti i urdhëroi të prodhonin aq tulla sa më parë. 20Kur po largoheshin, 
takuan Moisiun dhe Aharonin që po i pritnin. 21Moisiut dhe Aharonit i thanë: «Zoti e ka 
parë se ç’keni bërë dhe do t’ju ndëshkojë, sepse bëtë që të na urrejnë mbreti dhe 
oficerët e tij. Ju u keni dhënë shkak për të na vrarë.» 
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22Atëherë Moisiu iu drejtua Zotit dhe i tha: «O Zot, përse e trajton kështu popullin 
tënd? Përse më dërgove këtu? 23Qëkur shkova te mbreti për t’i folur për ty, ai na ka 
trajtuar mizorisht. E ti nuk bëre asgjë për të na ndihmuar!» 

Zoti i tha Moisiut: «Tani do të shohësh se ç’do t’i bëj mbretit. Do ta detyroj ta lejojë 
popullin tim të shkojë. Në fakt, do ta detyroj ta dëbojë popullin nga vendi i tij.» 

 
Zoti i zbulohet Moisiut 
2Perëndia foli me Moisiun dhe i tha: «Unë jam Zoti. 3Unë iu shfaqa Avrahamit, Izakut 
dhe Jakovit si Perëndia e gjithëpushtetshme, por nuk ua bëra të njohur emrin tim të 
shenjtë, JAHVE (Zotin). 4Gjithashtu unë lidha me ta besëlidhje, duke u premtuar se do 
t’ua jap vendin e Kënaanit, vendin, në të cilin ata banuan si të huaj. 5Tani dëgjova 
rënkimin e izraelitëve, të cilët egjiptianët i skllavëruan, dhe m’u kujtua besëlidhja ime. 
6Prandaj thuaju izraelitëve se unë po u them: «Unë jam Zoti; unë do t’ju shpëtoj dhe do 
t’ju çliroj nga punët e rënda, ku ju kanë vënë egjiptianët dhe do t’ju çliroj nga 
skllavëria ku keni rënë. Do të ngre dorën time të fuqishme për të sjellë mbi ta 
ndëshkim të tmerrshëm, por ju do t’ju shpëtoj. 7Do t’ju bëj popullin tim dhe do të jem 
Perëndia juaj. Ju do ta kuptoni se unë jam Zoti, Perëndia juaj, kur t’ju çliroj nga 
skllavëria në Egjipt. 8Do t’ju shpie në vendin që solemnisht premtova t’ia jepja 
Avrahamit, Izakut dhe Jakovit; unë do t’jua jap si pronën tuaj. Unë jam Zoti.» 9Moisiu 
ua tha këtë izraelitëve, por ata nuk donin ta dëgjonin, sepse shpirti i tyre ishte thyer 
nga skllavëria mizore. 
10Pastaj Zoti i tha Moisiut: 11«Shko e thuaji mbretit të Egjiptit se ai duhet t’i lejojë 
izraelitët të largohen nga vendi i tij.» 
12Por Moisiu iu përgjigj: «Mua nuk donin të më dëgjonin as izraelitët, e përse duhet të 
më dëgjojë mbreti? Unë nuk jam aq i shkathët nga goja.» 
13Atëherë Zoti u tha Moisiut dhe Aharonit: «Thuajuni izraelitëve dhe mbretit të Egjiptit 
se unë ju kam urdhëruar t’i nxirrni izraelitët nga Egjipti». 
 
Gjenealogjia e Moisiut dhe Aharonit 
14Ruvenit i lindën katër djem: Hanohu, Pallu, Hecroni dhe Karmiu: ata ishin stërgjy-
shërit e klaneve që mbajnë emrat e tyre. 15Shimonit i lindën gjashtë djem: Jemueli, 
Jamini, Ohadi, Jahini, Cohari dhe Shauli, bir i një gruaje kënanase. Ata ishin stërgjy-
shërit e klaneve që mbajnë emrat e tyre. 16Levit i lindën tre djem: Gershoni, Kohati dhe 
Merariu. Ata ishin stërgjyshërit e klaneve që mbajnë emrat e tyre. Levi jetoi 137 vjet. 
17Gershonit i lindën dy djem: Livniu dhe Shimeiu dhe ata patën shumë pasardhës. 
18Kohatit i lindën katër djem: Amrami, Ichari, Hevroni dhe Uzieli. Kohati jetoi 133 vjet. 
19Merariut i lindën dy djem: Mahliu dhe Mushiu. Këta janë fiset e Levit me pasardhësit 
e tyre. 
20Amrami u martua me motrën e të atit, Johevedën, e cila i lindi Aharonin dhe Moisiun. 
Amrami jetoi 137 vjet. 21Icharit i lindën tre djem: Korahu, Nefegu dhe Zihriu. 22Uzielit i 
lindën gjithashtu tre djem: Mishaeli, Elcafani dhe Sitriu. 
23Aharoni u martua me Elishevën, bijën e Aminadavit dhe motrën e Nahshonit; ajo i 
lindi Nadavin, Avihuin, Elazarin dhe Itamarin. 24Korahut i lindën tre djem: Asiri, El-
kana, Aviasafi; ata ishin stërgjyshërit e degëve të klanit të Korahut. 25Elazari, biri i 
Aharonit, u martua me njërën nga bijat e Putielit, e cila i lindi Pinhasin. Këta ishin 
kryetarët e familjeve dhe degëve të fisit të Levit. 
26Aharoni dhe Moisiu ishin ata, të cilëve Zoti u tha: «Nxirrini fiset e Izraelit nga Egjipti.» 
27Këta ishin njerëzit ♦ që i thanë mbretit të Egjiptit t’i linte izraelitët të largoheshin nga 
Egjipti. 
_______ 
♦ Te Dalja 6,16-20, siç duket, nënkuptohet se kishte vetëm tri brezni në Egjipt në periudhën prej 
430 vitesh (1875-1445), por te I Kron 7,25 shënohen 9-10 brezni midis Jakovit dhe Moisiut. Në 
qoftë se një brezni është 42 vjet, kalkulohet mirë. Kjo do të thotë se te Dalja 6 ka vetëm një 
kronologji selektive.  
 
Ndërhyrja e dytë e Moisiut para faraonit 
28Kur Zoti foli me Moisiun në tokën e Egjiptit, 29i tha: «Unë jam Zoti. Thuaji mbretit të 
Egjiptit gjithçka që të them unë.» 
30Por Moisiu iu përgjigj: «Ti e di se unë nuk jam i zoti nga goja. Si do të bëj që të më 
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dëgjojë mbreti?» 
Zoti i tha: «Unë do të bëj që ti të jesh si Perëndi për mbretin, dhe vëllai yt, Aharoni, 
do të flasë me të si profeti yt. 2Thuaji Aharonit gjithçka që të urdhëroj unë, dhe ai 

do t’i thotë mbretit t’i lejojë izraelitët të largohen nga vendi i tij. 3-4Por unë do ta bëj 
kokëfortë dhe ai nuk do të të dëgjojë, nuk do t’i marrë parasysh gjithë ato gjëra të 
tmerrshme që do t’i bëj në Egjipt. Pastaj unë do të hedh mbi Egjipt një ndëshkim 
shumë të rëndë dhe do t’i nxjerr fiset e popullit tim nga ky vend. 5Egjiptianët do ta 
marrin vesh se unë jam Zoti, kur unë të ngre dorën kundër Egjiptit dhe t’i nxjerr 
izraelitët nga vendi i tyre.» 6Moisiu dhe Aharoni vepruan sipas urdhrit të Zotit. 7Në 
kohën kur flitnin me Zotin, Moisiu ishte tetëdhjetë vjeç ndërsa Aharoni ishte tetëdhjetë 
e tre vjeç. 
8Zoti i tha Moisiut dhe Aharonit: 9«Në qoftë se mbreti kërkon që të bëni ndonjë mrekulli, 
thuaji Aharonit të marrë shkopin e tij dhe ta hedhë para mbretit, dhe shkopi do të 
shndërrohet në gjarpër.» 10Kështu, Moisiu dhe Aharoni shkuan te mbreti dhe bënë siç i 
urdhëroi Zoti. Aharoni e hodhi shkopin e tij para mbretit dhe para oficerëve të tij dhe 
shkopi u shndërrua në gjarpër. 11Atëherë mbreti thirri të vinin të urtët dhe magjistarët 
e tij, të cilët bënë të njëjtën gjë me anë të magjive të tyre. 12Ata hodhën shkopinjtë e 
tyre dhe shkopinjtë u shndërruan në gjarpërinj. Por shkopi i Aharonit i përpiu 
shkopinjtë e tyre. 13Megjithatë, mbreti qëndroi kokëfortë. Ndodhi pikërisht ashtu siç 
kishte thënë Zoti; mbreti nuk donte ta dëgjonte as Moisiun dhe as Aharonin. 
 
Fatkeqësitë bien mbi Egjipt: gjaku 
14Atëherë Zoti i tha Moisiut: «Mbreti është shumë kokëfortë dhe nuk pranon ta lejojë 
popullin të shkojë. 15Prandaj shko dhe takoje kur të zbresë në Nil. Merr me vete 
shkopin që u shndërrua në gjarpër dhe prite në breg të lumit. 16Pastaj thuaji mbretit: 
«Zoti, Perëndia e hebrenjve, më dërgoi të të them ta lejosh popullin e tij të shkojë, që ta 
adhurojë atë në shkretëtirë. Por deri tani nuk ke dëgjuar. 17Tani, o mbret, Zoti thotë se, 
duke parë ato që kam ndër mend të bëj, do ta kuptosh se unë jam Perëndia. Ja, unë 
do të godas sipërfaqen e lumit me këtë shkop dhe uji do të shndërrohet në gjak.♦  
18Peshqit do të ngordhin dhe lumi do të bjerë erë aq të keqe, saqë egjiptianët nuk do të 
mund të pinë më ujë prej tij.» 
19Zoti i tha përsëri Moisiut: «Thuaji Aharonit të marrë shkopin e tij dhe ta shtrijë 
krahun e tij mbi lumenjtë, kanalet, dhe pellgjet e Egjiptit. Uji do të shndërrohet në gjak 
dhe gjithkund në tokë do të ketë gjak, madje edhe nëpër govatat prej druri dhe në 
qypat prej guri.» 
20Atëherë Moisiu dhe Aharoni bënë siç i urdhëroi Zoti. Në prani të mbretit dhe të 
oficerëve të tij, ai ngriti shkopin e tij dhe goditi sipërfaqen e lumit; tërë uji u shndërrua 
në gjak. 21Peshqit ngordhën dhe lumit i vinte erë aq e keqe, saqë egjiptianët nuk mund 
të pinin më ujë prej tij. Në Egjipt kishte gjak gjithkund. 22Edhe magjistarët e mbretit 
bënë të njëjtën gjë me anë të magjive së tyre. Atëherë mbreti, me kokëfortësinë e tij, 
nuk pranoi t’i dëgjonte më Moisiun e Aharonin, pikërisht ashtu siç e kishte parathënë 
Zoti. 23Madje, ai u ktheu shpinën atyre dhe shkoi në pallatin e tij, pa e çarë kokën për 
atë që po ndodhte. 24Të gjithë egjiptianët gërmuan gjatë bregut të lumit për të gjetur ujë 
të pijshëm, sepse nuk mund ta pinin më ujin e lumit. 
25Kaluan kështu shtatë ditë që kur Zoti goditi lumin. 
______________ 
♦ gjuha e dukjes: duke gjykuar nga pamja e jashtme është gjak. 
 
Fatkeqësia e dytë: bretkosat 

Pastaj Zoti i tha Moisiut: ”Shko te mbreti dhe thuaji se Zoti thotë: «Lejoje popullin 
tim të shkojë e të më adhurojë. 2Në qoftë se refuzon, do ta ndëshkoj vendin tënd 

duke e mbuluar me bretkosa. 3Nili do të ketë aq shumë bretkosa, saqë ato do të dalin 
nga lumi dhe do të hyjnë në pallatin tënd, në dhomën tënde të gjumit, madje edhe në 
shtratin tënd; ata do të hyjnë edhe në shtëpitë e ministrave dhe të popullit tënd, madje 
edhe në furrat e tua dhe në tavat e furrtarit tënd. 4Ato do të hidhen mbi ty, mbi 
popullin tënd dhe mbi të gjithë ministrat e tu.»” 
5Zoti i tha Moisiut: «Thuaji Aharonit ta shtrijë krahun e vet mbi lumenj, kanale e 
pellgje, që bretkosat të dalin e ta mbulojnë gjithë tokën e Egjiptit.» 
6Kështu, Aharoni e shtriu krahun e tij mbi tërë ujërat, dhe bretkosat dolën për të 
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mbuluar tokën. 7Por edhe magjistarët përdorën magjitë e tyre dhe bënë, gjithashtu, që 
bretkosat të dilnin për ta mbuluar tokën. 
8Mbreti dërgoi të thërritnin Moisiun dhe Aharonin dhe u tha: «Lutjuni Zotit që të 
tërhiqen këto bretkosa, dhe unë do ta lë popullin tënd të shkojë, e t’i kushtojë Zotit 
flijimet e veta.» 
9Moisiu iu përgjigj: «Mirë, por më bëni një nder, që të më caktoni kohën kur duhet t’i 
lutem Zotit për ty, për ministrat e tu dhe për popullin tënd. Atëherë Zoti do të bëjë që 
bretkosat të zhduken kudo dhe të qëndrojnë vetëm në Nil. 
10Mbreti i tha: «Lutu për mua nesër.» 
Dhe Moisiu tha: «Do të bëj sipas lutjes sate, e atëherë do ta kuptosh se nuk ka perëndi 
tjetër veç Zotit, Perëndisë sonë. 11Ti, ministrat e tu dhe populli yt do të çliroheni nga 
bretkosat dhe nuk do të keni më asnjë bretkosë rreth e rrotull, përveçse në Nil.» 
12Pastaj Moisiu dhe Aharoni u larguan nga mbreti. Moisiu iu lut Zotit që t’i largojë 
bretkosat që i kishte lëshuar mbi mbretin. 13Zoti bëri siç iu lut Moisiu, dhe bretkosat 
ngordhën kudo: në shtëpi, oborre dhe në fusha. 14Egjiptianët i mblodhën ato në 
grumbuj të mëdhenj dhe në mbarë vendin vinte erë e keqe prej tyre. 15Kur mbreti e pa 
se bretkosat ngordhën, u bë përsëri kokëfortë dhe, siç e kishte thënë Zoti, ai nuk 
pranoi t’i dëgjonte më Moisiun dhe Aharonin. 
 
Fatkeqësia e tretë: harrjet 
16Zoti i tha Moisiut: «Thuaji Aharonit ta godasë tokën me shkopin e tij, dhe gjithkund 
në tokën e Egjiptit pluhuri do të shndërrohet në harrje.» 17Atëherë Aharoni e goditi 
tokën me shkopin e tij dhe i tërë pluhuri kudo në Egjipt, u shndërrua në harrje, që 
mbuluan popullin dhe kafshët. 18Me anë të magjive të tyre, edhe magjistarët e faraonit 
u përpoqën t’i krijonin harrjet, por dështuan. Harrjet ishin gjithkund dhe 19magjistarët 
i thanë mbretit: «Këtë e ka bërë Perëndia!» Por mbreti ishte kokëfortë dhe siç e kishte 
thënë Zoti, nuk donte ta dëgjonte as Moisiun e as Aharonin. 
 
Fatkeqësia e katërt: zekthat 
20Zoti i tha Moisiut: ”Nesër, herët në mëngjes, kur mbreti shkon te lumi, dili përpara, 
dhe thuaji se Zoti i thotë: «Lëre popullin tim të shkojë e të më adhurojë. 21Të para-
lajmëroj se, në qoftë se refuzon, do të të ndëshkoj duke dërguar zekthat mbi ty, mbi 
ministrat e tu dhe mbi popullin tënd. Shtëpitë e egjiptianëve do të mbushen plot me 
zektha, edhe toka do të mbulohet me ta. 22Por, do ta ruaj krahinën e Goshenit, ku 
banon populli im, në mënyrë që atje të mos ketë zektha. Do të bëj kështu, që ta 
kuptoni se unë, Zoti, jam në veprim në këtë vend. 23Do të bëj dallim midis popullit tim 
dhe popullit tënd. Kjo mrekulli do të ndodhë nesër.»” 24Zoti dërgoi luzma të mëdha 
zekthash në pallatin e mbretit dhe në shtëpitë e ministrave të tij. E tërë toka e Egjiptit 
u rrënua nga zekthat. 
25Pastaj mbreti thirri Moisiun dhe Aharonin dhe u tha: «Shkoni dhe kushtojani flijimet 
Perëndisë suaj këtu, në këtë vend.» 
26«Jo, nuk mund ta bëjmë këtë – iu përgjigj Moisiu. – Egjiptianët do të fyhen dhe do ta 
shohin me tmerr flijimin e kafshëve që do t’i kushtojmë Zotit, Perëndisë sonë. Në qoftë 
se i përdorim ato kafshë për t’ia flijuar Zotit, egjiptianët do të na urrejnë dhe do të na 
vrasin me gurë.♦  27Ne duhet të udhëtojmë për tri ditë në shkretëtirë për t’ia kushtuar 
flijimet tona Zotit, Perëndisë sonë, siç na urdhëroi ai.» 
28Mbreti u tha: «Do t’ju lejoj të shkoni e t’i kushtoni flijime Zotit, Perëndisë suaj, në 
shkretëtirë, me kusht që të mos shkoni shumë larg. Lutjuni Zotit për mua.» 
29Moisiu iu përgjigj: «Sapo të nisemi, do t’i lutem Zotit që nesër zekthat të largohen nga 
ti, nga ministrat e tu dhe nga populli yt. Por ti nuk duhet të na mashtrosh përsëri 
duke e penguar popullin që t’i kushtojë flijime Zotit.» 
30Moisiu u largua nga mbreti dhe iu lut Zotit. 31Zoti bëri ashtu siç u lut Moisiu. Zekthat 
u larguan nga mbreti, nga ministrat e tij dhe nga populli i tij; nuk mbeti më asnjë 
zekth. 32Por, edhe kësaj here, mbreti u bë kokëfortë dhe përsëri nuk pranoi ta lejonte 
popullin të shkonte. 
_______ 
♦ për shkak se egjiptianët i quanin këto kafsha të shenjta. Secila prej këtyre fatkeqësive ka për 
qëllim që të diskreditohen perënditë që adhuronin egjiptianët. 
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Fatkeqësia e pestë: ngordhja e kafshëve 
Zoti i tha Moisiut: ”Shko te mbreti dhe thuaji se Zoti, Perëndia e hebrenjve, thotë: 
«Lëre popullin tim të shkojë e të më adhurojë.» 2Në qoftë se përsëri nuk do ta lejosh 

të shkojë, 3do të të ndëshkoj duke dërguar një sëmundje të tmerrshme mbi të gjitha 
kafshët e tua – kuaj, gomarë, deve, bagëti, dhen e dhi. 4Do të bëj dallim midis kafshëve 
të izraelitëve dhe atyre të egjiptianëve dhe asnjë kafshë nga ato që u takojnë izraelitëve 
nuk do të ngordhë. 5Unë, Zoti, e kam caktuar kohën; nesër do ta shkaktoj këtë 
fatkeqësi.” 
6Të nesërmen, Zoti bëri siç kishte thënë dhe të gjitha kafshët e egjiptianëve ngordhën, 
por asnjë nga kafshët e izraelitëve nuk ngordhi. 7Mbreti pyeti se ç’kishte ndodhur dhe i 
thanë se asnjë nga kafshët e izraelitëve nuk ngordhi. Por ai qëndroi kokëfortë dhe nuk 
e la popullin izraelit që të shkonte. 
 
Fatkeqësia e gjashtë: lungat 
8Pastaj Zoti i tha Moisiut dhe Aharonit: «Merrni pak hi nga një furrë; Moisiu do ta 
hedhë në erë para mbretit. 9Hiri do të shpërndahet si pluhur i hollë gjithkund mbi 
Egjipt dhe kudo hiri do të shkaktojë lunga ♦  që do të bëhen plagë të hapura te njerëzit 
dhe te kafshët.» 10Kështu, ata morën pak hi dhe qëndruan para mbretit. Moisiu e hodhi 
në erë dhe hiri shkaktoi lunga që u bënë plagë të hapura te njerëzit dhe te kafshët. 
11Magjistarët nuk ishin në gjendje të paraqiteshin para Moisiut, sepse ata ishin 
mbuluar me plagë, si dhe egjiptianët e tjerë. 12Por Zoti e bëri mbretin zemërgur dhe, 
sipas fjalës së tij, mbreti nuk pranoi t’i dëgjonte Moisiun dhe Aharonin. 
_______ 
♦ do të jetë plasje e gjësë. 
 
Fatkeqësia e shtatë: breshri 
13Zoti i tha Moisiut: ”Nesër, herët në mëngjes, takohu me mbretin dhe thuaji se Zoti, 
Perëndia e hebrenjve, thotë: 
«Lëre popullin tim të shkojë, që të më adhurojë. 14Në qoftë se edhe kësaj here nuk do të 
më dëgjosh, do të bëj që të të godasë ty, ministrat e tu dhe popullin tënd një fatkeqësi 
aq e rëndë, saqë më në fund do ta pranosh se nuk ka asnjë në botë që mund të 
barazohet me mua. 15Në qoftë se do të ngrija dorën për të të goditur ty dhe popullin 
tënd me murtajë, ju do të shkatërroheshit plotësisht. 16Por, për ta treguar fuqinë time, 
të kam lënë të jetosh, në mënyrë që të përhapet fama ime nëpër tërë botën. 17E 
megjithatë, ti ende je mendjemadh dhe nuk pranon ta lejosh popullin tim të shkojë. 
18Nesër, në këtë kohë, unë do të sjell një stuhi me breshër, që Egjipti nuk e ka njohur 
kurrë, në tërë historinë e tij. 19Tani urdhëro që bagëtia jote dhe gjithçka tjetër që ke në 
fushë, të vihen nën strehim. Breshri do të bjerë mbi popullin dhe mbi kafshët pa 
strehë, që janë përjashta dhe ato do të ngordhin.»” 20Disa nga ministrat e mbretit patën 
frikë nga ajo që kishte thënë Zoti dhe i  strehuan skllevërit dhe kafshët e tyre. 
21Megjithatë, disa nuk i vunë veshin paralajmërimit të Zotit dhe i lanë përjashta 
skllevërit dhe kafshët e tyre. 
22Pastaj Zoti i tha Moisiut: «Ngreje dorën drejt qiellit dhe breshri do të bjerë mbi tërë 
tokën e Egjiptit – mbi popullin, mbi kafshët dhe mbi të gjitha bimët në fushë.» 23Moisiu 
e ngriti shkopin e tij drejt qiellit dhe Zoti lëshoi bubullima e breshër, dhe rrufeja goditi 
tokën. Zoti dërgoi 24një stuhi breshri të rëndë, me rrufe që ndritën ngado. Ishte stuhia 
më e rëndë që Egjipti kishte parë ndonjëherë në tërë historinë e tij. 25Gjithkund në 
Egjipt breshri rrëzoi për tokë gjithçka që ishte në fushë, duke përfshirë edhe të gjithë 
njerëzit e të gjitha kafshët. Stuhia i rrëzoi për tokë të gjitha bimët në fusha dhe theu të 
gjitha pemët. 26Vetëm në krahinën e Goshenit, ku banonin izraelitët, nuk ra breshër. 
27Mbreti dërgoi t’i thërrasin Moisiun dhe Aharonin dhe u tha: «Kësaj here kam mëka-
tuar; Zoti ka të drejtë, kurse unë me popullin tim nuk kemi të drejtë. 28Lutjuni Zotit, që 
t’u japë fund këtyre rrufeve dhe këtij breshri! Premtoj se do t’ju lë të shkoni; ju nuk 
duhet të rrini më këtu.» 
29Moisiu i tha atij: «Sapo të dal nga ky qytet, do t’i ngre duart drejt Zotit, duke iu lutur. 
Rrufetë do të pushojnë, dhe nuk do të ketë më breshër, që ti ta besosh se toka i takon 
Zotit. 30Por, unë e di, se ti dhe ministrat e tu nuk keni frikë nga Zoti Perëndi.» 
31Liri dhe elbi u shkatërruan, sepse elbi ishte i arrirë dhe liri po nxirrte sythe.♦  32Por 
gruri nuk u prish fare, sepse ai është më i vonë. 
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33Moisiu u largua nga mbreti, doli nga qyteti dhe ngriti duart për t’iu lutur Zotit. 
Bubullima, breshri dhe shiu pushuan. 34Kur mbreti pa se gjithçka kaloi, mëkatoi 
përsëri. Ai, bashkë me ministrat e tij, mbetën kokëfortë si dhe më parë 35dhe, pikërisht 
siç e kishte parashikuar Zoti me anë të Moisiut, mbreti nuk e la popullin izraelit të 
shkonte. 
_________ 
♦ d.m.th. në janar/shkurt. 
 
Fatkeqësia e tetë: karkalecat 

Pastaj Perëndia i tha Moisiut: «Shko dhe takohu me mbretin. Atë dhe ministrat 
e tij unë i bëra kokëfortë, me qëllim që këto mrekulli t’i bëja në sytë e tyre, 2dhe 

që ti t’u tregosh fëmijëve dhe nipërve të tu se si i vura egjiptianët në pozitë qesharake 
kur i bëra këto mrekulli. Kështu, ju të gjithë do ta dini se unë jam Zoti.» 
3Moisiu dhe Aharoni shkuan te mbreti dhe i thanë: ”Zoti, Perëndia e hebrenjve, thotë: 
«Edhe sa kohë e nuk do të pranosh të më nënshtrohesh? Lëre popullin tim të shkojë, 
që të mund të më adhurojë. 4Po qe se vazhdon të mos pranosh, nesër do të lëshoj 
karkaleca në vendin tënd. 5Do të ketë aq shumë, saqë ata do ta mbulojnë plotësisht 
vendin. Ata do të hanë gjithçka që nuk shkatërroi breshri, madje edhe pemët që 
mbetën. 6Ata do t’i mbushin pallatet e tua, shtëpitë e të gjithë ministrave të tu dhe ato 
të mbarë popullit. Ata do të jenë më të këqij sesa të gjitha retë e mëparshme të 
karkalecave që mund të kenë njohur stërgjyshërit e tu.»” Pastaj Moisiu u kthye dhe u 
largua. 
7Ministrat i thanë mbretit: «Edhe sa kohë do të na shkaktojë andralla të tilla ky njeri? 
Lëri meshkujt izraelitë të shkojnë, që ta adhurojnë Perëndinë e tyre. A nuk e sheh se 
mbarë Egjipti është rrënuar?» 8I sollën Moisiun dhe Aharonin përsëri te mbreti dhe ai u 
tha: «Do t’ju lejojmë të shkoni për ta adhuruar Zotin, Perëndinë tuaj. Por, më thuaj, 
cilët janë ata që do të shkojnë?» 
9Moisiu iu përgjigj: «Ne do të shkojmë të gjithë, duke përfshirë edhe fëmijët dhe pleqtë 
tanë. Do t’i marrim bijtë dhe bijat tona, delet dhe dhitë që kemi, madje edhe bagëtinë 
tonë, sepse na duhet që të bëjmë një festë për nder të Zotit.» 
10Mbreti u tha: «Betohem për Zotin se kurrë nuk do t’ju lejoj të merrni me vete gratë 
dhe fëmijët. Është e qartë se ju komplotoni të bëni kryengritje. 11Jo, vetëm meshkujve u 
lejohet të shkojnë për ta adhuruar Zotin. Tani vendosni vetë!» Pas kësaj, Moisiun dhe 
Aharonin i dëbuan nga prania e mbretit. 
12Atëherë Zoti i tha Moisiut: «Ngriji duart përmbi tokën e Egjiptit për të bërë që të vijnë 
karakalecat. Ata do të hanë gjithçka që rritet në tokë, gjithçka që i shpëtoi breshrit.» 
13Moisiu ngriti shkopin e tij dhe Zoti bëri që tërë atë ditë dhe tërë atë natë, në të gjithë 
vendin, të frynte një erë e fortë nga lindja. Nga mëngjesi, ajo i kishte sjellë karkalecat. 
14Ata erdhën tufa-tufa dhe mbuluan tërë vendin. Kjo ishte reja më e madhe e 
karkalecave që kishin parë ose që do të shihnin ndonjëherë tjetër egjiptianët. 15Karkale-
cat mbuluan gjithë vendin; tërë toka nxinte prej tyre. Ata hëngrën gjithçka që i kishte 
shpëtuar breshrit, madje edhe frutat nëpër pemë. Ata nuk lanë asgjë të gjelbër as në 
pemë, as në fusha në mbarë tokën e Egjiptit. 
16Atëherë mbreti thirri me nxitim Moisiun dhe Aharonin dhe u tha: «Mëkatova kundër 
Zotit, Perëndisë suaj, dhe kundër jush. 17Ma falni mëkatin edhe kësaj here dhe lutjuni 
Zotit, Perëndisë suaj, të ma heqë këtë ndëshkim vdekjeprurës.» 18Moisiu u largua nga 
mbreti dhe iu lut Zotit. 19Dhe Zoti e shndërroi erën lindore në një erë perëndimore të 
fortë, që i rrëmbeu karkalecat dhe i hodhi në gjirin e Suezit. Asnjë karkalec nuk mbeti 
në mbarë Egjiptin. 20Por Zoti e bëri mbretin kokëfortë dhe ai nuk i lejoi izraelitët të 
shkonin. 
 
Fatkeqësia e nëntë: errësira 
21Zoti i tha Moisiut: «Ngrije dorën drejt qiellit dhe një errësirë shumë e dendur do ta 
mbulojë tokën e Egjiptit.» 22Moisiu e ngriti dorën drejt qiellit dhe mbi tërë tokën ra 
errësirë e plotë për tri ditë. 23Egjiptianët nuk mund ta shihnin njëri-tjetrin dhe asnjeri 
nuk doli nga shtëpia e vet gjatë kësaj kohe. Vetëm izraelitët kishin dritë atje ku 
banonin. 
24Mbreti dërgoi ta thërrisnin Moisiun dhe i tha: «Ju mund të shkoni ta adhuroni Zotin; 
madje edhe gratë dhe fëmijët tuaj mund të vijnë me ju. Por delet, dhitë dhe bagëtia juaj 
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duhet të mbeten këtu.» 
25Moisiu iu përgjigj: «Atëherë ju duhet të na furnizoni me kafshët që na duhen për 
flijimin e miqësisë dhe për flijimin e përkushtimit, për t’ia kushtuar ato Zotit, Perëndisë 
sonë. 26Jo, ne do t’i marrim kafshët tona me vete; asnjë nuk do të mbetet. Kafshët, me 
të cilat duhet adhuruar Zoti, Perëndia jonë, duhet t’i zgjedhim ne vetë. Por ne nuk do 
ta dimë dot se cilat kafshë duhet t’i kushtojmë Zotit, pa arritur deri në vendin e 
duhur.»  
27Zoti e bëri mbretin kokëfortë dhe ai nuk pranoi t’i lejonte të shkonin. 28Ai i tha 
Moisiut: «Qërohu! Mos më dil më përpara! Përndryshe do të vdesësh!» 
29«Ke të drejtë, – iu përgjigj Moisiu, – kurrë nuk do të më shohësh më!» 
 
Shpallja e vdekjes  

Pastaj Zoti i tha Moisiut: «Do të dërgoj mbi faraonin dhe mbi popullin e Egjiptit 
edhe një fatkeqësi, të fundit. Pas kësaj, ai do t’ju lejojë të shkoni. Në fakt, ai do 

t’ju dëbojë të gjithëve që andej. 2Tani fol me popullin e Izraelit dhe thuaju të gjithëve që 
t’u luten fqinjëve për arturina dhe argjendurina.» 3Zoti bëri që egjiptianët t’i nderonin 
izraelitët. Në të vërtetë, ministrat dhe mbarë populli e mbanin Moisiun për njeri shumë 
të madh. 
4Atëherë Moisiu i tha mbretit: ”Zoti thotë: «Rreth mesnatës do të kaloj nëpër Egjipt 5dhe 
çdo bir i parëlindur i këtij vendi do të vdesë, duke filluar nga biri i faraonit, trashë-
gimtari i fronit të tij, gjer tek biri i skllaves që bluan grurin. Do të ngordhin, gjithashtu, 
edhe të vegjlit e mbarë bagëtisë, që kanë lindur të parët. 6Do të ketë një vajtim aq të 
madh, saqë Egjipti as e ka parë dhe as do ta shohë kurrë më. 7Por ndaj izraelitëve dhe 
kafshëve të tyre nuk do të lehë as edhe një qen. Atëherë do ta dini se unë, Zoti, bëj 
dallim midis izraelitëve dhe egjiptianëve.»” 8Moisiu shtoi: «Pas kësaj, të gjithë ministrat 
e tu do të vijnë tek unë, do të bien përmbys para meje dhe do të më luten që ta marr 
tërë popullin tim dhe të iki. Pastaj ne do të largohemi.» Pastaj, me zemërim të madh, 
Moisiu u largua nga mbreti. 
9Zoti i kishte thënë Moisiut: «Mbreti nuk do të pranojë të të dëgjojë, në mënyrë që unë 
të bëj edhe mrekulli të tjera në Egjipt.» 10Moisiu dhe Aharoni i bënë të gjitha këto 
mrekulli para mbretit, por Zoti e bëri kokëfortë dhe ai nuk pranoi t’i lejonte izraelitët të 
largoheshin nga vendi i tij. 
 
Pashka 

Zoti foli me Moisiun dhe Aharonin në Egjipt dhe u tha: 2«Ky muaj për ju duhet 
të jetë muaji i parë i vitit. 3Përcilljani këto udhëzime mbarë kishës izraelite: ditën 

e 10-të të këtij muaji secili mashkull duhet të zgjedhë një qengj për vete, ose, sipas 
madhësisë së familjes së të atit, një qengj për shtëpi. 4Në qoftë se familja e tij është 
tepër e vogël për të ngrënë një kafshë të tërë, atij dhe fqinjit të tij u lejohet ta ndajnë në 
mënyrë të barabartë, sipas numrit të pjesëtarëve të familjes dhe sipas sasisë që mund 
të hajë secili. 5Ju mund të zgjidhni ose një qengj ose një kec, por ky duhet të jetë 
mashkull njëvjeçar dhe pa të meta. 6Do ta ruani atë deri në ditën e 14-të të këtij 
muaji.♦  Pastaj, mbrëmjen e kësaj dite mbarë bashkësia izraelite do t’i therë këto 
kafshë. 7Populli duhet të marrë pak gjak dhe me të t’i lyejë shtalkat dhe trarët e sipërm 
të portave të shtëpive ku do të hahen kafshët. 8Atë mbrëmje mishi duhet pjekur dhe 
duhet ngrënë me bimë të hidhura dhe me bukë të gatuar pa tharm. 9Mos e hani 
mishin të gjallë ose të zier, por do ta piqni të gjithë duke përfshirë edhe kokën, këmbët 
dhe pjesët e brendshme. 10Ju nuk duhet të lini asgjë për të nesërmen; në qoftë se 
mbetet diçka, duhet djegur. 11Atë duhet ta hani në këtë mënyrë: të veshur dhe gati për 
udhë, me sandalet e veshura dhe me bastun në dorë. Duhet ta hani me nxitim; kjo 
është festa e Pashkës, që do të festohet për nderin tim, Zotit. 
12Atë natë, unë do të kaloj nëpër tokën e Egjiptit, dhe do të vras çdo mashkull të parë-
lindur, edhe të njerëzve, edhe të kafshëve, duke ndëshkuar kështu të gjitha perënditë e 
Egjiptit. Unë jam Zoti. 13Gjaku në shtalkat e derës do të jetë shenjë për të shënuar 
shtëpitë, në të cilat banoni ju. Kur ta shoh gjakun, unë do të kaloj pranë jush (duke 
jua falur jetën), dhe, kur t’i ndëshkoj egjiptianët, nuk do t’ju bëj asnjë dëm.  

14Kjo ditë do të jetë për ju një ditë feste, për të kujtuar atë që bëra për ju unë, Zoti. Këtë 
ditë do ta festoni përgjithmonë, nga viti në vit.» 
_______ 
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♦ atëherë në hënën e plotë – koha më e përshtatshme për dalje. 
 
Festa e bukëve të ndorme 
15Zoti vazhdoi: «Për shtatë ditë ju nuk duhet të hani bukë me tharm; do të hani vetëm 
bukë të ndorme. Ditën e parë ju duhet ta hiqni të gjithë tharmin nga shtëpitë tuaja, 
sepse, po qe se ndonjëri ato ditë ha bukë me tharm, ai do të përjashtohet nga gjiri i 
popullit. 16Ditën e parë dhe ditën e shtatë ju duhet të mblidheni për adhurim. Ato ditë 
nuk duhet të bëni asnjë punë, vetëm të përgatitni ushqimin për secilin. 17Do ta bëni, 
pra, festën e bukëve të ndorme, sepse tamam në këtë ditë unë bëra që fiset tuaja të 
dilnin nga Egjipti. Këtë ditë duhet ta festoni përgjithmonë, nga viti në vit. 18Që nga 
mbrëmja e ditës së 14-të të muajit të parë, gjer në mbrëmjen e ditës së 21-rë të po atij 
muaji, ju nuk duhet të hani bukë me tharm. 19Për shtatë ditë rresht, nuk duhet të 
gjendet tharm në shtëpitë tuaja, sepse po qe se ndokush, izraelit ose i huaj, ha bukë 
me tharm, ai do të përjashtohet nga bashkësia e Izraelit. 20Të gjithë, pa përjashtim, 
nuk duhet të hanë asgjë që është gatuar me tharm.» 
 
Pashka e parë 
21Moisiu i mblodhi të gjithë udhëheqësit izraelitë dhe u tha: ”Secili nga ju duhet të 
zgjedhë një qengj ose një kec dhe ta therni për festën e Pashkës. 22Merrni një degë 
hisopi,♦ zhyteni në legenin me gjakun e kafshëve, dhe lyeni me gjak shtalkat e derës 
dhe traun e sipërm të portave të shtëpive tuaja. Asnjë prej jush nuk duhet të dalë nga 
shtëpia e tij gjer në mëngjes. 23Kur Zoti të kalojë nëpër Egjipt për t’i vrarë egjiptianët, ai 
do ta shohë gjakun në shtalkat dhe në trarët e sipërm të portave të shtëpive tuaja dhe 
nuk do ta lejojë engjëllin e vdekjes të hyjë në shtëpi për t’ju vrarë. 24Ju dhe fëmijët tuaj 
duhet t’u bindeni këtyre rregullave përgjithmonë.  

25Kur të hyni në tokën që premtoi t’ju japë Zoti, ju duhet ta bëni këtë ritual. 26Kur 
fëmijët tuaj t’ju pyesin: «Çfarë kuptimi ka ky rit?» 27ju duhet t’u përgjigjeni: «Ky është 
flijimi i Pashkës për nder të Zotit, sepse Ai kaloi pranë shtëpive të izraelitëve në Egjipt. 
Ai vrau egjiptianët, por neve na e fali jetën.»” Izraelitët ranë në gjunjë dhe adhuruan 
Zotin.  

28Pastaj ata shkuan dhe bënë ashtu siç kishte urdhëruar Zoti Moisiun dhe Aharonin. 
_________ 
♦  Origanum maru: bimë me kërcell të drejtë dhe lule të bardha. Sipërfaqja leshtore të gjetheve 
dhe degëve mban mire lëng dhe kështu funksionte fare mirë si vegël për spërkatje.  
 
Fatkeqësia e dhjetë: vdekja e të parëlindurve 
29Në mesnatë Zoti i vrau të gjithë bijtë e parëlindur në Egjipt, që nga biri i mbretit, i cili 
ishte trashëgimtari i fronit, gjer tek biri i të burgosurit në birucë; ngordhën, gjithashtu, 
edhe të vegjlit e bagëtisë, të lindur të parët. 
 30Atë natë mbreti, ministrat e tij dhe të gjithë egjiptianët e tjerë u zgjuan. Vajtimet 
shpërthyen nëpër tërë Egjiptin, sepse nuk kishte asnjë shtëpi ku nuk u gjet një bir i 
vdekur. 31Atë natë mbreti thirri Moisiun dhe Aharonin dhe u tha: «Largohuni, ju dhe 
izraelitët tuaj! Lini vendin tim; shkoni dhe adhuroni Zotin, siç më kërkuat. 32Merrini 
delet, dhitë dhe bagëtinë tuaj dhe largohuni. E lutjuni Perëndisë që të më bekojë.» 
33Egjiptianët ngulën këmbë që ata të largoheshin me nxitim nga vendi, sepse thanë: 
«Ne do të vdesim të gjithë në qoftë se nuk largoheni.» 
34Kështu, populli i mbushi tavat e bukës me brumë pa tharm, i mbështolli me rroba 
dhe i barti në sup. 35Izraelitët kishin bërë siç i kishte urdhëruar Moisiu dhe u ishin 
lutur egjiptianëve për arturina, argjendurina dhe veshje. 36Zoti bëri që egjiptianët t’i 
nderonin izraelitët dhe që t’ua jepnin sendet e kërkuara. Në këtë mënyrë, izraelitët ua 
morën pasurinë egjiptianëve. 
 
Izraelitët largohen nga Egjipti 
37Izraelitët u nisën në këmbë nga Ramsesi për në Sukot. Ishin rreth 60.000 këmbësorë,  
duke mos llogaritur gratë dhe fëmijët. 38Me ta shkuan edhe një numër shumë i madh 
njerëzish të tjerë, bashkë me tufat e tyre me dele, dhi dhe bagëti. 39Ata poqën bukë të 
ndorme me brumin që kishin marrë me vete nga Egjipti, sepse ishin dëbuar aq pa-
pritur, saqë nuk u mjaftoi koha për të përgatitur gjellën ose brumë me tharm. 
40Izraelitët kishin banuar 430 vjet në Egjipt. 41Pikërisht atë ditë kur mbaruan 430 
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vjetët, të gjitha fiset e popullit të Zotit u larguan nga Egjipti. 42Gjatë natës, kur Zoti i 
nxori nga Egjipti, ai bënte rojë mbi ta. Që atëherë ajo natë është për izraelitët një natë 
kur ata bëjnë rojë për nder të Zotit. 
 
Rregullat e Pashkës 
43Zoti u tha Moisiut dhe Aharonit: «Këto janë rregullat e Pashkës: asnjë i huaj nuk 
duhet ta hajë darkën e Pashkës; 44i lejohet vetëm ndonjë skllavi që e keni sjellë me vete, 
por edhe ai, më përpara duhet të rrethpritet. 45Asnjë jabanxhiu ose punëtori mëditës 
nuk i lejohet ta hajë. 46Qengji duhet ngrënë vetëm në shtëpinë ku u përgatit; ndalohet 
ta nxirrni atë jashtë dhe mos i thyeni koçkat. 47Mbarë bashkësia izraelite duhet ta 
festojë këtë festë, 48por asnjë njeriu rrethpaprerë nuk i lejohet të hajë. Në qoftë se një i 
huaj është vendosur mes jush dhe dëshiron ta festojë Pashkën për nder të Zotit, më 
parë ju duhet t’i rrethpritni të gjithë meshkujt e shtëpisë së tij. Atëherë mund ta 
trajtoni si izraelit të lindur dhe atij i lejohet të marrë pjesë në festim. 49Të njëjtat 
rregullore vlejnë si për izraelitët e lindur në Izrael, ashtu edhe për të huajt që vendosen 
mes jush.» 50Të gjithë izraelitët iu bindën urdhrit që Zoti u kishte dhënë Moisiut dhe 
Aharonit. 51Pikërisht atë ditë Zoti i nxori fiset izraelite nga Egjipti. 
 
Kushtimi i të parëlindurve 

Zoti i tha Moisiut: 2«M’i kushto të gjithë meshkujt e parëlindur, sepse çdo mash-
kull izraelit i parëlindur dhe i vogli i parë i çdo kafshe më takon mua.» 

 
Festa e bukëve të ndorme 
3Moisiu i tha popullit: «Përkujtojeni këtë ditë, ditën kur u larguat nga Egjipti, vendi ku 
ishit skllevër. Kjo është dita kur Zoti ju nxori që andej me fuqinë e tij të madhe. 
Ndalohet të hani bukë të ndorme. 4Ju po largoheni nga Egjipti në këtë ditë të muajit të 
parë, të muajit Aviv.♦  5Zoti solemnisht u premtoi të parëve tuaj se do t’u jepte tokën e 
kënanasve, hitasve, amorasve, horasve dhe jevusasve. Kur t’ju çojë në këtë tokë të 
pasur dhe pjellore, ju duhet ta festoni këtë festë në muajin e parë të çdo viti. 6Shtatë 
ditë ju duhet të hani bukë të ndorme dhe ditën e shtatë duhet të bëni festë për nder të 
Zotit. 7Gjatë këtyre shtatë ditëve ndalohet të hani bukë me tharm; në tokën tuaj nuk 
duhet të ketë asgjëkundi tharm ose bukë me tharm. 8Kur të fillojë festa, sqarojuni bijve 
tuaj se e festoni kështu për shkak të asaj që Zoti bëri për ju, kur u larguat nga Egjipti. 
9Ky rit do t’ju shërbejë si kujtesë, si shenjë në krahun tuaj ose në ballin tuaj; ky do t’ju 
kujtojë që duhet të vazhdoni ta recitoni dhe ta studioni Ligjin e Zotit, sepse Zoti ju 
nxori nga Egjipti me fuqinë e tij të papërballueshme. 10Kremtojeni këtë festë çdo vit në 
ditën e caktuar. 
________ 
♦ d.m.th. mars/prill 
 
Të parëlindurit 
11Zoti do t’ju çojë në tokën e kënanasve, që jua premtoi për trashëgim juve dhe të 
parëve tuaj. Kur ai t’jua japë, 12ju duhet t’i kushtoni Zotit të gjithë meshkujt e parë-
lindur. Çdo mashkull i lindur i pari nga kafshët tuaja i takon Zotit, 13por ju duhet të 
lironi me shpërblesë çdo gomar të lindur i pari duke më kushtuar një qengj në vend të 
tij. Në qoftë se nuk dëshironi ta lironi me shpërblesë, thyejani qafën. Ju duhet të lironi 
me shpërblesë çdo fëmijë tuajin të parëlindur. 14Në të ardhmen, kur biri juaj t’ju pyesë 
për kuptimin e këtij riti, ju duhet t’i përgjigjeni kështu: Me fuqinë e tij të 
papërtëtballueshme Zoti na nxori nga Egjipti, vendi ku ne ishim skllevër. 15Mbreti i 
Egjiptit ishte kokëfortë dhe nuk donte të na lejonte të shkonim. Atëherë Zoti i vrau të 
gjithë meshkujt e parëlindur në tokën e Egjiptit, si njerëzit ashtu edhe kafshët. Për 
këtë arsye i kushtojmë Zotit çdo kafshë mashkull të lindur i pari, por lirojmë me 
shpërblesë bijtë tonë të parëlindur. 16Ky rit do të na shërbejë si kujtesë, si shenjë në 
krahun tonë ose si diçka e lidhur në ballë, para syve tanë; kjo do të na kujtojë që Zoti, 
me fuqinë e tij të madhe, na nxori nga Egjipti.» 
 
Shtëllunga e reve dhe shtëllunga e zjarrtë 
17Kur mbreti i Egjiptit e lejoi popullin të shkonte, Perëndia nuk i udhëhoqi për nga 
rruga bregdetare, që të çon në vendin e filistenjve, megjithëse ishte rruga më e 
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shkurtër. Perëndia mendoi: ’Nuk dua që populli të ndërrojë mendje për t’u kthyer në 
Egjipt, kur të shohë se duhet të luftojë.’ 18Në vend të saj e drejtoi në një kalim anësor 
nëpër shkretëtirë, drejt Detit të Xunkthtë. Izraelitët ishin të armatosur mirë. 
19Moisiu mori me vete trupin e Josefit, sipas premtimit që i kishin dhënë izraelitët. 
Josefi u kishte thënë vëllezërve: «Kur Perëndia t’ju shpëtojë, kur të niseni nga ky vend, 
ju duhet të merrni me vete trupin tim.» 
20Izraelitët u larguan nga Sukoti dhe ngritën fushimin në Etam, në skaj të shkretëtirës. 
21Për t’u treguar rrugën gjatë ditës, Zoti shkonte përpara tyre në një shtëllungë resh, 
kurse gjatë natës në një shtëllungë të zjarrtë që t’u ndriçonte rrugën, në mënyrë që të 
mund të udhëtonin ditën e natën. 22Ditën shtëllunga e reve ishte gjithmonë para 
popullit, kurse natën shtëllunga e zjarrtë. 
 
Kalimi i Detit të Xunkthtë 

Atëherë Zoti i tha Moisiut: 2«Thuaju izraelitëve të kthehen (në veri) dhe të ngrenë 
fushimin para Pi-Hahirotit, midis Migdolit dhe Detit të Xunkthtë, ♦ përballë 

Baal Cefonit. 3Mbreti do të mendojë se izraelitët enden andej-këndej nëpër fushë dhe se 
janë rrethuar nga shkretëtira. 4Do ta bëj kokëfortë dhe ai do t’ju ndjekë dhe fitorja ime 
mbi mbretin dhe ushtrinë e tij do të më sjellë nder. Atëherë egjiptianët do ta dinë se 
unë jam Zoti.» Izraelitët vepruan sipas këtij urdhri. 
5Kur i treguan mbretit të Egjiptit se populli kishte ikur, ai, bashkë me ministrat, ndë-
rruan mendje e thanë: «Çfarë kemi bërë? Kemi lënë izraelitët të ikin, dhe i kemi 
humbur ata si skllevër!» 6Faraoni përgatiti ushtrinë dhe karrocën e tij. 7Ai u nis me të 
gjitha karrocat e tij, duke përfshirë edhe 600 më të zgjedhurat, nën komandën e 
oficerëve të tyre. 8Zoti e bëri faraonin kokëfortë dhe ai i ndoqi izraelitët, të cilët po 
niseshin nën mbrojtjen e Zotit. 9Ushtria egjiptiane, me të gjithë kuajt, karrocat dhe 
ekuipazhet e tyre, i ndoqën izraelitët dhe i arritën atje ku kishin ngritur fushimin, 
pranë Detit të Xunkthtë, afër Pi-Hahi-rotit dhe përballë Baal Cefonit. 
10Kur e panë mbretin me ushtrinë e tij që po afroheshin, izraelitët u tmerruan dhe i 
thirrën Zotit për ndihmë. 11Ata i thanë Moisiut: «A nuk kishim varret në Egjipt? Pse 
duhej të na sillje këtu në shkretëtirë për të vdekur? Ja ç’na bëre duke na nxjerrë nga 
Egjipti! 12A nuk të thamë që në fillim se kështu do të ndodhte?! Të thamë të na lije të 
qetë e të vazhdonim të jetonim si skllevër në Egjipt. Më mirë të jemi skllevër sesa të 
vdesim këtu në shkretëtirë.» 
13Moisiu iu përgjigj: «Mos kini frikë! Mbahuni dhe do të shihni se ç’do të bëjë Zoti për 
t’ju shpëtuar sot; ju kurrë nuk do t’i shihni më këta egjiptianë. 14Zoti do të luftojë për 
ju; rrini të qetë dhe mos bëni asgjë.» 
15Zoti i tha Moisiut: «Përse më thërritët për ndihmë? Thuaji popullit të ecë përpara. 
16Merr shkopin tënd dhe ngrije dorën përmbi det. Uji do të hapet dhe izraelitët do të 
kalojnë nëpër tokë të thatë përmes detit. 17Unë do t’i bëj egjiptianët aq kokëfortë, saqë 
ata do t’ju ndjekin në det, dhe do të fitoj nder me anë të fitores sime mbi mbretin, 
ushtrinë e tij, karrocat dhe ekuipazhet e tyre. 18Kur t’i dërrmoj kështu, egjiptianët do ta 
kuptojnë se unë jam Zoti.» 
19Engjëlli i Perëndisë, që kishte qëndruar përpara ushtrisë izraelite, ndërroi vend dhe u 
vendos në shpinë të tyre. Edhe shtëllunga e reve ndërroi vend dhe u vendos 20midis 
egjiptianëve dhe izraelitëve. Reja ua errësoi shikimin egjiptianëve, por i dha dritë 
popullit izraelit. Kështu, gjatë gjithë natës, të dyja ushtritë nuk mund t’i afroheshin 
njëra-tjetrës.  

21Moisiu zgjati dorën përmbi det dhe Zoti, me anë të një ere të fortë lindore, e prapësoi 
detin. Era fryu tërë natën dhe i largoi ujërat, duke nxjerrë tokën e thatë. Ujërat u 
ndanë, 22dhe izraelitët kaluan nëpër det në tokë të thatë, ndërsa ujërat qëndronin si 
mure në të dyja anët. 23Egjiptianët i ndoqën dhe u shkuan pas në det me gjithë kuajt, 
karrocat dhe ekuipazhet e tyre. 24Pak para agimit, Zoti ndërhyri nga shtëllunga e 
zjarrtë e reve dhe u futi panikun. 25Ai bëri që rrotat e karrocave të ngecnin në baltë dhe 
të lëviznin me shumë vështirësi. Egjiptianët thanë: «Zoti lufton bashkë me izraelitët 
kundër nesh. Të ikim që këtej!» 
26Zoti i tha Moisiut: «Shtrije dorën përmbi det, dhe ujërat do të kthehen e do t’i 
mbulojnë egjiptianët, me gjithë karrot dhe ekuipazhet e tyre.» 27Kështu, Moisiu shtriu 
dorën përmbi det dhe, në agim, ujërat u kthyen. Egjiptianët, që po iknin, 
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pengotëtheshin nga ujërat që po ktheheshin: Zoti i hodhi në mes të detit. 28Ujërat 
mbuluan të gjitha karrocat dhe ekuipazhet e tyre, mbarë ushtrinë e mbretit që po 
ndiqte izraelitët. Asnjë prej egjiptianëve nuk shpëtoi. 29Kurse izraelitët kishin kaluar 
përmes detit nëpër tokë të thatë, ndërsa ujërat qëndronin në të dyja anët si mure. 
30Atë ditë Zoti e shpëtoi popullin izraelit nga egjiptianët dhe izraelitët i panë trupat e 
egjiptianëve të vdekur në breg të detit. 31Kur izraelitët e panë fuqinë e madhe, me të 
cilën Zoti i kishte mundur egjiptianët, ata patën frikë dhe respekt të thellë për Zotin. 
Ata u besuan Zotit dhe shërbëtorit të tij, Moisiut. 
___________ 
♦ Xunkthat riten në brigjet e liqeneve e jo në ujë të kripur. 
 
Kënga e Moisiut 

Atëherë Moisiu dhe izraelitët kënduan këtë këngë për nder të Zotit: ”Do t’i kën-
doj Zotit, sepse korri një fitore madhështore; kuajt dhe kalorësit e tyre i hodhi 

në det. 2Zoti është mbrojtësi im i fortë; ai më shpëtoi. Ai është Perëndia ime, dhe unë 
do ta lavdëroj, Perëndinë e atit tim, dhe do të këndoj për madhështinë e tij. 3Zoti është 
luftëtar; emri i tij është Zoti. 
4Ai hodhi në det karrocat e faraonit dhe ushtrinë e tij; lulen e oficerëve të tij e mbyti në 
Detin e Xunkthtë. 5Deti i thellë i mbuloi; ata u fundosën si gur. 
6Dora jote e djathtë, o Zot, ka forcë të tmerrshme; me fuqinë e saj i bën armiqtë copë-
copë. 7Me shkëlqimin e madhështisë sate ti i përmbys ata që ngrihen kundër teje; kur 
shpërthen zemërimi yt, i djeg ata si fije kashte. 8Ti fryeve në det dhe ujërat u 
grumbulluan: ujërat u ngritën si një digë; pjesa më e thellë e detit u shndërrua në 
terik. 9Armiku tha: «Do t’i ndjek dhe do t’i kap; do të marr pasurinë e tyre dhe do ta 
ndaj sipas dëshirës; do ta nxjerr shpatën dhe do të shtie gjithçka në dorë.» 10Por ti ke 
lëshuar frymën tënde, o Zot, dhe deti i ka mbuluar egjiptianët; ata u fundosën si 
plumb në ujërat e tmerrshme.  
11O Zot, cili nga perënditë ♦ është si ti? Kush është aq i shenjtë, o Zot, dhe aq i fuqi-
shëm? Kush mund të bëjë mrekulli dhe vepra të mëdha si ti? 
12Ti ngrite dorën tënde të djathtë dhe toka përpiu armiqtë tanë. 13Besnik ndaj premtimit 
tënd, ti e udhëhoqe popullin që kishe shpëtuar; me fuqinë tënde e drejtove gjer në 
tokën tënde të shenjtë për të banuar atje.  

14Kombet këtë e kanë dëgjuar dhe dridhen nga frika; filistenjtë i kapi tmerri. 15Udhë-
heqësit e Edomit i mbuloi tmerri; heronjtë e Moavit dridhen nga frika; popullin e 
Kënaanit e lëshoi zemra.  

16Tmerri dhe frika i pushtoi. Ata e shohin fuqinë tënde, o Zot, dhe nga frika qëndrojnë 
si të paralizuar, derisa të kalojë populli yt – populli që ti e çlirove nga skllavëria. 17Ti do 
ta udhëheqësh dhe do ta vendosësh në tokën tënde, në malin tënd, në vendin që ti, o 
Zot, ua zgjodhe për të banuar, atje ku ke vendosur tempullin tënd, o Zot. 18Ti, o Zot, je 
dhe do të jesh përgjithmonë mbret!” 
_______ 
♦ Kjo jetë aludim për engjëjt që sundojnë mbi kombe të ndryshme, si pasojë e rënies (shih Br 
10,17, Dan 10,13,20-21). Pali u referohet atyre si principata dhe fuqi (Kol 1,16 etj). Kisha është 
e destinuar t'i zëvendësojë këto fuqi. 
 
Kënga e Mirjamës 
19Izraelitët kaluan detin nëpër tokë të thatë. Por, kur karrocat egjiptiane të luftës, me 
kuajt dhe karrocierët, hynë në det, Zoti i ktheu ujërat dhe ato i mbuluan egjiptianët.  

20Profetesha Mirjama, motra e Aharonit, mori dajren dhe të gjitha gratë i shkuan, duke 
i rënë dajres dhe duke vallëzuar. 21Mirjama këndoi para tyre dhe ato iu përgjigjën në 
kor: «Këndojini Zotit, sepse korri një fitore madhështore; kuajt dhe kalorësit e tyre i 
hodhi në det.» 
 
Uji i hidhur 
22Pastaj Moisiu e çoi popullin izraelit larg Detit të Xunkthtë, në shkretëtirën e Shurit. 
Për tri ditë ata ecën nëpër shkretëtirë, por nuk gjetën asnjë pikë ujë. 23Pastaj arritën në 
një vend me emër Mara. Uji atje ishte aq i hidhur, saqë nuk mund ta pinin. Për këtë 
arsye e quajtën Mara (Hidhërim). 24Populli iu ankua Moisiut dhe i tha: «Çfarë do të 
pimë?» 25Moisiu iu lut Zotit me ngulm dhe Zoti i tregoi një dru. Moisiu e hodhi atë në 
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ujë dhe uji u bë i pijshëm. 
Pikërisht atje Zoti i dha popullit ligjet dhe zakonet e jetës, madje e vuri edhe në provë. 
26Ai tha: «Në qoftë se ti do të më dëgjosh plotësisht mua, Zotin tënd, duke bërë atë që 
unë e konsideroj si të drejtë, në qoftë se u përmbahesh urdhërimeve të mia dhe zbaton 
në jetë ligjet e mia, atëherë unë nuk do të të ndëshkoj me sëmundjet, me të cilat i 
dënova egjiptianët. Unë jam JAHVE RAFA, Ai që ju shëron.» 27Të nesërmen izraelitët 
arritën në Elim, ku kishte dymbëdhjetë burime dhe shtatëdhjetë palma; atje ngritën 
fushimin, pranë ujit. 
 
Mana dhe shkurtat 

Mbarë bashkësia izraelite u nis nga Elimi dhe ditën e 15-të të muajit të dytë pas 
daljes nga Egjipti, ata arritën në shkretëtirën e Sinit, e cila gjendet midis Elimit 

dhe Sinait. 2Atje, në shkretëtirë, ata të gjithë iu ankuan Moisiut dhe Aharonit, 3dhe u 
thanë: «Më mirë Zoti të na kishte vrarë në Egjipt. Atje, të paktën, mund të uleshim për 
të ngrënë mish dhe gjithfarë ushqimesh të tjera sipas dëshirës. Kurse ju na sollët në 
këtë shkretëtirë për të na lënë të vdesim nga uria.» 
4Zoti i tha Moisiut: «Tani do të bëj që të bjerë, si shi nga qielli, ushqim për ju të gjithë. 
Populli duhet të dalë çdo ditë për të mbledhur aq sa i mjafton për atë ditë. Në këtë 
mënyrë do t’i vë në provë, për të marrë vesh nëse ata do t’i ndjekin udhëzimet e mia, 
ose jo. 5Ditën e gjashtë, kur ata do të përgatisin rezervën që do të marrin me vete, do të 
kenë dy herë më shumë se ditët e tjera.» 
6Kështu, Moisiu dhe Aharoni u thanë të gjithë izraelitëve: «Sot në mbrëmje ju do ta 
merrni vesh se Zoti ishte ai që ju nxori nga Egjipti. 7Në mëngjes ju do të shihni dritën 
verbuese të pranisë së Zotit. Ai i dëgjoi ankesat kundër Tij, po, kundër Tij, sepse ne 
jemi ata që ndjekim udhëzimet e Tij.» 8Pastaj Moisiu shtoi: «Zoti është ai që do t’ju japë 
mish në mbrëmje dhe në mëngjes bukë sipas dëshirës, sepse ai e dëgjoi se si u ankuat 
kundër Tij. Kur ankoheni nga ne, ju në të vërtetë ankoheni nga Zoti.» 
9Pastaj Moisiu i tha Aharonit: «Thuaji mbarë kishës të vijë e të qëndrojë para Zotit, 
sepse ai i dëgjoi ankesat e tyre.» 10Porsa Aharoni i foli mbarë kishës, ata u drejtuan nga 
shkretëtira; papritmas drita verbuese e Zotit u shfaq në re. 11Zoti i tha Moisiut: 
12«Ankesat e izraelitëve i kam dëgjuar. Thuaju se në të ngrysur ata do të kenë mish për 
të ngrënë dhe në mëngjes, ata do të kenë bukë sipas dëshirës. Atëherë ata do ta 
kuptojnë se unë, Zoti, jam Perëndia e tyre.» 
13Në mbrëmje mbërriti fluturimthi një tufë shumë e madhe shkurtash, sa e mbuluan 
gjithë fushimin dhe në mëngjes vesa kishte mbuluar gjithçka rreth fushimit. 14Kur 
avulloi vesa, në sipërfaqen e shkretëtirës mbetën disa kokrra të vogla që dukeshin si 
brymë. 15Izraelitët i panë, por nuk e dinin se ç’ishin dhe pyetën njëri-tjetrin: «Ç’është 
kjo?» 
Moisiu u tha: «Ky është ushqimi që jua dha Zoti për të ngrënë. 16Zoti ka urdhëruar që 
secili prej jush të mbledhë aq sa i duhet për nevojat e tij, rreth dy litra për secilin nga 
njerëzit që banojnë në çadrën e tij.» 
17Kështu bënë edhe izraelitët; disa mblodhën më shumë, kurse disa më pak. 18Kur e 
matën, ata që kishin mbledhur, shumë, nuk kishin me tepricë, kurse ata që kishin 
mbledhur, pak, nuk kishin më pak nga ç’u duhej. Secili kishte mbledhur tamam aq sa 
i nevojitej.  

19Moisiu u tha: «Prej asaj që mblodhët sot, askush të mos mbajë gjë gjer nesër.» 20Por 
disa prej tyre nuk e dëgjuan Moisiun dhe e kursyen një pjesë të saj. Të nesërmen, në 
mëngjes, ajo ishte e krimbur dhe binte erë të keqe. Atëherë Moisiu u zemërua me ta. 
21Çdo mëngjes, secili mblidhte aq sa i nevojitej dhe, kur ngrihej dielli, ajo që mbetej në 
dhe, shkrihej. 22Ditën e gjashtë ata mblodhën dy herë më shumë ushqim, katër litra 
për secilin. Të gjithë udhëheqësit e kishës erdhën t’i tregonin Moisiut për këtë, 23dhe ai 
u tha: «Zoti ka urdhëruar që e nesërmja të jetë një ditë e shenjtë për pushim, ajo është 
shabat ♦ dhe i kushtohet Zotit. Piqni sot atë që doni të piqni dhe zieni sot atë  që doni 
të zieni. Ajo që mbetet, duhet vënë mënjanë për të nesërmen.» 

24Sipas urdhrit të Moisiut, atë që mbeti ata e mbajtën për të nesërmen; ajo nuk u prish 
dhe as zuri krimba. 25Moisiu tha: «Hajeni këtë sot, sepse sot është dita e shtatë, një ditë 
pushimi, që i kushtohet Zotit, dhe ju nuk do të gjeni asnjë ushqim jashtë fushimit. 
26Ju duhet të mblidhni ushqim me bollëk për gjashtë ditë, por ditën e shtatë, ditën e 
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pushimit, nuk do të ketë asnjë ushqim.» 
27Ditën e shtatë, disa prej tyre dolën për të mbledhur ushqim, por nuk gjetën asgjë. 
28Atëherë Zoti i tha Moisiut: «Edhe sa kohë populli nuk do t’i dëgjojë urdhrat e urdhë-
rimet e mia? 29Mbani mend se unë, Zoti, ju dhashë shabatin, një ditë pushimi, prandaj 
ditën e gjashtë do t’ju jap gjithnjë ushqim të mjaftueshëm për dy ditë. Ditën e shtatë të 
gjithë duhet të qëndrojnë në shtëpi dhe të mos dalin.» 30Kështu, populli nuk punoi 
ditën e shtatë. 
31Populli izraelit ushqimin që i dha Zoti e quajti «mana». Mana i ngjante një kokrre të 
vogël dhe të bardhë dhe kishte shije galetash me mjaltë. 32Moisiu tha: «Zoti na ka 
urdhëruar të kursejmë pak manë, për ta ruajtuar për pasardhësit tanë, në mënyrë që 
ta shohin edhe ata ushqimin që na e dha Zoti për të ngrënë në shkretëtirë, kur na 
nxori nga Egjipti.» 33Moisiu i tha Aharonit: «Merr një qyp, fut në të dy litra mana dhe 
vendose në praninë e Zotit për ta ruajtuar për pasardhësit tanë.» 34Ashtu siç e kishte 
urdhëruar Zoti Moisiun, Aharoni e vendosi qypin para arkës së besëlidhjes për ta 
ruajtur. 35Izraelitët hëngrën mana për dyzet vjet rreth, derisa mbërritën në tokën e 
Kënaanit, ku u vendosën. 36(Racioni i manës, rreth dy litra, barazohej me një të dhjetë 
të njësisë së zakonshme të matjes së thatë). 
__________ 
♦  shabat: e shtunë (dita e shtatë e javës hebreje). 

 
Uji nga shkëmbi 
(Nr 20,1-13) 

Mbarë bashkësia izraelite u largua nga shkretëtira e Sinit, duke udhëtuar nga 
një vend në tjetrin, sipas urdhrit të Zotit. Ata e ngritën fushimin në Refidim, por 

atje nuk kishte fare ujë për të pirë. 2Ata iu ankuan Moisiut dhe i thanë: «Na jep ujë për 
të pirë.» 
Moisiu iu përgjigj: «Përse po ankoheni? Përse po e vini Zotin në provë?» 
3Por populli kishte gjithnjë e më shumë etje dhe vazhdonte t’i ankohej Moisiut. Ata i 
thanë: «Përse na nxore nga Egjipti? Apo që të vdesim nga etja, me gjithë fëmijë e 
bagëti?» 
4Moisiu iu lut me ngulm Zotit dhe i tha: «Ç’të bëj me këta njerëz? Ata janë gati të më 
vrasin me gurë.» 
5Zoti i tha Moisiut: «Merr me vete disa prej udhëheqësve të Izraelit dhe kalo përpara 
popullit. Merr me vete shkopin, me të cilin godite Nilin. 6Unë do të qëndroj para teje në 
një shkëmb në malin e Sinait. Godite shkëmbin, uji do të dalë prej tij dhe populli do të 
ketë për të pirë.» Moisiu bëri kështu në prani të udhëheqësve të Izraelit. 
7Vendin e quajtën Masa dhe Meriva, sepse izraelitët u ankuan dhe e vunë Zotin në 
provë kur pyetën: «A është Zoti me ne, apo jo?» 
 
Lufta me amalekasit 
8Amalekasit erdhën dhe i sulmuan izraelitët në Refidim. 9Moisiu i tha Joshuas: 
«Zgjidh disa njerëz dhe nesër shkoni për të luftuar kundër amalekasve. Unë do të 
qëndroj në majën e kodrës duke mbajtur në dorë shkopin që më ka dhënë Zoti.» 
10Joshua veproi sipas urdhrit të Moisiut, dhe doli për të luftuar kundër amalekasve, 
ndërsa Moisiu, Aharoni dhe Huri  hipën në majën e kodrës. 11Kur Moisiu e mbante 
krahun të ngritur lart (për t’iu lutur Zotit), izraelitët fitonin, por, kur e ulte krahun, 
fitonin amalekasit. 12Kur të dy krahët e Moisiut u këputën nga lodhja, Aharoni dhe 
Huri sollën një gur, që Moisiu të ulej në të, kurse ata qëndruan pranë tij dhe ia 
mbajtën duart të ngritur lart. Ata qëndruan kështu gjer në perëndim të diellit. 13Në 
këtë mënyrë, Joshua i mundi plotësisht amalekasit. 
14Pastaj Zoti i tha Moisiut: «Përshkruaje me shkrim këtë fitore, me qëllim që të mbahet 
mend. Thuaji Joshuas se unë do t’i zhduk amalekasit nga faqja e dheut.» 15Moisiu 
ndërtoi një altar dhe e quajti: «JAHVE NISI – Zoti është flamuri im!» 16Ai tha: «Ngrini lart 
flamurin e Zotit! Zoti do ta vazhdojë luftën kundër amalekasve nga brezi në brez.» ♦  
____________ 
♦ Konflikt fillistar do të bëhej rreth të drejtave të kullosjes, por më vonë amalekasit u bashkuan 
me forcat e tjera për çdo sulm të mundshëm kundër Izraelit  (shih Br 25,17; Gyq 3,13; 6,3.33; 
32,17; 1 Sam 15). 
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Jitro i bën vizitë Moisiut 
Jitro, vjehrri i Moisiut dhe prifti i Midjanit, dëgjoi për gjithçka që kishte bërë Pe-
rëndia për Moisiun dhe për popullin e Izraelit, kur e nxori nga Egjipti nën 

drejtimin e tij. 2Ai mori me vete bijën e tij, Ciporën, gruan e Moisiut, që kishte mbetur 
në shtëpi, 3dhe të dy bijtë e saj, njëri prej të cilëve quhej Gershom (sepse Moisiu kishte 
thënë: «Unë jam mysafir në tokë të huaj»), 4kurse tjetri Eliezer (sepse Moisiu kishte 
thënë: «Perëndia e atit tim më ndihmoi të shpëtoj nga vrasja dhe nga mbreti i Egjiptit»). 
5Jitro, vjehrri i Moisiut, bashkë me gruan e Moisiut dhe të bijtë e saj, shkoi te Moisiu, 
atje ku ai kishte ngritur fushimin, pranë malit të shenjtë. 6Ai kishte dërguar njerëz që 
ta lajmëronin Moisiun, dhe t’i thonin se po vinte vjehrri i tij, Jitro, bashkë me gruan e 
Moisiut dhe dy bijtë. 7Kështu, Moisiu i doli përpara, u përkul para tij dhe e përshëndeti 
duke e puthur. Ata pyetën për shëndetin e njëri-tjetrit dhe pastaj hynë në çadrën e 
Moisiut. 8Moisiu i tregoi Jitros gjithçka që u kishte bërë Zoti mbretit dhe popullit të 
Egjiptit për t’i shpëtuar izraelitët. Gjithashtu, i tregoi për vuajtjet që duhej t’i 
përballonte populli rrugës dhe se si i kishte shpëtuar Zoti. 9Kur i dëgjoi të gjitha këto, 
Jitro u gëzua 10e tha: «Lavdi Zotit, i cili ju shpëtoi nga mbreti dhe populli i Egjiptit! I 
lavdëruar qoftë Zoti, i cili e shpëtoi popullin e tij nga skllavëria! 11Tani e di se Zoti është 
më i madh se të gjitha perënditë, sepse ai e tregoi këtë kur egjiptianët janë sjellë me 
kryeneçësi kundër izraelitëve.» 12Pastaj Jitro solli një flijim për ta djegur tërësisht, si 
dhe flijime të tjera, për t’ia kushtuar Zotit. Aharoni dhe të gjithë udhëheqësit e Izraelit 
shkuan me të për të ngrënë darkën e shenjtë si rit adhurimi. 
 
Emërimi i gjyqtarëve 
(Br 1,9-18) 
13Të nesërmen, Moisiu filloi të zgjidhte çështjet gjyqësore të popullit. Ai ishte i zënë me 
këtë punë nga mëngjesi gjer në mbrëmje. 14Kur Jitro pa gjithçka që duhej të bënte 
Moisiu, ai e pyeti: 
«Ç’është gjithë kjo që bën me popullin? Përse e bën këtë vetëm, ndërsa gjithë njerëzit 
qëndrojnë këtu, rreth teje, nga mëngjesi deri në mbrëmje (për t’u konsultuar me ty)?» 
15Moisiu iu përgjigj: «Duhet ta bëj këtë, sepse njerëzit vijnë tek unë për të mësuar 
vullnetin e Perëndisë. 16Kur dy njerëz kanë një çështje gjyqësore, ata vijnë tek unë dhe 
unë vendos se cili ka të drejtë; unë u tregoj urdhërimet dhe ligjet e Perëndisë.» 
17Jitro tha: «Kjo që bën ti nuk është e drejtë. 18Ti do të këputesh së punuari po ashtu 
edhe këta njerëz! Kjo punë është tepër e vështirë për ta bërë vetëm. 19Tani lërmë të të 
jap një këshillë të mirë dhe Perëndia do të jetë me ty. Detyra jote është që ta 
përfaqësosh popullin para Perëndisë dhe që t’i paraqitësh atij çështjet e tyre gjyqësore. 
20Ti duhet t’ua mësosh urdhërimet e Perëndisë dhe t’u sqarosh atyre se si duhet të 
jetojnë dhe se ç’duhet të bëjnë. 21Por, përveç kësaj, ti duhet të zgjedhësh disa njerëz të 
aftë dhe t’i emërosh udhëheqës të popullit; udhëheqës të grupeve me një mijë, njëqind, 
pesëdhjetë dhe dhjetë njerëz. Ata duhet të jenë njerëz që kanë frikë dhe respekt për Pe-
rëndinë, të besuar dhe që nuk marrin ryshfet. 22Le të shërbejnë këta si gjyqtarë të 
popullit në mënyrë të qëndrueshme. Ata mund të t’i sjellin ty të gjitha rastet e vështira, 
por çështjet më të vogla mund t’i zgjidhin ata vetë. Kjo do të ta lehtësojë punën, pasi e 
ndan barrën tënde me ta. 23Në qoftë se vepron kështu, në përputhje me urdhrin e Pe-
rëndisë, ti nuk do të këputesh së punuari dhe të gjithë këta njerëz mund të kthehen në 
shtëpi me çështje të zgjidhura.» 
24Moisiu e ndoqi këshillën e Jitros 25dhe zgjodhi njerëz të aftë ndër të gjithë izraelitët. Ai 
i emëroi ata udhëheqës të grupeve me një mijë, njëqind, pesëdhjetë dhe dhjetë njerëz. 
26Ata shërbenin si gjyqtarë të përhershëm për popullin, duke i sjellë Moisiut rastet e 
vështira, por duke i zgjidhur vetë çështjet e vogla. 
27Pastaj Moisiu u nda nga Jitro, dhe ky u kthye në vendin e tij. 
 
Izraelitët në malin e Sinait 

1-2Izraelitët u larguan nga Refidimi dhe ditën e parë të muajit të tretë, pas daljes 
së tyre nga Egjipti, ata arritën në shkretëtirën e Sinait. Atje ngritën fushimin në 

rrëzë të malit të Sinait 3dhe Moisiu u ngjit në mal për t’u takuar me Perëndinë. 
Zoti e thirri nga mali dhe i tha: «Ja çfarë do t’u thuash izraelitëve, pasardhësve të 
(Jakov) Izraelit: 4Ju e patë se ç’u bëra unë, Zoti, egjiptianëve dhe se si ju mbajta, si 
shqiponja zogjtë e vet në krahët e saj, dhe ju solla këtu pranë meje. 5Tani, në qoftë se 
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ju do të më dëgjoni dhe do t’i përmbaheni besëlidhjes sime, ju do të jeni mbi të gjithë 
popujt, do të jeni populli im. Mbarë toka është e imja, por ju do të jeni populli im i 
zgjedhur, 6i vetmi popull që më është kushtuar, dhe ju do të më shërbeni si priftërinj.» 
7Kështu, Moisiu zbriti në kamp dhe thirri udhëheqësit e popullit për t’i mbledhur dhe u 
tha gjithçka që e kishte urdhëruar Zoti. 8Pastaj, mbarë populli iu përgjigj njëzëri: «Ne 
do të bëjmë gjithçka që na ka thënë Zoti». Moisiu ia përcolli Zotit përgjigjen e popullit. 
9Zoti i tha Moisiut: «Unë do të zbres tek ti në një re të dendur, në mënyrë që populli të 
më dëgjojë kur të flas me ty dhe që tani do të të besojë.» 
Moisiu i tha Zotit se si i ishte përgjigjur populli. 10Atëherë Zoti i tha: «Shko te populli 
dhe thuaji se sot edhe nesër njerëzit duhet të pastrohen për adhurim. Ata duhet t’i 
lajnë edhe rrobat. 11Ata duhet të jenë gati pasnesër, sepse atë ditë unë, Zoti, do të zbres 
në malin e Sinait, ku mbarë populli mund të më shohë. 12Shëno një kufi përreth malit, 
matanë të cilit populli nuk duhet të kalojë; thuaju që askush të mos ngjitet në mal, 
madje as t’i afrohet kufirit. Në qoftë se ndokush e prek atë me këmbë, ai do të vdesë. 
13Ai duhet ose të vritet me gurë ose të qëllohet me shigjeta, pa e prekur ndokush me 
dorë. Kjo u përket edhe njerëzve edhe kafshëve; ato duhet të vriten. Vetëm kur të bjerë 
kori i borive, atëherë mund të ngjiten në mal ata që do t’i caktoj unë.» 
14Pastaj Moisiu zbriti nga mali dhe i tha popullit të përgatitej për adhurim dhe të lante 
rrobat. 15Moisiu u tha izraelitëve: «Përgatituni për pasnesër dhe ndërkohë mos kini 
marrëdhënie me gratë.» 16Ditën e tretë, në mëngjes, bubullinte e vetëtinte në mal, u 
shfaq një re e dendur dhe u dëgjua një sinjal i fortë borie. Në fushim, mbarë populli 
dridhej nga frika. 
17Moisiu i nxori njerëzit jashtë fushimit për t’u takuar me Perëndinë, ndërsa izraelitët 
qëndruan në rrëzë të malit. 18Gjithë mali i Sinait ishte mbuluar me tym, sepse Zoti 
kishte zbritur në të në formë zjarri. Tymi atje dilte si të ishte një furrë e madhe, dhe 
gjithë mali dridhej fort. 19Tingujt e borisë bëheshin gjithnjë e më të fortë. Moisiu foli dhe 
Perëndia iu përgjigj me bubullimë. 20Zoti zbriti në majë të malit të Sinait dhe e thirri 
Moisiun të ngjitej atje. Moisiu u ngjit 21dhe Zoti i tha: «Zbrit dhe paralajmëroje popullin 
të mos e kalojë kufirin për të më parë; përndryshe shumë prej tyre do të vdesin. 
22Madje edhe priftërinjtë që do të më afrohen duhet të pastrohen, përndryshe unë do t’i 
ndëshkoj.» 
23Moisiu i tha Zotit: «Populli nuk mund të ngjitet në mal, sepse ti na ke urdhëruar ta 
quajmë atë mal të shenjtë dhe ta shënojmë kufirin rreth tij.» 
24Zoti iu përgjigj: «Zbrit dhe më sill Aharonin. Por priftërinjtë dhe populli nuk duhet ta 
kalojnë kufirin për t’u ngjitur tek unë, përndryshe do t’i ndëshkoj.» 25Atëherë Moisiu 
zbriti gjer te populli dhe u tregoi njerëzve se ç’kishte thënë Zoti. 
 
Dhjetë urdhërimet 
(Br 5,1-21) 

Perëndia foli dhe këto janë fjalët e tij:♦ 2«Unë jam Zoti, Perëndia jote, i cili të 
nxori nga Egjipti, ku ti ishe skllav. 

3Përveç meje, mos adhuro asnjë perëndi tjetër. 
4Mos bëj asnjë idhull sipas përfytyrimit tënd për ndonjë gjë në qiell, në tokë ose në 
ujërat nëntokësore. 5Mos u përkul para asnjë idhulli për ta adhuruar, sepse unë jam 
Zoti, Perëndia jote, dhe nuk lejoj asnjë rival. Unë i ndëshkoj ata që më urrejnë, edhe 
pasardhësit e tyre gjer në brezin e tretë dhe të katërt.♦♦ 6Por i bekoj dhe jam 
dashamirës ndaj mijëra brezave të atyre që më duan dhe dëgjojnë ligjet e mia. 
7Mos e përdor emrin tim për qëllime të këqija, sepse unë, Zoti, Perëndia jote, do të 
ndëshkoj çdokënd që e shpërdoron emrin tim. 
8Respekto ditën e shtatë për adhurimin tim. 9Ke gjashtë ditë për t’i kryer të gjitha punët 
e tua, 10por dita e shtatë është një ditë pushimi, e cila më është kushtuar mua, Zotit 
tënd. Atë ditë askush të mos punojë – as ti, as fëmijët e tu, as skllevërit e tu, as 
kafshët e tua, as të huajt që banojnë në vendin tënd. 11Brenda gjashtë ditësh unë, Zoti, 
i krijova tokën, qiellin, detin dhe gjithçka që gjendet në to, por ditën e shtatë pushova 
së punuari. Për këtë arsye unë, Zoti, e bekova ditën e shtatë dhe e veçova si ditë 
pushimi. 
12Ndero babanë dhe nënën tënde, që të jetosh për shumë kohë në tokën që po të jap 
unë, Perëndia jote. 
13Mos bëj vrasje. 
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14Mos bëj tradhti bashkëshortore. 
15Mos vidh. 
16Mos bëj dëshmi të rreme ndaj të afërmit tënd. 
17Mos lakmo shtëpinë e të afërmit tënd; mos lakmo gruan e të afërmit tënd, as 
skllevërit, bagëtinë, gomarët e tij ose ndonjë gjë tjetër që i takon atij.» 
_______ 
♦ Këto janë kushtet e besëlidhjes. ♦♦ Kjo shprehje do t’u referohet të gjithë anëtarëve të familjes 
të cilët banojnë nën të njëjtën çadër. 
 
Frika e popullit 
(Br 5,22-33) 
18Kur populli e dëgjoi bubullimën dhe zërin e borisë dhe e pa vetëtimën dhe malin që 
po lëshonte tym, u drodh nga frika dhe qëndroi shumë larg. 19Njerëzit i thanë Moisiut: 
«Fol ti me ne dhe ne do të të dëgjojmë, por kemi frikë se po të flasë Perëndia me ne, 
mos vdesim.» 
20Moisiu iu përgjigj: «Mos kini frikë; Perëndia erdhi vetëm për t’ju vënë në provë; ai do 
që ju ta kini frikë dhe ta njihni autoritetin e tij, që të mos mëkatoni.» 21Por populli vazh-
donte të qendronte në një largësi të madhe dhe vetëm Moisiu iu afrua resë së dendur 
ku ishte Perëndia. 
 
Ligjet për ndërtimin e altarëve 
22Zoti e urdhëroi Moisiun t’u thoshte izraelitëve: «Ju e keni parë se si unë, Zoti, kam 
folur me ju që nga qielli. 23Mos kini perëndi të tjera, krahas meje; mos bëni perëndi prej 
argjendi ose ari për t’i adhuruar. 24Më bëni mua një altar prej dheu dhe mbi të afroni 
flijimet tuaja; delet dhe bagëtinë tuaj si flijime përkushtimi dhe si flijime miqësie. Në 
çdo vend që do të caktoj unë dhe ku ju mund të më adhuroni, atje do të vij te ju për 
t’ju bekuar. 25Në qoftë se më bëni një altar guri, mos e ndërtoni me gurë të gdhendur, 
sepse kur të përdorni daltën për t’i gdhendur, ju i bëni të papërdorshëm për qëllimin 
tim. 26Mos më ndërtoni ndonjë altar të lartë me shkallë; që kur t’i ngjitni shkallët, të 
mos zbulohen organet tuaja seksuale.♦  
_______________________________ 
♦ ndryshe nga priftërinjtë paganë që merreshin lakuriq me ritin e pjellorisë. 
 
Trajtimi i skllevërve 
(Br 15,12-18) 

Jepu izraelitëve ligjet♦ që vijojnë: 2Në qoftë se blini një skllav hebre, ai do t’ju 
shërbejë gjashtë vjet. Vitin e shtatë ai duhet të lirohet pa pagesë. 3Në qoftë se do 

të jetë beqar kur të bëhet skllavi juaj, ai do të lirohet vetëm; por në qoftë se do të jetë i 
martuar kur të bëhet skllavi juaj, gruaja do të shkojë bashkë me të. 4Në qoftë se i zoti i 
jep një grua dhe ajo i lind bij dhe bija, gruaja dhe fëmijët i takojnë të zotit dhe skllavi 
duhet të largohet vetëm. 5Por në qoftë se skllavi pranon hapur se e do të zotin, gruan 
dhe fëmijët e tij dhe se nuk dëshiron të lirohet, 6atëherë i zoti do ta marrë me vete në 
vendin e kultit. Atje ai do ta vërë të qëndrojë pranë derës ose pranë shtalkës së derës 
dhe do t’i shpojë veshin. Atëherë ai do t’i jetë skllav për jetë. 
7Në qoftë se një njeri e blen bijën e tij si skllave, ajo nuk do të lirohet, si në rastin e 
skllevërve të tjerë. 8Në qoftë se atë e  blen dikush që ka qëllim ta marrë për grua, por 
pastaj nuk i pëlqen më, atëherë ajo duhet t’i shitet përsëri të atit; i zoti nuk duhet t’ua 
shesë atë të huajve, sepse e ka trajtuar në mënyrë të pandershme. 9Në qoftë se një 
njeri blen një skllave për t’ia dhënë të birit për grua, ai duhet ta trajtojë atë si bijë. 10Në 
qoftë se i njëjti njeri merr gruan e dytë, ai duhet të vazhdojë t’i japë gruas së parë të 
njëjtën sasi veshjeje dhe ushqimesh, si dhe më parë. 11Në qoftë se nuk i përmbush këto 
detyrime ndaj saj, ai duhet ta lirojë pa pagesë.♦♦ 
____________ 
♦ Kjo përmbledhje ligjësh do të kishte për qëllim ilustrimin dhe justifikimin e veprimit të çlirimit 
nga skllavëria në Egjipt. Ajo tregon se si skllavërimi i izraelitëve ishte i padrejtë dhe se si 
zhdëmtimi u ishte paguar izraelitëve.  Tregon gjithashtu se si Izraeli si skllav i Zotit hyri në 
marrëdhënie të përhershëm me Zotërinë e tij. ♦♦ Nënkuptohet se pronari i skllevërve ose i biri e 
kishte marrë për grua ose për shemër.  
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Ligjet për përdorimin e dhunës 
12Kush godet një njeri dhe e vret, duhet të vritet. 13Por, në qoftë se kjo ndodh rastësisht 
dhe ai nuk kishte qëllim ta vriste, vrasësi mund të largohet në një vend që do t’jua 
tregoj unë dhe atje ai do të jetë i sigurt. 14Por, kur një njeri zemërohet dhe me qëllim e 
vret tjetrin, ai duhet të vritet, edhe në qoftë se kërkoi strehim pranë altarit tim. 
15Kush e godet nënën ose babanë e tij, duhet të vritet. 16Kush rrëmben një njeri për ta 
shitur ose për ta mbajtur skllav, duhet të vritet. 
17Kush e mallkon nënën ose atin e tij, duhet të vritet. 
18-19Në qoftë se përleshen dy veta dhe një njeri e godet tjetrin me gur ose me grusht, por 
nuk e vret, të mos ndëshkohet. Në qoftë se njeriu i goditur duhet të rrijë në shtrat, por 
më vonë mund të ngrihet dhe të dalë jashtë e të ecë me ndihmën e shkopit, njeriu që e 
goditi duhet ta dëmshpërblejë për kohën e tij të humbur dhe të kujdeset për të derisa 
të shërohet. 
20Në qoftë se një njeri merr shkopin dhe e rreh skllavin, ose skllaven dhe nga kjo, ai ose 
ajo vdes në vend, njeriu duhet të ndëshkohet. 21Por, në qoftë se skllavi ose skllavja nuk 
vdes për një a dy ditë, i zoti të mos ndëshkohet. Humbjen e pronës së tij tashmë e ka 
për ndëshkim. 
22Në qoftë se disa njerëz përleshen dhe dëmtojnë një grua shtatzënë, e cila dështon, por 
nuk pëson dëmtim tjetër, ai që i bëri dëm duhet të gjobitet sipas shumës së kërkuar 
nga burri i gruas, me kusht që ta miratojnë gjyqtarët. 23Por, në qoftë se dëmtohet vetë 
gruaja, ai do të ndëshkohet jetë për jetë, 24sy për sy, dhëmb për dhëmb, dorë për dorë, 
këmbë për këmbë, 25djegie për djegie, plagë për plagë, xhungë për xhungë.♦  
26Në qoftë se një njeri e godet skllavin ose skllaven në sy dhe ai humbet dritën e syrit, 
ai duhet ta lirojë skllavin ose skllaven, si dëmshpërblim për syrin. 
27Në qoftë se skllavit ose skllaves i thyen dhëmbin duke e goditur, ai duhet ta lirojë atë 
si dëmshpërblim për dhëmbin e thyer. 
________ 
♦  d.m.th. ndëshkimi duhet t’i përgjigjet krimit. Zhdëmtimi me para ishte gjetkë i lejuar (khs. 
21,18-19; 22,18-20). 
 
Përgjegjësia e pronarëve 
28Në qoftë se një dem godet me brirë një njeri dhe njeriu vdes, demi duhet të vritet me 
gurë, dhe mishi i tij të mos hahet; por pronari i tij nuk duhet të ndëshkohet. 29Por në 
qoftë se demi  bënte kështu prej kohësh dhe pronari i tij ishte paralajmëruar për këtë, 
por nuk e ruante të rrethuar me gardh, atëherë në qoftë se çan dikë për vdekje, demi 
duhet të vritet me gurë, dhe pronari duhet të vdesë. 30Megjithatë, në qoftë se pronarit i 
lejohet të paguajë një dëmshpërblim për t’ia falur jetën, ai duhet të paguajë shumën që 
i caktohet. 31Në qoftë se demi vret një fëmijë, djalë ose vajzë, veprohet njëlloj, sipas të 
njëjtit ligj. 32Në qoftë se demi vret një skllav ose një skllave, pronari i demit duhet t’i 
paguajë pronarit të skllavit tridhjetë monedha argjendi dhe demi duhet të mbytet me 
gurë. 
33Në qoftë se një njeri ia heq mbulesën një grope ose në qoftë se gërmon një gropë dhe 
nuk e mbulon dhe në të bie një dem ose një gomar, 34ai duhet ta paguajë kafshën. Ai 
duhet t’ia paguajë të hollat pronarit të kafshës dhe trupi i kafshës i përket tani atij. 
35Në qoftë se demi i një njeriu mbyt demin e një tjetri, të dy njerëzit duhet ta shesin 
demin e gjallë dhe t’i ndajnë të hollat e fituara; ata duhet të ndajnë me njëri-tjetrin 
edhe mishin e kafshës së vrarë. 36Por, në qoftë se dihej se demi e kishte zakon të 
sulmonte me brirë dhe pronari i tij nuk e ruante në stallë, ai duhet ta paguajë 
humbjen e demit, duke i dhënë tjetrit një dem tjetër të gjallë, por i lejohet të marrë 
kafshën e mbytur. 
 
Ligjet për kompensim 

Në qoftë se një njeri vjedh një ka ose dele dhe e vret ose e shet, ai duhet të pa-
guajë pesë qe për një ka dhe katër dele për një dele. 2-4Vjedhësi duhet ta zhdëm-

tojë atë që vodhi. Në qoftë se nuk ka me çfarë ta zhdëmtojë, ai duhet të shitet si skllav 
për të paguar atë që vodhi. Në qoftë se një kafshë e vjedhur, qoftë ka, gomar, ose dele, 
kapet e gjallë në duart e vjedhësit, ai duhet të paguajë dy kafshë për një kafshë. 
Në qoftë se një hajdut kapet duke u futur me forcë në një shtëpi natën dhe goditet për 
vdekje, ai që e vrau nuk është fajtor për vrasjen e tij. Por në qoftë se kjo ndodh ditën, 
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ai është fajtor për këtë. 
5Në qoftë se një njeri i lejon kafshët e tij të kullotin në fushë ose në vreshtë dhe ato 
largohen dhe hanë të lashta në fushën e tjetrit, ai duhet ta dëmshpërblejë pronarin për 
humbjen me prodhimet më të mira nga fusha e vet ose nga vreshta e vet. 
6Në qoftë se një njeri ndez një zjarr në fushën e vet dhe ky përhapet gjer në fushën e 
tjetrit me anë të barit të keq, duke djegur grurin që rritet atje ose që ishte mbledhur 
atje, ai që e shkaktoi zjarrin duhet ta paguajë dëmin. 
7Në qoftë se një njeri merr përsipër të ruajë të hollat e tjetrit ose ndonjë pasuri tjetër të 
tij dhe ato vidhen nga shtëpia e tij, vjedhësi, në qoftë se e kapin, duhet të paguajë 
dyfishin. 8Por, në qoftë se vjedhësin nuk e kapin, njeriu që i ruante gjërat e çmuara 
duhet sjellë në vendin e kultit dhe atje të bëjë be që nuk e ka vjedhur ai pronën e 
tjetrit. 
9Në çdo rast të çështjeve rreth pronës, qoftë kur ka të bëjë me bagëtinë, ose me go-
marë, dele, veshje ose ndonjë send tjetër të humbur, për të cilin një tjetër thotë se 
është i veti, që të dy ata që paraqiten si pronarë, të sillen në vendin e kultit. Atë njeri 
që Zoti e shpall fajtor duhet t’i paguajë tjetrit dyfish. 
10Në qoftë se një njeri i jep një tjetri, për t’ia ruajtur, gomarin, kaun, delen ose ndonjë 
kafshë tjetër, dhe kafsha ngordh ose dëmtohet, ose rrëmbehet nga armiqtë dhe, në 
qoftë se nuk kishte asnjë dëshmitar për këtë, 11ai që e ruante mallin e tjetrit duhet të 
shkojë në vendin e kultit dhe të bëjë be që ai nuk i ka vjedhur gjë. Në qoftë se kafsha 
nuk u vodh, pronari duhet ta pranojë humbjen dhe tjetri nuk ka detyrim për t’i dhënë 
dëmshpërblim. 12Por, në rast të kundërt, ai duhet ta dëmshpërblejë pronarin. 13Në qoftë 
se e kanë vrarë kafshët e egra, njeriu duhet të sjellë si dëshmi pjesët e mbetura; nuk 
ka nevojë që ta paguajë atë që mbytën kafshët e egra. 
14Në qoftë se një njeri i merr hua tjetrit një kafshë dhe ajo dëmtohet ose ngordh kur 
pronari nuk është i pranishëm, njeriu duhet të japë dëmshpërblimin. 15Por, në qoftë se 
ndodh kur pronari është i pranishëm, njeriu nuk ka pse të dëmshpërblejë. Në qoftë se 
është kafshë e marrë me qira, humbja mbulohet me çmimin e qiramarrjes. 
 
Ligjet morale dhe fetare 
16Në qoftë se një njeri mashtron një virgjëreshë, që nuk është fejuar ende, dhe fle me të, 
ai duhet të paguajë pajën e saj dhe të martohet me të. 17Por, në qoftë se ati i saj nuk 
pranon t’ia japë për grua, ai duhet t’i paguajë atit të saj shumën e kërkuar për pajën e 
virgjëreshës. 
18Ekzekutoni çdo grua që merret me magji. 
19Ekzekutoni çdo njeri që ka marrëdhënie seksuale me kafshë. 
20Dënoni me vdekje çdo njeri që i kushton flijime ndonjë perëndie tjetër përveç meje, 
Zotit. 
21Mos trajtoni keq një të huaj dhe mos e shtypni; kujtohuni se edhe ju ishit të huaj në 
Egjipt. 22Mos i trajtoni keq vejushat ose jetimët, 23përndryshe unë do t’i dëgjoj kur të më 
thërrasin për ndihmë, 24dhe do të zemërohem e do të bëj që ju të vriteni në luftë. Gratë 
tuaja do të mbeten vejusha dhe fëmijët tuaj do të mbeten jetimë. 
25Në qoftë se i jep para hua ndonjërit prej popullit tim, ndonjë të varfri, mos vepro si 
huadhënës dhe mos i kërko kamatë. 26Në qoftë se ndonjërit i merr mantelin si peng, ti 
duhet t’ia kthesh para se të perëndojë dielli, 27sepse ajo është e vetmja mbulesë që ka 
për t’u ngrohur. Me ç’gjë tjetër mund të flejë? Po të më thërrasë për ndihmë, unë do ta 
dëgjoj, sepse unë jam i mëshirshëm. 
28Mos i nëm gjyqtarët ♦  e as udhëheqësit e popullit tënd. 
29Mos vononi të më kushtoni detyrimin tuaj nga prodhimet tuaja, nga drithi juaj, vera 
juaj dhe vaji juaj i ullirit. 
Më jepni të parëlindurin e bijve tuaj. 30Më jepni të voglin që ka lindur nga bagëtia juaj 
dhe nga delet tuaja. Mashkulli i tyre, që ka lindur i pari, të qëndrojë me nënën e vet 
për shtatë ditë dhe ditën e tetë ma kushtoni. 
31Ju jeni populli im i shenjtë. Pra, ju nuk duhet të hani mish prej ndonjë kafshe të 
vrarë nga kafshët e egra; atë jepuani qenve. 
_________________ 
♦ ose: Mos e nëm Zotin. 
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Drejtësia dhe paanshmëria 
Mos përhap fjalë të gënjeshtërta, dhe mos e ndihmo njeriun fajtor duke dhënë 
dëshmi të rreme. 2Mos e ndiq shumicën kur ajo bën keq ose kur jep dëshmi që 

shtrembëron drejtësinë. 3Gjatë një procesi, mos i mbaj anën askujt, qoftë edhe i varfër. 
4Në qoftë se rastësisht sheh kaun ose gomarin që i ka humbur armikut tënd,♦  ktheja.  

5Në qoftë se gomari i tij është rrezuar nga ngarkesa e tij, ndihmoje ta ngrejë kafshën 
përsëri në këmbë; mos u largo pa u kujdesur. 
6Mos e shtrembëro drejtësinë kur të thërrasin në gjyq, edhe sikur të jetë fjala për një të 
varfër. 7Mos bëj dëshmi të rreme dhe mos e ekzekuto njeriun e pafajshëm, sepse unë 
do ta dënoj atë që bën një gjë kaq të keqe. 8Mos merr ryshfet, sepse ryshfeti prish 
aftësinë për të gjykuar dhe i shtie njerëzit më të nderuar të shtrembërojnë drejtësinë. 
9Mos e trajtoni keq të huajin; ju e dini se si ndihet njeriu kur është i huaj, sepse ju vetë 
ishit të huaj në Egjipt. 
________ 
♦ d.m.th. kundërshtari ligjor. 
 
Viti i shtatë dhe dita e shtatë 
10Për gjashtë vjet mbille fushën tënde dhe mblidhi prodhimet e saj. 11Por, në vitin e 
shtatë lëre të pushojë dhe mos korr asgjë që rritet në të. Gjithçka që rritet në të ta 
hanë të varfrit, kurse pjesën që mbetet mund ta hanë kafshët e egra. Kështu bëni edhe 
me vreshtat dhe ullinjtë tuaj. 
12Puno gjashtë ditë në javë, por mos puno ditën e shtatë, në mënyrë që të pushojnë 
skllevërit e tu dhe të huajt që punojnë për ty, madje të pushojnë edhe kafshët e tua. 
13Kushtojuni vëmendje të gjitha këtyre gjërave që ju kam thënë unë, Zoti. Mos iu lutni 
perëndive të tjera; mos përmendni as emrat e tyre. 
 
Tri festat e mëdha 
(Dal 34,18-26; Br 16,1-17) 
14Për të më nderuar mua, do të festoni tri festa në vit. 15Në muajin e Avivit, në muajin 
kur dolët nga Egjipti, festoni festën e bukëve të ndorme sipas udhëzimeve të mia. Gjatë 
shtatë ditëve të festës do të hani vetëm bukë të ndorme. Kurrë mos ejani tek unë pa 
sjellë një fli. 
 16Festoni festën e të korrave kur të filloni të korrni të lashtat që keni mbjellë. 
Festoni edhe festën e tëbanave në vjeshtë, kur të mblidhni frutat nga vreshtat dhe nga 
kopshtet tuaja. 17Çdo vit, në kohën e këtyre tri festave, burrat tuaj duhet të vijnë për të 
më adhuruar mua, Zotin, Perëndinë tuaj. 
18Mos më kushtoni bukë të pjekur me tharm kur të më flijoni një kafshë. Dhjami i 
kafshëve që më janë kushtuar mua të mos lihet për mëngjesin tjetër. 
19Çdo vit, do të sillni prodhimin e parë të fushave tuaja në shtëpinë e Zotit, Perëndisë 
suaj. 
Mos gatuani një qengj ose një kec me qumështin e nënës së tij.♦  
__________ 
♦ bëhet fjalë për një rit pjellorie. Hebrenjtë e kanë keqkuptuar këtë ligj duke përdorur kuzhinë 
«kosher».  
 
Premtime dhe udhëzime 
20Unë do të dërgoj një engjëll përpara jush, që t’ju mbrojë në udhëtimin tuaj dhe që t’ju 
çojë në vendin që ju kam përgatitur. 21Kushtojini vëmendje atij dhe dëgjojeni. Mos u 
rebeloni kundër tij, sepse atë e kam dërguar unë; ai nuk do t’jua falë një gjë të tillë. 
22Por, në qoftë se e dëgjoni atë dhe bëni gjithçka që ju urdhëroj, unë do të luftoj kundër 
të gjithë armiqve tuaj. 23Engjëlli im do t’ju prijë dhe do t’ju çojë në vendin e amorasve, 
hitasve, perizasve, kënanasve, horasve dhe jevusasve, dhe unë do t’i shkatërroj ata. 
24Mos u përkulni para perëndive të tyre dhe mos i adhuroni ato, dhe mos përvetësoni 
praktikat e tyre fetare. Shkatërroni perënditë e tyre dhe prishni shtyllat e tyre prej guri 
(kushtuar ritit të pjellorisë). 25Më adhuroni, Zotin, Perëndinë tuaj, dhe unë do të bekoj 
ujin dhe ushqimin tuaj dhe do t’i largoj të gjitha sëmundjet tuaja. 26Në tokën tuaj asnjë 
grua nuk do të dështojë; asnjë grua  nuk do të mbetet pa fëmijë. Unë do t’ju jap jetë të 
gjatë. 
27Unë do t’i terrorizoj popujt që ju kundërshtojnë; do ta shpartalloj atë popull që lufton 
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me ju, dhe do të bëj që të gjithë armiqtë tuaj të zmbrapsen dhe të ikin prej frikës suaj. 
28Do të bëj që armiqtë t’i zërë paniku; horasit, kënanasit dhe hitasit do t’i dëboj para 
jush gjatë përparimit tuaj. 29Nuk do t’i dëboj të gjithë brenda një viti; ndryshe toka do 
të shkretohej dhe kafshët e egra do t’ju mbizotëronin. 30Në vend të kësaj, do t’i dëboj 
pak nga pak, derisa ju të jeni më të shumtë dhe ta shtini në dorë vendin. 31Do të bëj që 
kufijtë e vendit tuaj të shtrihen nga Gjiri i Akabës gjer në Detin Mesdhe dhe nga 
shkretëtira në jug gjer në lumin Eufrat.♦  Unë do t’i lë në dorën tuaj banorët e vendit 
dhe ju do t’i dëboni ata gjatë përparimit tuaj. 32Mos lidhni asnjë marrëveshje me ta ose 
me perënditë e tyre. 33Mos lejoni që këta popuj të banojnë në vendin tuaj; përndryshe 
ata do të bëjnë që të mëkatoni kundër meje. Në qoftë se i adhuroni perënditë e tyre, kjo 
do t’ju shtijë në një grackë vdekjeprurëse.» 
___________ 
♦ Këta kufi u arritën vetëm për një kohë të shkurtër nën sundimin e Davidit dhe Solomonit dhe 
ndoshta nën atë të Uzijës dhe Jaravamit II.  
 
Lidhet besëlidhja 

Zoti i tha Moisiut: «Ngjituni në mal dhe m’u afroni, ti dhe Aharoni, Nadavi, Avi-
hu dhe shtatëdhjetë nga udhëheqësit e Izraelit, dhe kur të jeni larg prej meje, 

përkuluni për të më adhuruar. 2Askujt tjetër nuk i lejohet të më afrohet veç teje. 
Populli të mos ngjitet në mal.» 
3Moisiu shkoi dhe ia tregoi popullit të gjitha urdhërimet dhe të gjitha rregullat e Zotit, 
dhe populli iu përgjigj njëzëri: «Ne do të bëjmë gjithçka që na urdhëron Zoti.» 4Moisiu i 
shkroi të gjitha urdhërimet e Zotit. Të nesërmen, në mëngjes, ai u ngjit herët dhe 
ndërtoi një altar rrëzë malit, ku ngriti dymbëdhjetë gurë, nga një për secilin nga dy-
mbëdhjetë fiset e Izraelit. 5Pas kësaj, dërgoi disa të rinj izraelitë dhe ata i kushtuan Zo-
tit flijime përkushtimi dhe disa bagëti si flijime miqësie. 6Moisiu mori gjysmën e gjakut 
të kafshëve dhe e hodhi në legen; me gjysmën tjetër e spërkati altarin. 7Pastaj mori 
librin e besëlidhjes, në të cilin ishin shkruar urdhërimet e Zotit, dhe e lexoi me zë të 
lartë para popullit. Izraelitët thanë: «Ne do ta dëgjojmë Zotin dhe do t’u bindemi të 
gjitha urdhërimeve të tij.» 
8Pastaj Moisiu e mori gjakun që ishte në legen dhe spërkati popullin. Ai tha: «Ky është 
gjaku, i cili vulos besëlidhjen që lidhi me ju Zoti, kur jua dha të gjitha këto urdhërime.» 
9Moisiu, Aharoni, Nadavi, Avihu dhe shtatëdhjetë nga udhëheqësit e Izraelit u ngjitën 
në mal 10dhe ata panë Perëndinë e Izraelit. Nën këmbët e tij ishte diçka që dukej si një 
kalldrëm safiri, i kaltër si qielli. 11Perëndia nuk u bëri dëm këtyre udhëheqësve të 
Izraelit; ata e panë Perëndinë dhe pastaj hëngrën dhe pinë (darkën e shenjtë). 
 
Moisiu në malin e Sinait 
12Zoti i tha Moisiut: «M’u afro duke u ngjitur në mal dhe kur të jesh këtu, unë do të të 
jap ty rrasat prej guri që përmbajnë të gjitha ligjet që kam shkruar unë, sepse ti duhet 
t’ia mësosh popullit.» 13Moisiu dhe ndihmësi i tij, Joshua, u përgatitën dhe Moisiu filloi 
të ngjitej në malin e Zotit. 14Moisiu u tha udhëheqësve: «Na pritni këtu në fushim derisa 
të kthehemi. Aharoni dhe Huri janë këtu me ju; prandaj kush ka çështje gjyqi për të 
vendosur mund të shkojë tek ata.» 
15Moisiu u ngjit në malin e Sinait dhe e mbuloi një re. 16-17Drita verbuese e pranisë së 
Zotit zbriti mbi mal. Izraelitëve kjo dritë u dukej si zjarri që ndizej në majë të malit. 
Reja e mbuloi malin për gjashtë ditë; ditën e shtatë Zoti i thirri Moisiut që nga reja. 
18Moisiu u ngjit në mal dhe hyri në mes të resë. Atje qëndroi për një kohë shumë të 
gjatë. 
 
Kontributet për Tendën e shenjtë 
(Dal 35,4-9) 

Zoti i tha Moisiut: 2«Thuaju izraelitëve të më mbledhin një kontribut. Prano çdo 
kontribut nga kushdo që ka dëshirë të ma kushtojë me zemër. 3Këto kontribute 

duhet të jenë: ar, argjend, bronz; 4li i hollë; lesh me ngjyrë vjollcë, të purpurtë dhe të 
kuqe; stof prej flokësh dhije; 5lëkurë dashi të ngjyrosur në të kuqe; lëkurë të hollë të 
regjur; dru akacie; 6vaj ulliri për kandilat; erëza për vajin e shugurimit dhe për 
temjanin; 7gurë sardi dhe gurë të tjerë të çmuar për t’u vënë në përparësen që mban 
kryeprifti për shërbimin e tij dhe në parzmoren e tij. 8Populli duhet të më bëjë një Ten-
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dë të shenjtë, që të banoj midis tyre. 9Tendën dhe të gjitha sendet që i përkasin asaj do 
t’i bëni sipas planit dhe sipas modeleve që do të t’i tregoj unë. 
 
Arka e besëlidhjes 
(Dal 37,1-9) 
10Bëj një arkë me dru akacie, 110 centimetra të gjatë, 66 centimetra të gjerë dhe 66 
centimetra të lartë. 11Vishe me ar të kulluar brenda dhe përjashta dhe bëj një kornizë 
rreth saj. 12Bëj katër hallka mbajtëse prej ari dhe vëri në katër këmbët e saj dy hallka 
në njerën anë dhe dy hallka në anën tjetër. 13Bëj edhe shtylla mbajtëse me dru akacie 
dhe laji me ar. 14Pastaj futi nëpër hallka në të dyja anët e arkës, që të jenë për ta 
transportuar atë. 15Shtyllat duhen lënë në hallka; ndalohet t’i hiqni prej andej. 
16Pastaj fut në arkë të dyja rrasat që do t’jua jap unë si dokument të besëlidhjes, në të 
cilat janë shkruar urdhërimet e mia. 
17Bëj një kapak prej ari të kulluar, 110 centimetra të gjatë dhe 66 centimetra të gjerë. 
18Bëj dy engjëj rojtarë prej ari të farkëtuar, në të dyja anët e kapakut; 19bëj një engjëll 
rojtar në njërin skaj dhe një engjëll rojtar në skajin tjetër. Engjëjt rojtarë bëji në 
mënyrë të tillë që të jenë njësh me anët e kapakut. 20Engjëjt rojtarë ♦ duhet të 
qëndrojnë me krahë të hapur lart, në mënyrë që ta mbulojnë kapakun ♦♦  me krahët e 
tyre; ata do të jenë të kthyer përballë njëri-tjetrit, kurse fytyrat e tyre do të jenë në 
drejtim të kapakut. 21Fut të dyja rrasat – dokumenti i besëlidhjes – që do të t’i jap unë, 
brenda në arkë, dhe pastaj vëre kapakun mbi arkë. 22Unë do të takohem me ty atje, 
dhe përmbi kapak, midis të dy engjëjve rojtarë, do të t’i jap të gjitha urdhërimet e mia 
drejtuar popullit të Izraelit. 
___________ 
♦  fjfj. keruvët  ♦♦  e ashtuquajtura «pajtimore» ku bëhej një herë në vit pajtim për faljen e 
mëkateve. Përveç kësaj kapaku përfaqësonte fronin e Zotit. 
 
Tavolina për bukët e kushtuara 
(Dal 37,10-16) 
23Bëj një tavolinë prej druri akacie, 88 centimentra të gjatë, 44 centimetra të gjerë dhe 
66 centimetra të lartë. 24Vishe me ar të kulluar dhe rreth saj vendos një kornizë ari. 
25Rreth e qark saj bëj një të ngritur, me lartësi 7,5 centimetra rreth saj, së cilës do t’i 
bësh një kornizë ari. 26Bëj katër hallka ari për të, dhe vendosi në katër anët e tavolinës, 
atje ku janë katër këmbët e saj. 27Hallkat duhen vendosur pranë buzëve, në mënyrë që 
aty të futen shtyllat për bartjen e tavolinës.   
28Bëji shtyllat me dru akacie dhe vishi me ar. Ato do të shërbejnë për të transportuar 
tavolinën. 29Bëji pjatat, taset, qypat dhe kupat për t’u përdorur për blatimin e verës. Të 
gjitha këto duhen bërë me ar të kulluar. 30Tavolina duhet të qëndrojë vazhdimisht para 
arkës së besëlidhjes, dhe në tavolinë duhet të vendosen bukët ♦ që më janë kushtuar 
mua. 
_______ 
♦ Bukët përfaqësojnë furnizmin e përditshme të ushqimit nga Zoti. 
 
Shandani i madh 
(Dal 37,17-24) 
31Bëj një shandan prej ari të kulluar. Bazën dhe trupin e tij bëje prej ari të farkëtuar; 
kupat si lule, duke përfshirë edhe sythat dhe petlat, duhet të jenë njësh me trupin e 
tij. 32Gjashtë krahë hapen anash tij; tre nga njëra anë edhe tre nga ana tjetër. 33Mbi 
secilin nga gjashtë krahët duhet të ketë tri kupa si lule bajamesh, secila me sytha dhe 
me petla. 34Trupi i shandanit duhet të ketë katër kupa si lule bajamesh, secila me nga 
një syth e nga një lule. 35Duhet të ketë një syth nën dy krahët e parë, një syth nën dy 
krahët e tjerë dhe një syth nën dy krahët e fundit që dalin nga trupi. 36Sythat, degët 
dhe gjithçka tjetër duhen bërë prej ari të kulluar dhe të farkëtuar, njësh me gjithë 
shandanin. 37Gjithashtu, bëj shtatë kandila në formë kupash për shandanin, të cilat 
duhen mbushur me vaj ulliri dhe vendosi në mënyrë që drita të ndriçojë përpara 
shandanit. 38Prerëset e fitilave si dhe kupat për pastrimin e kandilave bëji prej ari të 
kulluar. 39Për punimin e shandanit, me të gjitha pjesët dhe pajisjet e tij, duhen 
përdorur 35 kilogramë ar i kulluar. 40Ki kujdes që gjithçka të përgatitet pikërisht sipas 
modelit që të tregova në mal. 
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Mbulesa për Tendën e shenjtë 
(Dal 36,8-38) 

Pjesën e brendshme të Tendës së shenjtë bëje me dhjetë copa prej liri të hollë, të 
endura me lesh në ngjyrë vjollcë, të purpurtë dhe të kuq të ndezur, të qëndisura 

me figura engjëjsh rojtarë. 2Të gjitha copat do të kenë të njëjtën madhësi, 12 metra të 
gjata dhe 2 metra të gjera. 3Pesë prej tyre qepi anë për anë, pastaj qep kështu edhe 
pesë të tjerat. 4Në buzët e copës anësore të secilit prej këtyre dy bashkimeve, bëj iliqe 
në ngjyrë vjollcë. 5Bëj pesëdhjetë iliqe në buzën e copës së parë të bashkimit të parë 
dhe pesëdhjetë iliqe që shkojnë me to, në buzën e copës së fundit të bashkimit të dytë. 
6Bëj pesëdhjetë vjega ari që t’i lidhni copat njëra me tjetrën, që Tenda e shenjtë të 
formojë një njësi. 
7Bëj një mbulesë për Tendën prej njëmbëdhjetë copash stofi me lesh dhije. 8Bëji të 
gjitha me të njëjtën madhësi, 13 metra të gjata dhe 2 metra të gjera. 9Pesë prej tyre 
qepi së bashku anë për anë, po kështu qepi me vete edhe gjashtë të tjerat. Palose 
copën pjesën e gjashtë mbi pjesën e përparme të Tendës. 
10Vendos pesëdhjetë iliqe në buzën e copës anësore të bashkimit të parë dhe pesëdhjetë 
iliqe në buzën e bashkimit tjetër. 11Bëj pesëdhjetë vjega bronzi dhe vendosi në leqe për 
të lidhur të dyja copat, në mënyrë që të formohet një mbulesë e tërë. 12Var gjysmën e 
pjesës plotësuese të copave mbi anën e prapme të Tendës. 13Pesëdhjetë centimetrat plo-
tësuese në të dyja anët e gjatësisë janë për t’u varur përmbi anët e Tendës dhe për ta 
mbuluar atë. 
14Bëj edhe dy mbulesa të tjera, njëra prej lëkure dashi, e ngjyrosur në të kuqe dhe 
tjetra prej lëkure të hollë për t’i përdorur si mbulesa të jashtme. 
15Bëj korniza pingule prej druri akacie për të mbajtur Tendën. 16Secila kornizë duhet të 
jetë 4 metra i gjatë dhe 66 centimetra i gjerë, 17me nga dy të dala, në mënyrë që të dy të 
mund të bashkohen. Të gjitha kornizat duhet t’i kenë këto të dala. 18Bëj njëzet shtylla 
për anën jugore të Tendës 19dhe dyzet bazamente prej argjendi për t’i mbajtur ato, dy 
bazamente nën secilën kornizë për t’i mbajtur dy të dalat e saj. 20Bëj njëzet korniza për 
anën veriore të Tendës 21dhe dyzet bazamente prej argjendi, dy nën secilën shtyllë. 
22Për pjesën e prapme të Tendës, nga ana perëndimore, bëj gjashtë korniza, 23dhe dy 
korniza për qoshet e prapme të Tendës. 24Këto korniza qosheje duhen lidhur në pjesën 
e poshtme dhe duhen bashkuar në majë me anë të një hallke. Kështu duhet bërë për 
çdo çift kornizash, që janë në të dyja qoshet. 25Kështu, do të jenë tetë korniza me 
gjashtëmbëdhjetë bazamentet e tyre prej argjendi, dy nën secilën kornizë. 
26Bëj pesëdhjetë traversa prej druri akacie, pesë për kornizat e një ane të Tendës, 27pesë 
për kornizat e anës tjetër, dhe pesë për kornizat e skajit perëndimor në fund të Tendës. 
28Traversa qendrore, e vendosur në mesin e lartësisë së kornizave, duhet të kalojë nga 
një anë e Tendës në tjetrën. 29Kornizat vishi me ar dhe pajisi me hallka prej ari, nëpër 
të cilat do të kalojnë traversat. Edhe traversat duhen veshur me ar. 30Ngrije Tendën 
sipas projektit që të tregova unë këtu në mal. 
31Bëj një perde prej fije liri të hollë, të endur me lesh ngjyrë vjollcë, të purpurtë dhe të 
kuq të ndezur. Qëndise me figura engjëjsh rojtarë. 32Vare në vjegat e katër shtyllave 
prej druri akacie të veshura me ar dhe të vendosura në katër bazamente të argjendtë. 
33Vare perden nën vargun e vjegave që gjendet në çatinë e Tendës dhe, pas perdes, 
vendos arkën e besëlidhjes, e cila ka brenda dy rrasat e shkruara. Perdja do ta ndajë 
shenjtëroren e jashtme nga shenjtërorja e brendshme. 34Vendose pastaj kapakun mbi 
arkën e besëlidhjes. 35Jashtë shenjtërores së brendshme, vendose tavolinën në anën 
veriore të Tendës dhe përballë saj vendos shandanin në anën jugore të Tendës. 
36Për hyrjen e Tendës bëj një perde tjetër prej fije liri të hollë, të endur me lesh ngjyrë 
vjollcë, të purpurtë dhe të kuq, të ndezur, të punuar me qëndisje. 37Për këtë perde bëj 
pesë shtylla me dru akacie të veshura me ar dhe të pajisura me vjega të arta; bëj pesë 
bazamente prej bronzi për këto shtylla. 
 
Altari i flijimeve 
(Dal 38,1-7) 

Bëj një altar me dru akacie. Ky duhet të jetë katror, 2,2 metra i gjatë, 2,2 metra 
i gjerë dhe 1,3 metra i lartë. 2Në të katër qoshet e sipërme bëj nga një të dalë, që 

të jenë njësh me altarin, të vishet i gjithi me bronz. 3Bëj, gjithashtu, të gjitha mjetet që 
përdoren për shërbimin e flijimeve: kupat për të pritur gjakun, pirunjtë për mishin, 

26
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mangajtë, lopatat dhe kovat për largimin e hirit. Të gjitha këto mjete duhen bërë prej 
bronzi. 
4Për altarin bëj një rrjetë bronzi me katër hallka bronzi në skajet e saj. 5Vendose nën 
kornizën e altarit, në pjesën e poshtme të tij, në mënyrë që rrjeta të ndodhet në 
gjysmën e lartësisë së altarit. 6Bëj shtylla mbajtëse për altarin prej druri akacie, dhe të 
veshura me bronz; 7ato do të futen në hallkat që gjenden në të dyja anët e altarit për ta 
bartur. 8Altarin bëje prej dërrasash dhe lëre bosh përbrenda; duhet ta bësh sipas 
planit që të tregova në mal. 
 
Rrethimi i zonës së shenjtë 
(Dal 38,9-20) 
9Bëj një zonë të rrethuar, «oborrin», për Tendën e shenjtë. Ajo duhet të rrethohet me 
perde liri të hollë. Në anën jugore, perdet duhet të jenë me gjatësi 44 metra, 10të 
mbajtura nga njëzet shtylla bronzi, që janë të vendosura mbi njëzet bazamente bronzi. 
Vjegat dhe shufrat e shtyllave të jenë prej argjendi. 11E njëjta gjë duhet bërë edhe në 
anën veriore të zonës së rrethuar. 12Në anën perëndimore, në drejtim të gjerësisë së 
zonës të rrethuar, duhet të ketë perde me gjatësi 22 metra, të mbajtura nga dhjetë 
shtylla dhe dhjetë bazamente. 13Në anën lindore, atje ku gjendet hyrja, zona e rrethuar 
gjithashtu duhet të jetë me gjatësi 22 metra. 14-15Në të dyja anët e hyrjes perdet duhet 
të jenë me gjatësi 6,6 metra, secila me nga tri shtylla dhe tri bazamente për çdo anë. 
16Për vetë hyrjen e zonës së rrethuar duhet të ketë një perde me gjatësi 9 metra, të bërë 
prej fijesh liri të hollë, të endur me lesh ngjyrë vjollcë, të purpurtë, të kuq, të ndezur 
dhe të zbukuruar me qëndisje. Ajo duhet mbështetur në katër shtylla me katër baza-
mente. 17Të gjitha shtyllat rreth zonës së shenjtë duhen lidhur me shufra të argjendta; 
dhe hallkat e tyre duhen bërë prej argjendi, kurse bazamentet e tyre duhet t’i kenë prej 
bronzi. 18Zona e rrethuar duhet të jetë me gjatësi 44 metra, me gjerësi 22 metra dhe me 
lartësi 2,2 metra. Perdet duhen bërë prej fijesh liri të hollë dhe bazamentet prej bronzi. 
19Të gjitha mjetet që përdoren në Tendë dhe të gjitha kunjat për Tendën dhe për zonën 
e shenjtë duhet të jenë prej bronzi. 
 
Përkujdesja për shandanin në shenjtërore 
(Lev 24,1-4) 
20Urdhëro që populli izraelit të të sjellë vaj ulliri nga më i miri për shandanin, në 
mënyrë që kandilat të ndizen çdo mbrëmje. 21Aharoni dhe bijtë e tij duhet ta vendosin 
shandanin në Tendën e shenjtë, jashtë perdes që gjendet para arkës së besëlidhjes. 
Atje, në praninë time, kandilat duhet të jenë ndezur nga mbrëmja gjer në mëngjes. Ky 
rregull duhet të zbatohet nga izraelitët gjithmonë, nga brezi në brez. 
 
Rrobat për priftërinjtë 
(Dal 39,1-7) 

Thirr të vijnë vëllai yt, Aharoni, dhe bijtë e tij, Nadavi, Avihu, Elazari dhe 
Itamari. Ndaji nga populli izraelit, që të më shërbejnë mua si priftërinj. 2Bëj që të 

qepin rroba priftërore për vëllanë tënd, Aharonin, për t’i dhënë dinjitet atij dhe hijeshi. 
3Thirri të gjithë zejtarët, të cilëve unë u kam dhënë aftësinë, dhe thuaju të bëjnë rrobat 
e Aharonit, që të shugurohet si prift në shërbimin tim. 4Ja cilat janë rrobat që do të 
qepin: një parzmore, një përparëse priftërore, një rrobë, një tunikë të qëndisur, një 
çallmë dhe një brez. Ata duhet t’i qepin këto rroba priftërore për vëllanë tënd, 
Aharonin, dhe bijtë e tij, që të më shërbejnë mua si priftërinj. 5Zejtarët duhet të 
përdorin fije leshi ngjyrë vjollcë, të purpurtë dhe të kuq të ndezur, fije të artë dhe fije 
liri të hollë. 
6Ata duhet ta qepin përparësen priftërore me fije leshi ngjyrë vjollcë, të purpurtë dhe të 
kuqe të ndezur, të punuar me fije të holla dhe me fije liri të hollë të dredhur, të 
zbukuruar me qëndisje. 7Në dy skajet e tij duhen qepur dy supore, që do të jenë të 
lidhura bashkë. 8Me të njëjtat materiale dhe njëlloj si përparesja priftërore, duhet 
punuar artistikisht edhe një brez, që të formojë një send të vetëm me përparësen prif-
tërore. 9Pastaj merr dy gurë sardi dhe skalit në ta emrat e dymbëdhjetë bijve të (Jakov) 
Izraelit, 10sipas rendit të lindjes së tyre, gjashtë në njërin gur dhe gjashtë në gurin 
tjetër. 11Bëj që një skalitës i aftë t’i skalitë në të dy gurët, si vulë, emrat e bijve të 
(Jakov) Izraelit dhe futi gurët në korniza të arta. 12Vendosi të dy gurët në suporet e për-
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parëses priftërore për të simbolizuar dymbëdhjetë fiset e Izraelit. Në këtë mënyrë, 
Aharoni do t’i mbajë emrat e tyre në supet e tij, në mënyrë që unë, Zoti, ta kem gjithnjë 
parasysh popullin tim. 13Bëj dy korniza të arta 14dhe dy hallka prej ari të kulluar, në 
formë kordoni të thurrur gërshet, dhe lidhi me kornizat. 
 
Parzmorja 
(Dal 39,8-21) 
15Bëj për kryepriftin një parzmore, që ta përdorë për përcaktimin e vullnetit të Perën-
disë. Kjo duhet bërë prej të njëjtit stof si përparësja priftërore dhe me qëndisje të 
ngjashme. 16Kjo duhet të jetë në formë katrore dhe e palosur më dysh, 22 centimetra e 
gjatë dhe 22 centimetra e gjerë. 17Vër në të katër radhë me gurë të çmuar; në radhën e 
parë vër një rubin, një topaz dhe një granat, 18në radhën e dytë, një smerald, një safir 
dhe një diamant; 19në radhën e tretë, një hiacint, një agat dhe një ametist 20dhe në 
radhën e katërt, një beril, një sard dhe një jaspis. Këta gurë duhen futur në korniza të 
arta. 21Në secilin nga këta dymbëdhjetë gurë duhet skalitur emri i njërit prej bijve të 
(Jakov) Izraelit, për të simbolizuar dymbëdhjetë fiset e Izraelit. 22Për parzmoren bëj 
zinxhirë prej ari të kulluar, të gërshetuar si kordon. 23Bëj dy hallka ari dhe lidhi në 
skajet e sipërme të parzmores, 24pastaj dy kordonët prej ari të kulluar lidhi me dy 
hallkat. 25Lidhi dy skajet e tjera me dy korniza dhe vendosi ato mbi suporet e përparë-
ses priftërore, nga përpara. 26Pastaj bëj dy hallka të tjera ari dhe vëri në dy suporet e 
përparëses priftërore, në pjesën e poshtme të tyre nga përpara, pranë vendit të bash-
kimit. 27Bëj edhe dy hallka ari dhe lidhi me pjesën e poshtme të pjesës së përparme të 
dy suporeve të përparëses priftërore pranë tegelit dhe përmbi brezin e përparëses prif-
tërore të endur hollë. 28Lidhi hallkat e parzmores me hallkat e përparëses priftërore me 
anë të një kordoni ngjyrë vjollcë, në mënyrë që parzmorja të vendoset përmbi brezin e 
përparëses priftërore dhe të mos shkëputet nga ajo. 
29Kur të hyjë Aharoni në shenjtëroren e jashtme, ai do ta mbajë këtë parzmore që ka 
gurët e skalitur me emrat e fiseve të Izraelit, në mënyrë që unë, Zoti, ta kem gjithnjë 
parasysh popullin tim. 30Në këtë parzmore vër dy gurë të veçantë,♦ që t’i mbajë Aharoni 
në gjoks kur të jetë në praninë time të shenjtë. Ai duhet ta mbajë gjithnjë këtë 
parzmore, në mënyrë që të mund ta njohë vullnetin tim për popullin e Izraelit. 
__________________ 
♦  fjfj. Urim dhe Tumim: dy objekte të rrafshta që hidheshin si short nga kryeprifti në raste të 
veçanta, për të njohur vullnetin e Zotit. Çdo gur do të ketë pasur dy anë (njëra negative – urim – 
kurse tjetra pozitive – tumim). 
 
Rrobat e tjera priftërore 
(Dal 39,22-31) 
31Rroba që vishet nën perparëse duhet bërë tërësisht me lesh ngjyrë vjollcë 32Ajo duhet 
të ketë një vrimë për kokën, dhe buzët e vrimës duhen përforcuar me një pjesë të 
endur, që të mos griset. 33-34Në tërë gjatësinë e palës së poshtme qep kokrra shege prej 
leshi ngjyrë vjollcë të purpurtë dhe të kuqe të ndezur, të cilat këmbehen me radhë me 
zile të arta. 35Aharoni duhet ta mbajë këtë rrobë kur të shërbejë si prift. Kur të vijë në 
praninë time në shenjtëroren e jashtme ose kur të largohet prej andej, do të dëgjohet 
tingëllimi i zileve dhe ai nuk do të vritet. 
36Bëj një kezë prej ari të kulluar dhe në të skalit fjalët «i kushtuar Zotit.» 37Ajo do të 
lidhet me një kordon ngjyrë vjollcë në pjesën e përparme të çallmës së Aharonit. 38Ai 
duhet ta mbajë atë gjithmonë në ballë, në mënyrë që unë, Zoti, t’i pranoj të gjitha 
flijimet që do të m’i kushtojnë izraelitët, edhe në qoftë se njerëzit bëjnë ndonjë gabim 
duke m’i kushtuar. 
39Për Aharonin duhet endur një tunikë me fije liri të hollë; bëni një çallmë prej fije liri të 
hollë, si dhe një brez të zbukuruar me qëndisje. 
40Edhe për bijtë e Aharonit duhen bërë tunika, çallma më të vogla dhe breza, që t’u 
japin dinjitet dhe hijeshi. 41Pastaj do të veshësh vëllanë tënd, Aharonin, dhe bijtë e tij 
me këto rroba; ti do t’i shugurosh dhe t’i kushtosh duke i lyer me vaj ulliri, sepse ata 
do të më shërbejnë mua si priftërinj. 42Bëju kilota liri që do t’i mbulojnë nga beli gjer te 
kofshët, që të fshihen organet e tyre seksuale. 43Aharoni dhe  bijtë e tij duhet t’i mbajnë 
gjithnjë ato kur të hyjnë në Tendën e shenjtë ose kur t’i afrohen altarit, për të shërbyer 
si priftërinj në shenjtëroren e jashtme, në mënyrë që të mos vriten, sepse nuk fshihen 
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organet e tyre seksuale. Kjo është një rregullore e përhershme për Aharonin dhe për të 
gjithë pasardhësit e tij. 
 
Shugurimi i priftërinjve 
(Lev 8,1-36) 

Ja ç’duhet të bësh me Aharonin dhe bijtë e tij për t’i shuguruar si priftërinj që 
do të shërbejnë mua. Merr një dem dhe dy desh pa të meta. 2Me miell gruri nga 

më i miri, por pa tharm, gatuaj disa bukë, disa kuleçë me vaj ulliri, dhe disa pite të 
lyera me vaj ulliri. 3Vendosi në një shportë dhe vëre shportën bashkë me demin dhe dy 
deshtë. 
4Silli Aharonin dhe bijtë e tij në hyrjen e Tendës së shenjtë dhe vëri të bëjnë një banjë 
rituale me ujë. 5Pastaj vishe Aharonin me rrobat priftërore – tunikën, rrobën që vihet 
nën përparësen priftërore, përparësen, parzmoren dhe brezin. 6Pastaj vëri çallmën në 
kokë dhe në çallmë lidh me kordon kezën e shenjtë me fjalët: «I kushtuar Zotit», të 
skalitura në të. 7Pastaj merr vajin e përkushtimit, derdhe mbi kokën e tij dhe lyeje me 
vaj. 
8Pastaj thuaju bijve të Aharonit të afrohen; vishu atyre tunikat, 9mbërthejua brezat dhe 
vëru në kokë çallmat e vogla. Kështu duhet t’i shuguroni Aharonin dhe bijtë e tij. Ata 
dhe pasardhësit e tyre duhet të më shërbejnë si priftërinj të përhershëm. 
10Pas kësaj, sill demin para Tendës së shenjtë dhe thuaju Aharonit dhe të bijve t’i vënë 
duart në kokën e tij. 11There demin atje, në praninë time të shenjtë, në hyrjen e Ten-
dës. 12Merr pak gjak demi dhe me gishtin tënd vëre në pjesët e dala të altarit. Pastaj 
pjesën e gjakut që mbetet, derdhe në bazën e altarit. 13Pas kësaj, merr të gjithë 
dhjamin që mbulon organet e brendshme, pjesën më të mirë të mëlçisë së zezë, dhe dy 
veshkat bashkë me dhjamin dhe digji në altar si flijimin e tyre. 14Por mishin e demit, 
lëkurën dhe zorrët e tij, digji jashtë fushimit. Kjo është një flijim që bëhet për të hequr 
mëkatet e priftërinjve. 
15Pastaj merr njërin nga deshtë dhe thuaju Aharonit dhe bijve të tij t’i vënë duart në 
kokën e dashit. 16There, dhe gjakun e tij hidhe në katër anët e altarit. 17Copëtoje 
dashin; laji organet e tij të brendshme dhe këmbët e prapme dhe vëri mbi altar, 
bashkë me kokën dhe pjesët e tjera të trupit. 18Digje tërë dashin në altar si flijim për-
kushtimi. Era e këtij flijimi më pëlqen. 
19Merr dashin tjetër – dashin e përdorur për shugurim – dhe thuaju Aharonit dhe bijve 
të tij t’i vënë duart në kokën e dashit. 20There, merr pak gjak prej tij dhe vëre në bulat e 
veshëve të djathtë të Aharonit dhe të bijve të tij, në gishtat e mëdhenj të duarve të 
djathta dhe në gishtat e mëdhenj të këmbëve të djathta të tyre. Pjesën e gjakut që 
mbetet, hidhe në të katër anët e altarit. 21Merr pak gjak nga altari dhe pak vaj 
shugurimi dhe me to spërkat Aharonin dhe rrobat e tij, bijtë e tij dhe rrobat e tyre. 
Atëherë ai, bijtë dhe rrobat e tyre do të jenë të shuguruara për mua. 
22Hiqe me thikë dhe merre dhjamin e dashit, bishtin plot me dhjamë, dhjamin që 
mbulon organet e brendshme, pjesën më të mirë të mëlçisë, dy veshkat, bashkë me 
dhjamin e tyre si dhe kofshën e djathtë. 23Nga shporta me bukën që m’u kushtua mua, 
merr një çyrek prej çdo lloji: një çyrek të përgatitur me vaj ulliri, dhe të përgatitur pa 
vaj dhe një pite. 24Vëre gjithë këtë ushqim në duart e Aharonit dhe të bijve të tij, që të 
ma kalojnë simbolikisht. 25Pastaj merrua dhe digje në altar, ku tashmë më kushtove 
flijimin e përkushtimit. Një flijim shugurimi i tillë mua më pëlqen dhe e pranoj. 
26Merr në dorë kraharorin e dashit të dytë për të ma kaluar simbolikisht; kjo pjesë  e 
kafshës do të të takojë ty. 
27Kur shugurohet një prift, gjoksi dhe kofsha e dashit, të përdorur për shugurim, duhet 
të më kalohen mua simbolikisht dhe të lihen mënjanë për priftërinjtë. 28Është vendimi 
im i pandryshueshëm që, kur populli im të m’i kushtojë flijimet e veta të miqësisë, 
gjoksi dhe kofsha e kafshës t’u takojnë priftërinjve. Ky është flijimi që më kushtohet 
mua, Zotit. 
29Pas vdekjes së Aharonit, rrobat e tij priftërore duhet t’i trashëgojnë bijtë e tij, që t’i 
mbajnë kur të shugurohen. 30Biri i Aharonit që do të trashëgojë priftërinë e tij dhe që 
do të hyjë në shenjtëroren e jashtme të Tendës së shenjtë, duhet t’i mbajë këto rroba 
për shtatë ditë. 
31Merr mishin e dashit që u përdor për shugurimin e Aharonit dhe të bijve të tij dhe 
zieje brenda vendit të rrethuar. 32Këtë mish, bashkë me bukën që mbeti në shportë, 
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Aharoni dhe bijtë e tij duhet ta hanë në hyrjen e Tendës së shenjtë. 33Ata do të hanë 
edhe pjesën që u përdor në ritualin e ndjesës, me rastin e shugurimit të tyre. Vetëm 
priftërinjtë kanë të drejtë ta hanë këtë ushqim, sepse ai më takon mua. 34Në qoftë se 
një pjesë e mishit ose e bukëve nuk hahet deri në mëngjes, ajo duhet djegur; ndalohet 
ta hani, sepse më takon mua. 35Bëji ritet e shugurimit të Aharonit dhe të bijve të tij 
ashtu siç të urdhërova unë; ceremonia duhet të zgjatë shtatë ditë. 36Çdo ditë duhet 
kushtuar nga një dem si flijim, që të falet mëkati. Ky do ta pastrojë altarin. Pastaj lyeje 
atë me vaj ulliri për ta veçuar për përdorimin tim. 37Këtë gjë do ta bësh për shtatë ditë 
rresht. Pastaj altari do të jetë diçka që lidhet në tërësi me personin tim të shenjtë dhe 
kushdo, ose çdo gjë, që e prek, duhet të vritet. 
 
Flijimet e përditshme 
(Nr 28,1-8) 
38Çdo ditë, gjithnjë, flijo në altar dy qengja njëvjeçarë. 39Njërin nga qengjat flijoje në 
mëngjes dhe tjetrin në mbrëmje. 40Me qengjin e parë më kushto edhe një kilogram miell 
gruri të hollë, të përzier me një litër vaj ulliri të pastër. Derdh edhe një litër verë si 
flijim. 41Qengjin e dytë flijoje në mbrëmje dhe bashkë me të më kushto të njëjtat sasi 
mielli, vaji ulliri dhe vere, si në mëngjes. Ky është një flijim ushqimi, i cili më kushtohet 
mua, Zotit, dhe era e tij më pëlqen. 42Ky flijim duhet kushtuar përherë në praninë time 
në hyrjen e Tendës së shenjtë. Atje do të takohem me popullin tim dhe do të flas me ju. 
43Atje do të takohem me popullin e Izraelit dhe drita verbuese e pranisë sime do ta 
dallojë këtë vend si një vend të veçantë. 44Kështu do të bëj me Tendën dhe me altarin 
dhe do t’i veçoj Aharonin dhe bijtë e tij për të më shërbyer si priftërinj. 45Unë do të 
banoj mes popullit të Izraelit dhe do të jem Perëndia e tyre. 46Ata do ta pranojnë se unë 
jam Zoti, Perëndia e tyre, që i nxori nga Egjipti për të banuar mes tyre. Unë jam Zoti, 
Perëndia e tyre. 
 
Altari për djegien e temjanit 
(Dal 37,2-28) 

Për djegien e temjanit bëj një altar me dru akacie. 2Altari duhet të jetë në formë 
katrore, 45 centimetra i gjatë, 45 centimetra i gjerë dhe 90 centimetra i lartë. 

Pjesët e ngritura në katër anët duhet të jenë të një trupi me të. 3Pjesën e sipërme të tij, 
të katër anët rreth e qark dhe pjesët e dala do t’i veshësh me ar të pastër, do të vësh 
edhe një bordurë ari rreth e qark. 4Bëj dy hallka ari dhe vëri nën bordurë, në të dyja 
anët e altarit. Në to do të futen shtyllat, me të cilat mund të bartet. 5Këto shtylla bëji 
me dru akacie dhe vishi me ar. 6Vendose këtë altar jashtë perdes që varet para arkës 
së besëlidhjes. Në atë vend do të takohem me ju. 7Çdo mëngjes, kur Aharoni të vijë për 
të përgatitur kandilat, ai duhet të djegë temjan mbi të. 8Kështu duhet të bëjë edhe kur 
t’i ndezë kandilat në mbrëmje. Ky flijim temjani duhet kryer përherë, vazhdimisht. 
9Mos flijoni në këtë altar ndonjë temjan të ndaluar, ndonjë flijim kafshe ose blatime 
gruri dhe mos derdhni mbi të ndonjë blatim vere. 10Një herë në vit, Aharoni duhet të 
kryejë ritualin për pastrimin e altarit, duke vënë në të katër pjesët e dala të tij gjakun e 
kafshës së flijuar për ndjesën e mëkatit. Kjo duhet kryer çdo vit, përgjithmonë. Ky altar 
duhet të kushtohet tërësisht për adhurimin tim, për Zotin.» 
 
Taksa për Tendën e shenjtë 
11Zoti i tha Moisiut: 12«Kur të bësh regjistrimin e popullit izraelit, çdo njeri duhet të më 
paguajë një çmim për jetën e tij, që të mos e zërë asnjë fatkeqësi kur të bëhet 
regjistrimi. 13Çdo njeri i përfshirë në regjistrim duhet të paguajë çmimin e caktuar, të 
peshuar sipas masës zyrtare. Çdo njeri do ta paguajë këtë shumë si flijim që më 
kushtohet mua. 14Secili që do të përfshihet në regjistrim, d.m.th. çdo mashkull nga 
njëzet vjeç e lart, duhet të ma paguajë këtë shumë. 15I pasuri nuk duhet të paguajë më 
shumë, as i varfri më pak; kushdo duhet të paguajë aq sa i takon për jetën e vet. 
16Mblidhi këto të holla nga populli izraelit dhe shpenzoji për mirëmbajtjen e Tendës së 
shenjtë. Kjo taksë do të jetë pagesa për jetën e tyre dhe unë do të kujdesem për t’i 
mbrojtur.» 
 
Legeni i madh prej bronzi 
17Zoti i tha Moisiut: 18«Bëj një legen të madh bronzi, me një bazament bronzi.  
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Vendose midis Tendës dhe altarit dhe mbushe me ujë. 19Aharoni dhe bijtë e tij duhet ta 
përdorin këtë ujë për të larë duart dhe këmbët, 20para se të hyjnë në Tendë ose para se 
t’i afrohen altarit për të kushtuar flijime ushqimesh. Atëherë ata nuk do të vriten. 21Ata 
duhet t’i lajnë duart dhe këmbët, që të mos vdesin. Ky është një rregull, të cilit ata dhe 
pasardhësit e tyre duhet t’i përmbahen gjithnjë.» 
 
Vaji për shugurimin 
22Zoti i tha Moisiut: 23”Merr erëzat më të mira – gjashtë kilogramë mirrë të lëngshme, tre 
kilogramë kanellë kundërmuese, tre kilogramë darçin, 24dhe gjashtë kilogramë kasi (të 
gjitha të peshuara sipas masës zyrtare). Shtoju këtyre edhe katër litra vaj ulliri, 25dhe 
bëj me to një vaj të shenjtë për shugurim, të përgatitur si parfum. 26Përdore atë për të 
lyer Tendën e shenjtë, arkën e besëlidhjes, 27tavolinën dhe pajisjet e saj, shandanin 
dhe pajisjet e tij, altarin për djegien e temjanit, 28altarin për djegien e flijimeve, me 
gjithë pajisjet e tyre dhe legenin e madh bashkë me bazamentin e tij. 29Kushtoji këto 
sende në këtë mënyrë dhe ato do të më takojnë në tërësi ♦  dhe kush ose çdo gjë që i 
prek, do të vritet. 30Pastaj, po kështu, lyej Aharonin bashkë me bijtë e tij dhe shuguroji 
si priftërinj në shërbimin tim. 31Thuaji popullit të Izraelit: «Ky vaj duhet përdorur për 
lyerje në shërbimin tim përgjithmonë. 32Ai nuk duhet t’u hidhet njerëzve të zakonshëm 
dhe ti nuk duhet ta përdorësh të njëjtën formulë për të bërë ndonjë përzierje të ngjash-
me; ti duhet ta trajtosh atë si diçka që më takon plotësisht ♦ mua. 33Kush e bën një 
parfum të tillë ose e përdor për të lyer ndokënd që nuk është prift, duhet përjashtuar 
nga gjiri i kishës izraelite (dhe të vritet).” 
___________________ 
♦ fjfj. do të jenë të shenjtë. 
 
Temjani 
34Zoti i tha Moisiut: «Merr një sasi të barabartë nga secila prej erëzave që vijojnë: – 
stakte, onika, galbanum dhe temjan të pastër. 35Përdori për të bërë temjan, të përzier 
me parfum. Shtoji kripë, për ta mbajtur të pastër dhe të shenjtë. 36Një pjesë të tij ktheje 
në pluhur të hollë, sille në Tendën e pranisë sime dhe vëre para arkës së besëlidhjes, 
atje ku do të takohem me ty. Këtë temjan quaje shumë të shenjtë. 37Mos e përdor të 
njëjtën formulë për të bërë për vete ndonjë temjan të ngjashëm. Konsideroje si një gjë 
të shenjtë, e cila më kushtohet vetëm mua. 38Në qoftë se ndokush bën një përzierje të 
tillë për ta përdorur si parfum për vete, ai duhet të përjashtohet nga gjiri i kishës 
izraelite (dhe të vritet).» 
 
Ndërtimi i shenjtërores 
(Br 9,6-29) 

Zoti i tha Moisiut: 2«Kam zgjedhur Becalelin, birin e Urit dhe nipin e Hurit, nga 
fisi i Judës, 3e kam mbushur me shpirtin tim dhe i kam dhënë dijeni, aftësi dhe 

dhunti për çdo lloj pune artistike – 4për të bërë zbukurime artistike dhe të punuara me 
ar, argjend dhe bronz; 5për të skalitur gurë të çmuar e për t’i vënë në korniza, për të 
gdhendur dru, si dhe për çdo lloj pune tjetër artistike. 6Për të punuar bashkë me të, 
kam zgjedhur Oholiavin, birin e Ahisamahut, nga fisi i Danit. U kam dhënë dhunti të 
mëdha edhe të gjithë zejtarëve të tjerë të aftë, që ata të bëjnë çdo gjë, për të cilën unë 
kam dhënë urdhër: 7Tendën e pranisë sime, arkën e besëlidhjes me kapakun e saj, të 
gjitha pajisjet e Tendës, 8tavolinën me pajisjet e saj, shandanin prej ari të kulluar 
bashkë me pajisjet e tij, altarin për djegien e temjanit, 9altarin për djegien e flijimeve 
dhe pajisjet e tij, legenin e madh dhe bazamentin e tij, 10rrobat madhështore priftërore 
për Aharonin dhe për bijtë e tij që do t’i përdorin kur të më shërbejnë si priftërinj, 
11vajin e shugurimit dhe temjanin për shenjtëroren e jashtme. Në punimin e të gjitha 
këtyre sendeve ata duhet të veprojnë pikërisht sipas urdhrit tim, të cilin do t’ua 
transmetosh ti.» 
 
Dita e shtatë – ditë pushimi 
12Zoti urdhëroi që Moisiu 13t’i thoshte popullit izraelit këto fjalë: «Respektojeni gjithnjë 
urdhërimin për pushimin e ditës së shtatë, sepse ajo është një shenjë e marrëdhënieve 
ndërmjet jush dhe meje, përgjithmonë, për të dëshmuar faktin që unë, Zoti, ju kam 
bërë ju popullin tim. 14Prandaj respektojeni ditën e shtatë. Ajo do të jetë ditë e shenjtë 
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për ju. Kush nuk e respekton, por punon në atë ditë, duhet të vritet. 15Keni gjashtë ditë 
për të bërë punët tuaja, por dita e shtatë është ditë solemne, ditë pushimi, e cila më 
kushtohet mua. Kush bën ndonjëfarë pune në këtë ditë, duhet të vritet. 16Populli 
izraelit duhet t’i përmbahet kësaj dite si dëshmi e besëlidhjes. 17Ajo është një dëshmi e 
përhershme e lidhjes ndërmjet popullit izraelit dhe meje, sepse unë, Zoti, bëra qiellin e 
tokën brenda gjashtë ditësh dhe në ditën e shtatë pushova së punuari.» 
18Kur mbaroi së foluri me Moisiun në malin e Sinait, Perëndia i dha atij dy rrasa guri, 
në të cilat vetë i kishte shkruar këto urdhërime. 
 
Demi i artë 

Por izraelitët, duke parë që Moisiu u vonua shumë në mal dhe nuk po zbriste që 
andej, e rrethuan Aharonin dhe i thanë: «Nuk e dimë se ç’i ndodhi Moisiut, i cili 

na nxori nga Egjipti; prandaj na bëj një perëndi për të na udhëhequr.» 
2Aharoni u tha: «Hiquani vathët grave, bijve dhe bijave, dhe m’i sillni mua.» 3Kështu, 
mbarë populli i hoqi vathët e vet të artë dhe ia solli Aharonit. 4Ai i mori vathët, i shkriu, 
e derdhi arin në një kallëp dhe bëri një dem të artë. 
Populli tha: «Ja perëndia ynë, që na nxori nga Egjipti!» 
5Pastaj Aharoni ndërtoi një altar para demit të artë dhe shpalli: «Nesër do të ketë një 
festë për nder të Zotit.» 6Të nesërmen, herët në mëngjes, ata sollën disa kafshë për t’ia 
kushtuar Zotit si flijime përkushtimi dhe disa të tjera për t’i ngrënë në darkën e flijimit 
të miqësisë. Populli u ul në gosti, e cila u kthye në një dëfrim të shthurur me të pira e 
me këngë. 
7Zoti i tha Moisiut: «Zbrit shpejt, sepse populli yt, të cilin e nxore nga Egjipti, ka 
mëkatuar dhe më ka mohuar. 8Ata janë larguar nga udha që ua caktova për të ndje-
kur; kanë bërë një dem prej ari të derdhur dhe e kanë adhuruar atë dhe i kanë 
kushtuar flijime. Ata po thonë se ky është perëndia i tyre, i cili i nxori nga Egjipti. 9Unë 
e di sa kokëfortë është ky popull. 10Tani, mos kërko të më ndalësh. Po zemërohem me 
ta dhe do t’i shkatërroj. Pastaj nga pasardhësit e tu do të bëj një komb të madh.» 
11Por Moisiu iu lut Zotit me këmbëngulje dhe i tha: «O Zot, përse duhet të zemërohesh 
me popullin tënd, të cilin e shpëtove nga Egjipti me fuqi dhe me pushtet të madh? 
12Përse do të bësh që egjiptianët të thonë se ti e nxore popullin tënd nga Egjipti vetëm 
për ta vrarë në mal dhe për ta shkatërruar plotësisht? Ndale zemërimin; ndërro mendje 
dhe mos ia sill këtë fatkeqësi popullit tënd. 13Mos i harro shërbëtorët e tu, Avrahamin, 
Izakun dhe Jakovin! Kujto premtimin solemn që u bëre për t’u dhënë aq pasardhës sa 
ka yje në qiell dhe për t’ua dhënë pasardhësve të tyre atë vend, si trashëgim të 
përjetshëm.» 14Kështu, Zoti ndërroi mendje dhe nuk hodhi mbi popullin e tij 
fatkeqësinë, me të cilën e kishte kërcënuar. 
15Moisiu zbriti nga mali duke mbajtur të dy rrasat prej guri, në të cilat ishin shkruar, 
në të dyja anët, urdhërimet e Perëndisë. 16Vetë Perëndia i kishte përgatitur rrasat dhe i 
kishte skalitur urdhërimet mbi to. 17Joshua e dëgjoi popullin që po thërriste dhe i tha 
Moisiut: «Po dëgjoj zhurmën e betejës në fushim!» 
18Moisiu tha: «Kjo nuk më duket si thirrje fitimi ose thirrje disfate; është britma e 
këngëve të gëzimit.» 
19Kur Moisiu iu afrua fushimit dhe pa demin e artë dhe popullin që kërcente, u 
zemërua shumë. Atje, në rrëzë të malit, ai hodhi përdhe rrasat që mbante dhe i theu. 
20Ai mori demin që kishin bërë, e shkriu, e thërrmoi, e bëri pluhur të hollë dhe e 
përzjeu me ujë. Pastaj e detyroi popullin ta pinte. 21Pastaj ai i tha Aharonit: «Çfarë të 
bëri ky popull, që ti e shtyve në një mëkat kaq të rëndë?» 
22Aharoni iu përgjigj: ”Mos u zemëro me mua. Ti e di vetë se sa është i prirur ky popull 
për të bërë keq. 23Ata më thanë: «Nuk e dimë se ç’i ndodhi Moisiut, i cili na nxori nga 
Egjipti; prandaj na bëj një perëndi, që të na udhëheqë.» 24Unë thashë të më sillnin 
vathët e tyre të artë dhe ata që kishin, i hoqën dhe m’i dhanë mua. Unë i hodha vathët 
në zjarr dhe ja ku doli ky dem!” 
25Moisiu vuri re se Aharoni kishte lejuar që populli të sillej i shfrenuar, duke treguar 
budallallëkun e vet në sytë e armiqve. 26Prandaj qëndroi para portës së fushimit dhe 
thirri: «Të gjithë ata që janë në anën e Zotit, të vijnë me mua!» Kështu, të gjithë levitët u 
mblodhën rreth tij 27dhe ai u tha: «Zoti, Perëndia e Izraelit, urdhëron që secili prej jush 
të nxjerrë shpatën e tij dhe të kalojë nëpër fushim që nga kjo portë gjer në tjetrën, për 
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të vrarë vëllezërit, miqtë dhe të afërmit e tij.» 28Levitët iu bindën urdhrit dhe atë ditë 
vranë rreth tre mijë njerëz. 29Moisiu u tha levitëve: «Sot ju u shuguruat si priftërinj në 
shërbim të Zotit, duke vrarë bijtë dhe vëllezërit tuaj, kështu, Zoti ju ka dhënë bekimin 
e tij.» 
30Të nesërmen, Moisiu i tha popullit: «Ju keni bërë mëkat të rëndë. Por tani do të 
ngjitem përsëri në malin e Zotit; ndoshta mund të marr ndjesën për mëkatin që bëtë.» 
31Pastaj Moisiu u kthye te Zoti dhe i tha: «Ky popull ka bërë mëkat të rëndë. Ata kanë 
derdhur një perëndi prej ari dhe e kanë adhuruar. 32Të lutem t’ua falësh mëkatet; 
përndryshe hiqe emrin tim nga libri yt që shkrove.♦ 33Zoti iu përgjigj: «Përkundrazi, unë 
do t’u heq emrat nga libri im atyre që kanë mëkatuar kundër meje. 34Tani shko, 
udhëhiqe popullin gjer në vendin që të kam treguar. Mos harro, engjëlli im do të të 
udhëheqë gjer atje, por po vjen koha kur do ta ndëshkoj këtë popull për mëkatet e tij.» 
35Kështu, Zoti dërgoi një epidemi në popull, sepse e kishte nxitur Aharonin për të bërë 
demin e artë. 
_______________________________ 
♦ d.m.th. më vrit (fizikisht). shih. rr. 35. 
 
Zoti urdhëron që Izraeli të niset nga mali i Sinait 

Zoti i tha Moisiut: «Largohu nga ky vend, ti dhe populli që nxore nga Egjipti dhe 
shko në tokën që premtova t’u jepja Avrahamit, Izakut dhe Jakovit dhe pas-

ardhësve të tyre. 2Unë do të dërgoj një engjëll për t’ju udhëhequr; unë do t’i dëboj 
kënanasit, amorasit, hitasit, horasit e jevusasit. 
3Ju po shkoni në një tokë të pasur dhe pjellore. Unë vetë nuk do të vij me ju, sepse ju 
jeni një popull kokëfortë dhe ka mundësi që t’ju shkatërroj udhës.» 
4Kur populli, izraelitët, e dëgjuan këtë, filluan të vajtonin dhe të mos mbanin më 
arturina. 5Zoti kishte urdhëruar që Moisiu t’u thoshte: «Ju jeni një popull kokëfortë. Në 
qoftë se do të vija me ju, vetëm për një çast, unë do t’ju shkatërroja plotësisht. Tani, 
hiqni arturinat dhe unë do të vendos se ç’duhet bërë me ju.» 6Kështu, pas nisjes nga 
mali i Sinait, populli izraelit nuk mbante më arturina. 
 
Tenda e shenjtë 
7Kur populli izraelit ngrinte fushimin, Moisiu merrte Tendën e shenjtë dhe e ngrinte 
larg nga fushimi. E quajtën «Tenda e pranisë së Zotit» dhe kushdo që donte të 
këshillohej me Zotin, dilte nga fushimi dhe shkonte tek ajo. 8Sa herë që Moisiu shkonte 
atje, populli qëndronte në hyrjet e tendave të tyre dhe e shikonte Moisiun derisa ai të 
hynte në Tendën e shenjtë. 9Pasi hynte atje, shtëllunga e reve zbriste dhe qëndronte në 
derën e Tendës dhe Zoti, nga reja, fliste me Moisiun. 10Kur populli e shihte shtëllungën 
e reve në derën e Tendës, të gjithë binin përmbys. 11Zoti fliste me Moisiun ballë për 
ballë, si flet një njeri me mikun e tij. Pastaj Moisiu kthehej në fushim. Por Joshua, biri 
i Nunit, i cili ishte ndihmësi i tij dhe i ri, qëndronte në Tendë. 
 
Zoti premton të rrijë me popullin 
12Moisiu i tha Zotit: «Vërtet më the që ta udhëhiqja këtë popull gjer në tokën (e 
premtuar), por nuk më tregove se cilin do të dërgosh pranë meje. The se më njeh mirë 
dhe se unë të pëlqej. 13Tani, pasi vendose kështu, më thuaj planet e tua, që të të 
shërbej më mirë dhe të vazhdoj të të pëlqej. Kujto, gjithashtu, se e zgjodhe këtë komb 
për të qenë plotësisht i yti.» 
14Zoti tha: «Unë do të vij me ty dhe do të të jap fitoren.» 
15Moisiu iu përgjigj: «Në qoftë se nuk vjen me ne, mos na detyro të largohemi nga ky 
vend. 16Në qoftë se ti nuk vjen me ne, si mund të kuptohet që ne, unë dhe populli yt, ty 
të pëlqejmë? Prania jote do të na dallojë nga popujt e tjerë të botës.» 
17Zoti i tha Moisiut: «Do të bëj pikërisht ashtu siç më kërkove ti, sepse të njoh fare mirë 
dhe ti më pëlqen.» 
18Pastaj Moisiu iu lut Zotit: «Të lutem, më lejo që të shoh dritën verbuese të pranisë 
sate.» 
19Zoti iu përgjigj: «Unë do të bëj që gjithë madhështia ime të kalojë para teje dhe në 
praninë tënde do ta shpall emrin tim të shenjtë. Unë jam Zoti dhe unë tregoj mëshirë e 
dhembshuri për ata që zgjodha. 20Nuk do të të lejoj që ta shohësh fytyrën time, sepse 
askush nuk mund të më shohë në fytyrë e të mbetet gjallë. 21Por, një shkëmb, këtu 
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pranë meje është një vend ku mund të qëndrosh. 22Kur të kaloj unë me dritën verbuese 
të pranisë sime, ty do të të vë në një të çarë të shkëmbit dhe do të të mbuloj me dorën 
time, derisa të të kaloj pranë. 23Pastaj do ta heq dorën dhe do të më shohësh shpinën, 
por jo fytyrën time.» 
 
Pala e dytë e rrasave 
(Br 10,1-5) 

Zoti i tha Moisiut: «Lato dy rrasa si ato të parat dhe unë do të shkruaj mbi to 
fjalët që ishin në rrasat e para, të cilat i theve ti. 2Përgatitu dhe nesër në 

mëngjes, ngjitu në majë të malit të Sinait për t’u takuar me mua. 3Askush mos të të 
shoqërojë; askush të mos ngjitet në ndonjë pjesë të malit; asnjë dele ose bagëti të mos 
kullotë në rrëzë të malit.» 4Atëherë Moisiu latoi dy rrasa të tjera guri, dhe ditën tjetër, 
herët në mëngjes, ai u ngjit në malin e Sinait, duke pasur me vete rrasat, sipas urdhrit 
të Zotit. 
5Zoti zbriti në një re, qëndroi pranë tij, dhe shprehu emrin e vet të shenjtë, «Zoti». 
6Pastaj Zoti kaloi para tij dhe thirri: «Unë, Zoti, jam Perëndia që është plot mëshirë dhe 
dhimbje, i cili nuk zemërohet lehtë dhe tregon dashuri e besnikëri të madhe. 7Unë e 
mbaj premtimin për mijëra breza dhe fal të keqen dhe mëkatin, por do t’i ndëshkoj 
patjetër fëmijët dhe nipërit gjer në brezin e tretë dhe të katërt për mëkatet e prindërve 
të tyre.» 
8Moisiu u përkul shpejt përtokë dhe e adhuroi. 9Pastaj i tha: «O Zot, në qoftë se unë të 
pëlqej me të vërtetë, të lutem, eja me ne. Këta njerëz janë kokëfortë, por na fal 
prapësitë dhe mëkatin tonë, dhe na prano si popullin tënd.» 
 
Ripërsëritja e besëlidhjes 
(Dal 23,14-18; Br 7,1-5; 16,1-17) 
10Zoti i tha Moisiut: «Tani po bëj besëlidhjen time me popullin izraelit. Në praninë e tyre 
do të bëj mrekulli të mëdha, që kurrë nuk janë bërë në tokë, në asnjë komb tjetër. Të 
gjitha kombet do të shohin se çfarë mrekullish të mëdha mund të bëj unë, sepse për ju 
do të bëj një gjë të tmerrshme. 11Bindjuni urdhrave që po ju jap sot. Gjatë përparimit 
tuaj, unë do t’i dëboj amorasit, kënanasit, hitasit, perizasit, horasit dhe jevusasit. 
12Mos lidhni marrëveshje me popujt e vendit, ku do të hyni, sepse kjo mund t’ju shtjerë 
në grackë. 13Në vend të kësaj, prishni altarët e tyre, thyeni shtyllat e tyre të shenjta prej 
guri dhe shkatërroni simbolet e perëndeshës së tyre, Asherës. 
14Mos adhuroni asnjë perëndi tjetër, sepse unë, Zoti, nuk lejoj asnjë rival. 
15Mos lidhni asnjë marrëveshje me popujt e vendit, sepse kur t’i adhurojnë perënditë e 
tyre pagane dhe t’u kushtojnë flijime, ata do t’ju ftojnë edhe ju të hyni në këtë adhurim 
dhe do t’ju tundojnë të hani ushqim kushtuar perëndive të tyre. 16Ka të ngjarë që bijtë 
tuaj të martohen me gratë e huaja, të cilat do t’i shtien në pabesi ndaj meje, dhe do t’i 
bëjnë që të adhurojnë perënditë e tyre pagane. 
17Mos bëni dhe mos adhuroni perëndi prej metali. 
18Festoni festën e bukëve të ndorme, siç ju kam urdhëruar, në muajin e Avivit, për 
shtatë ditë rresht, sepse pikërisht në këtë muaj ju dolët nga Egjipti. 
19Çdo bir i parëlindur dhe kafshë mashkull që ka lindur i pari më takon mua, 20por ju 
duhet të çlironi me shpërblesë çdo gomar që ka lindur i pari, duke flijuar një qengj në 
vend të tij. Në qoftë se nuk e çlironi me shpërblesë, thyejani qafën. Çlironi me 
shpërblesë çdo bir të parëlindur. 
Askush të mos paraqitet para meje pa fli. 
21Keni gjashtë ditë për të punuar, por mos punoni ditën e shtatë, edhe në qoftë se ajo 
bie në kohën e lërimit ose të të korrave. 
22Festoni festën e të korrave, kur të filloni të mblidhni korrjet e para të grurit, dhe 
festën e tëbanave, në vjeshtë, kur të mblidhni frutat. 
23Tri herë në vit, të gjithë meshkujt tuaj duhet të vijnë të më adhurojnë mua, Zotin, Pe-
rëndinë e Izraelit. 24Pasi t’i kem dëbuar popujt e tjerë, gjatë përparimit tuaj, dhe ta 
zgjeroj territorin tuaj, askush nuk do të kërkojë ta pushtojë vendin tuaj në kohën e 
këtyre festave. 
25Kur të më flijoni ndonjë kafshë, bashkë me të mos më kushtoni bukë të gatuar me 
tharm. Në kohën e festës së Pashkës mos mbani deri të nesërmen në mëngjes asnjë 
pjesë prej kafshëve të therura. 
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26Çdo vit, sillni në shtëpinë e Zotit grurin e parë nga të korrat tuaja. 
Mos gatuani një qengj ose një kec në qumështin e nënës së tij.» 
27Zoti i tha Moisiut: «Shkruaji këto fjalë, sepse në bazë të këtyre fjalëve po e bëj besë-
lidhjen time me ty dhe me Izraelin.» 
28Moisiu qëndroi atje me Zotin për një kohë shumë të gjatë, pa ngrënë e pa pirë gjë. Zo-
ti i shkroi në rrasa fjalët e besëlidhjes – dhjetë urdhërimet. 
 
Moisiu zbret nga mali i Sinait 
29Moisiu zbriti nga mali i Sinait duke mbajtur në dorë dhjetë urdhërimet. Ai nuk e 
dinte, por fytyra e tij po shndriste, sepse kishte folur me Zotin. 30Aharoni dhe mbarë 
populli e panë Moisiun dhe vunë re se fytyra e tij po ndriste, prandaj ata patën frikë t’i 
afroheshin. 31Moisiu u thirri dhe atëherë Aharoni dhe të gjithë udhëheqësit e kishës iu 
afruan. Moisiu filloi të fliste me ta. 32Pastaj, mbarë populli izraelit u mblodh rreth tij 
dhe Moisiu u dha të gjitha ligjet që ia kishte dhënë Zoti në malin e Sinait. 33Kur e 
mbaroi fjalimin e tij, Moisiu e mbuloi fytyrën me ferexhe.  34Sa herë që Moisiu shkonte 
në Tendën e shenjtë për të folur me Zotin, e hiqte ferexhenë. Kur dilte, ai i tregonte 
popullit izraelit gjithçka që e kishte urdhëruar Zoti të thoshte 35dhe ata vinin re se 
fytyra e tij shndriste. Pastaj, ai e ulte ferexhenë gjer kur fliste përsëri me Zotin. 
 
Rregullat për ditën e shtatë 

Moisiu mblodhi mbarë bashkësinë izraelite dhe u tha: ”Ja se ç’ju urdhëron Zoti 
që të bëni: 2«Keni gjashtë ditë për të punuar, por dita e shtatë duhet të jetë e 

shenjtë, një ditë solemne pushimi, e cila më kushtohet mua, Zotit. Kushdo që bën 
ndonjë punë atë ditë duhet të vritet. 3Ditën e shtatë mos ndizni as zjarr në shtëpitë 
tuaja.»” 
 
Flijime për Tendën e shenjtë 
(Dal 25,1-9) 
4Moisiu i tha mbarë popullit izraelit: «Ja se ç’urdhëroi Zoti: 5Kushtojini Zotit një fli. 
Kushdo që dëshiron ta bëjë këtë, le të sjellë një kushtim ari, argjendi ose bronzi; 6li të 
hollë; lesh ngjyrë vjollcë, të purpurtë dhe të kuq; stof prej leshi dhije; 7lëkurë dashi të 
ngjyrosur në të kuqe; lëkurë të regjur e të hollë; dru akacie; 8vaj ulliri për kandilat; 
erëza për vaj shugurimi dhe për temjan; 9gurë sardi dhe gurë të tjerë të çmuar, për t’i 
vënë në përparësen që mban kryeprifti për shërbesën e tij dhe në parzmoren e tij. 
 
Sendet për Tendën e shenjtë 
(Dal 39,32-43) 
10Të gjithë zejtarët e aftë, që janë mes jush, duhet të vijnë për të punuar gjithçka që 
urdhëroi Zoti: 11Tendën e shenjtë, mbulesën e saj dhe mbulesat e saj të jashtme, vjegat 
dhe kornizat, traversat, shtyllat mbajtëse dhe bazamentet e saj; 12arkën e besëlidhjes, 
shtyllat mbajtëse, kapakun e saj dhe perden për ta mbuluar; 13tavolinën, shtyllat e saj 
dhe të gjitha pajisjet; bukët kushtuar Perëndisë; 14shandanin për dritë dhe pajisjet e tij; 
kandilat me vajin e tyre; 15altarin për djegien e temjanit dhe shtyllat e tij; vajin e 
shugurimit; temjanin; perden për hyrjen e Tendës; 16altarin për flijime, me rrjetën e tij 
prej bronzi, të lidhur me të, shtyllat e tij dhe të gjitha pajisjet e tij, legenin e madh dhe 
bazën e tij; 17perdet për rrethimin e zonës së shenjtë; 18kunjat dhe litarët për Tendën 
dhe për perdet e zonës së shenjtë; 19si dhe rrobat madhështore, që duhet t’i mbajnë 
priftërinjtë kur të shërbejnë në shenjtëroren e jashtme – rrobat e shenjta për Aharonin 
dhe për bijtë e tij.» 
 
Populli sjell kushtimet e veta 
20Mbarë populli izraelit u largua 21dhe, më pas të gjithë ata që kishin dëshirë, i sollën 
Zotit një kushtim për ndërtimin e Tendës së pranisë së Zotit.  
Ata sollën gjithçka që do të përdorej për adhurimin dhe për punimin e rrobave priftë-
rore. 22Të gjithë ata që kishin dëshirë, meshkujt dhe gratë, sollën karfica të 
zbukuruara, vathë, unaza, gjerdanë dhe gjithfarë arturinash, të cilat ia kushtuan Zotit.  

23Çdokush që kishte, solli li të hollë, lesh ngjyrë vjollcë, të purpurtë dhe të kuqe; stof 
me lesh dhije; lëkurë dashi të ngjyrosur në të kuq; lëkurë të regjur e të hollë.  

24Të gjithë ata që ishin në gjendje të kontribuonin me argjend ose bronz, i sollën Zotit 
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kushtimet e tyre; të gjithë ata që kishin, sollën dru akacie, që mund të përdorej aty ku 
duhej.  

25Të gjitha gratë e afta sollën fill liri të hollë dhe fill leshi ngjyrë vjollcë, të purpurtë dhe 
të kuq, që e kishin bërë. 26Gra të tjera bënë fill me lesh dhije. 27Udhëheqësit sollën gurë 
sardi dhe gurë të tjerë të çmuar për t’i vënë në kornizat e përparëses së shenjtë dhe në 
kornizat e parzmores së kryepriftit. 28Ata sollën erëza dhe vaj për kandilat, erëza për 
vajin e shugurimit dhe për temjanin.  

29Nga mbarë populli izraelit, të gjithë ata që kishin dëshirë, sollën kushtimet e tyre për 
punën që do të bënte Moisiu, sipas urdhrit të Zotit. 
 
Zejtarët për Tendën e shenjtë 
(Dal 31,1-11) 
30Moisiu u tha izraelitëve: «Zoti ka zgjedhur Becalelin, birin e Urit dhe nipin e Hurit, 
nga fisi i Judës. 31Perëndia e ka mbushur atë me shpirtin e tij dhe i ka dhënë dijeni, 
aftësi dhe dhunti për çdo lloj pune artistike – 32për të bërë zbukurime artistike të 
punuara me ar, argjend dhe bronz; 33për të skalitur gurë të çmuar e për t’i vënë në 
korniza, për të gdhendur dru; si dhe për çdo lloj pune tjetër artistike. 34Zoti i ka dhënë 
atij dhe Oholiavit, birit të Ahisamahut, nga fisi i Danit, aftësi për t’ua mësuar të tjerëve 
zanatet e tyre. 35U ka dhënë dhunti të bëjnë çdo lloj punësh të skalitësve, të vizatuesve 
dhe të endësve të pëlhurave prej liri të hollë, leshi ngjyrë vjollcë, të purpurtë dhe të 
kuq, si dhe të stofrave të tjera. Ata janë në gjendje të bëjnë gjithfarë punësh dhe janë 
modelistë të aftë. 

Becaleli, Oholiavi dhe të gjithë zejtarët e tjerë, të cilëve Zoti u ka dhënë aftësi 
dhe dijeni, që të jenë në gjendje të bëjnë gjithçka që nevojitet për ndërtimin e 

Tendës së shenjtë, duhet të bëjnë çdo gjë që ka urdhëruar Zoti.» 
 
Populli sjell shumë dhurata 
2Moisiu thirri Becalelin, Oholiavin dhe të gjithë njerëzit e tjerë të aftë, të cilëve Zoti u 
kishte dhënë dhunti për këtë punë dhe që ishin gati për të ndihmuar, dhe Moisiu u tha 
që t’i viheshin punës. 3Ata morën prej tij të gjitha kushtimet që i kishin sjellë izraelitët 
për ndërtimin e Tendës së shenjtë.  
Por populli izraelit vazhdonte t’i sillte Moisiut çdo mëngjes kushtimet e veta. 4Atëherë 
zejtarët që ishin ngarkuar me ndërtimin e shenjtërores, shkuan dhe 5njoftuan Moisiun: 
«Populli po sjell më shumë sesa nevojitet për punën që Zoti na urdhëroi të bënim.» 
6Prandaj Moisiu dërgoi nëpër fushim një urdhër, sipas të cilit askush nuk duhej të 
sillte më kontribut të mëtejshëm për Tendën e shenjtë; kështu, populli nuk çoi më 
asgjë, 7sepse ajo që ishte grumbulluar, ishte më shumë sesa nevojitej për të mbaruar 
tërë punën. 
 
Ndërtimi i Tendës së shenjtë 
(Dal 26,1-37) 
8Njerëzit më të aftë ndër ata që kryenin punimet, bënë Tendën e shenjtë. Ata e bënë me 
dhjetë copa prej liri të hollë të endura me lesh ngjyrë vjollcë, të purpurtë dhe të kuq, të 
qëndisura me figura engjëjsh rojtarë. 9Secila copë kishte të njëjtën madhësi, 12 metra e 
gjatë dhe 2 metra e gjerë. 10Ata qepën pesë copë bashkë anë për anë, dhe ashtu bënë 
edhe me pesë të tjerat. 11Në buzën e copës anësore të secilit prej këtyre dy bashkimeve, 
ata bënë iliqe prej stofi ngjyrë vjollcë. 12Ata bënë pesëdhjetë iliqe në buzën e copës së 
parë të bashkimit të parë dhe pesëdhjetë iliqe, që shkojnë me to, në buzën e copës së 
fundit të bashkimit së dytë. 13Ata bënë pesëdhjetë vjega ari për t’i lidhur copat njëra me 
tjetrën, që të formonin një njësi. 
14Pastaj bënë një mbulesë për Tendën prej 11 copash stofi me lesh dhije. 15Ata i bënë të 
gjitha sipas së njëjtës masë, 13 metra të gjata dhe 2 metra të gjera. 16Ata qepën pesë 
prej tyre së bashku anë për anë, dhe po kështu qepën gjashtë të tjerat. 17Ata vendosën 
pesëdhjetë iliqe në buzë të copës anësore të bashkimit të parë dhe pesëdhjetë iliqe në 
buzën e bashkimit tjetër. 18Ata bënë pesëdhjetë vjega bronzi për të lidhur të dyja copat, 
në mënyrë që të formojnë një mbulesë. 19Ata bënë edhe dy mbulesa të tjera, njëra prej 
lëkure dashi, të ngjyrosur në të kuqe dhe tjetrën prej lëkure të hollë, për t’u përdorur 
si mbulesa të jashtme. 
20Ata bënë për Tendën korniza pingule prej druri akacie. 21Secila kornizë ishte me 
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gjatësi 4 metra dhe me gjerësi 66 centimetra, 22me dy pjesë të dala, që lidheshin me 
njëra-tjetrën, në mënyrë të tillë që kornizat të mund të bashkoheshin njëra pas tjetrës. 
Të gjitha kornizat i kishin këto pjesë të dala. 23Ata bënë njëzet korniza për anën jugore 
të Tendës 24dhe dyzet bazamente prej argjendi për t’i mbajtur, dy bazamente nën 
secilën  kornizë për t’i mbajtur të dyja pjesët e saj të dala. 25Ata bënë njëzet korniza për 
anën veriore të Tendës 26dhe dyzet bazamente prej argjendi, dy nën secilën kornizë. 
27Për pjesën e prapme të Tendës nga ana perëndimore, ata bënë gjashtë korniza, 28dhe 
dy korniza për qoshet. 29Këto korniza qosheje ishin lidhur në pjesën e poshtme dhe 
ishin bashkuar në majë. Të dyja kornizat që ishin nëpër të dyja qoshet ishin bërë në 
këtë mënyrë. 30Kështu, kishte tetë korniza me gjashtëmbëdhjetë bazamentet e tyre të 
argjendta, nga dy për secilën kornizë. 
31Ata bënë pesëdhjetë traversa me dru akacie, pesë për kornizat e një ane të Tendës, 
32pesë për kornizat e anës tjetër dhe pesë për kornizat e skajit perëndimor në fund. 
33Traversa qendrore, e vendosur në mesin e lartësisë së kornizave, kalonte nga një anë 
e Tendës në tjetrën. 34Ata i veshën kornizat me ar dhe i pajisën me hallka prej ari, 
nëpër të cilat do të futeshin traversat, të cilat ishin gjithashtu të veshura me ar. 
35Ata bënë një perde prej fije liri të hollë, të endur me lesh ngjyrë vjollcë, të purpurtë 
dhe të kuq të ndezur. Ata e qëndisën me figura engjëjsh rojtarë. 36Ata bënë katër 
korniza me dru akacie për ta mbajtur perden, i veshën me ar dhe i pajisën me vjega. 
Ata bënë katër bazamente të argjendtë për t’i mbajtur kornizat. 37Për hyrjen e Tendës 
ata bënë një perde tjetër prej fije liri të hollë, të endur me lesh ngjyrë vjollcë, të 
purpurtë dhe të kuq të ndezur, të zbukuruar me qëndisje. 38Për këtë perde ata bënë 
pesë shtylla të pajisura me vjega të artë; i veshën kapitelet dhe shufrat e tyre me ar 
dhe bënë pesë bazamente prej bronzi për këto shtylla. 
 
Ndërtimi i arkës së besëlidhjes 
(Dal 25,10-22) 

Becaleli e bëri arkën e besëlidhjes me dru akacie, 110 centimetra të gjatë, 66 
centimetra të gjerë dhe 66 centimetra të lartë. 2Ai e veshi me ar të kulluar 

brenda e jashtë dhe bëri një bordurë rreth saj. 3Ai bëri për të katër hallka mbajtëse 
prej ari dhe i vuri në katër këmbët e saj, nga dy hallka nga njëra anë dhe dy hallka 
nga ana tjetër. 4Ai bëri shtylla mbajtëse prej druri akacie, i praroi 5dhe i futi nëpër 
hallka në të dyja anët a arkës. 6Ai bëri një kapak prej ari të kulluar, 110 centimetra të 
gjatë dhe 66 centimetra të gjerë. 7Ai bëri dy engjëj rojtarë prej ari të farkëtuar, 8nga një 
në secilën anë të kapakut. Ai i bëri në mënyrë të tillë që të formonin një trup me 
kapakun. 9Engjëjt rojtarë ishin të kthyer përballë njëri-tjetrit, kurse fytyrat e tyre ishin 
në drejtim të kapakut. Krahët e tyre e mbulonin kapakun. 
 
Ndërtimi i tavolinës për bukët kushtuar Perëndisë 
(Dal 25,23-30) 
10Ai e bëri tavolinën me dru akacie, 88 centimentra të gjatë, 44 centimetra të gjerë dhe 
66 centimetra të lartë, 11e veshi me ar të kulluar dhe vuri rreth saj një bordurë prej ari. 
12Rreth e qark saj ai bëri një të ngritur me lartësi 7,5 centimetra, së cilës i bëri një 
kornizë ari. 13Ai bëri katër hallka prej ari dhe i vendosi në katër anët e tavolinës, ku 
ishin këmbët e saj. 14Hallkat për të futur shtyllat për bartjen e tavolinës u vendosën 
pranë buzëve. 15Ai i bëri shtyllat prej druri akacie dhe i praroi. 16Enët për tavolinën ai i 
bëri të gjitha prej ari të kulluar: pjatat, tasat, qypat dhe kupat për t’u përdorur për 
blatimin e verës. 
 
Ndërtimi i shandanit 
(Dal 25,31-40) 
17Ai e bëri shandanin prej ari të kulluar. Bazën dhe trupin e tij e bëri me ar të far-
këtuar; kupat si lule, duke përfshirë edhe sythat dhe petlat, i bëri të formonin një trup 
me shandanin. 
18Gjashtë krahët hapeshin anash tij, nga tre në çdo anë. 19Mbi secilin nga gjashtë 
krahët bëri nga tri kupa si lule bajamesh, secila me sytha dhe me petla. 20Trupi i 
shandanit kishte katër kupa si lule bajamesh, secila me nga një syth e nga një lule. 
21Nën secilin nga të tri çiftët e krahëve, duhet të ketë nga një syth. 22Sythat, degët dhe 
gjithë shandani përbënin një pjesë të vetme prej ari të kulluar dhe të farkëtuar. 23Ai 
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bëri prej ari gërshërët për fitilat, si dhe kupat për pastrimin e kandilave. 24Ai përdori 35 
kilogramë ar të kulluar për të bërë shandanin dhe të gjitha pjesët dhe pajisjet e tij. 
 
Ndërtimi i altarit për djegien e temjanit 
(Dal 30,1-5) 
25Për djegien e temjanit, ai bëri një altar me dru akacie. Altari ishte katror, 45 
centimetra i gjatë dhe 45 centimetra i gjerë, 90 centimetra i lartë. Pjesët e ngritura në 
katër anët ishin të një trupi me të. 26Pjesën e sipërme të tij, të katër anët rreth e qark 
dhe pjesët e dala i veshi me ar të kulluar dhe i vuri një bordurë ari rreth e qark. 27Ai 
bëri dy hallka ari dhe i vuri nën bordurë, në të dyja anët e altarit. Në to u futën 
shtyllat, me të cilat duhej të mbahej. 28Shtyllat i bëri me dru akacie dhe i praroi. 
 
Përgatitja e vajit dhe temjanit 
(Dal 30,22-38) 
29Gjithashtu, ai bëri edhe vajin e shenjtë për shugurim dhe temjanin e pastër, të 
përzier me parfum. 
 
Ndërtimi i altarit për flijimet e djegura 
(Dal 27,1-8) 

Për djegien e flijimeve, ai bëri një altar me dru akacie. Ky ishte katror, 2,2 metra 
i gjatë,  2,2 metra i gjerë dhe 1,3 metra i lartë. 2Ai bëri pjesët e dala në të katër 

qoshet e sipërme, në mënyrë të tillë që ato ishin njësh me altarin. Tërë altarin e veshi 
me bronz. 3Gjithashtu bëri të gjitha mjetet që përdoren për shërbimin e flijimeve: kupat 
për të pritur gjakun, pirunjtë për mishin, mangajtë, lopatat dhe kovat për largimin e 
hirit. Të gjitha këto mjete ishin prej bronzi. 4Ai bëri një rrjetë bronzi dhe e vendosi nën 
kornizën e altarit, në pjesën e poshtme të tij, në mënyrë të tillë që rrjeta ndodhej në 
gjysmën e lartësisë së altarit. 5Ai bëri katër hallka dhe i vendosi në katër anët. 6Bëri 
edhe shtylla mbajtëse me dru akacie, i veshi me bronz 7dhe i futi në hallkat që gjenden 
në të dyja anët e altarit. Altari ishte bërë prej dërrasash dhe brenda ishte bosh. 
 
Ndërtimi i legenit të madh prej bronzi 
8Legenin e madh e bëri prej bronzi të montuar mbi një bazament të bronztë. Për të bërë 
këtë, ai përdori pasqyrat e grave që shërbenin në hyrjen e Tendës së shenjtë. 
 
Rrethimi i zonës së shenjtë 
(Dal 27,9-19) 
9Tendën e shenjtë ai e rrethoi me perde të holla prej liri. Në anën jugore, perdet ishin 
me gjatësi 44 metra, 10të mbajtura nga njëzet shtylla bronzi që ishin vendosur mbi 
njëzet bazamente bronzi. Vjegat dhe shufrat e shtyllave ishin prej argjendi. 11Kështu 
ishin edhe perdet në anën veriore të zonës së rrethuar. 12Në anën perëndimore perdet 
ishin me gjatësi 22 metra, të mbajtura nga me dhjetë shtylla dhe dhjetë bazamente, 
me vjega dhe shufra prej argjendi. 13Në anën lindore, atje ku gjendej hyrja, zona e 
rrethuar, «oborri», ishte gjithashtu me gjatësi 22 metra. 14-15Në të dyja anët e hyrjes 
ishin perdet me gjatësi 6,6 metra, secila me nga tri shtylla dhe tri bazamente për çdo 
anë. 16Të gjitha perdet rreth zonës së shenjtë ishin bërë prej liri të hollë. 17Bazamentet 
për shtyllat ishin prej bronzi, kurse vjegat, shufrat dhe mbulesat e kapiteleve të 
shtyllave ishin prej argjendi. Të gjitha shtyllat rreth zonës së shenjtë ishin të lidhura 
me shufra argjendi. 18Perdja për hyrjen në zonën e shenjtë ishte bërë prej fijesh liri të 
hollë, të endur me lesh ngjyrë vjollcë, të purpurtë dhe të kuq të ndezur, të zbukuruar 
me qëndisje. Ajo ishte me gjatësi 9 metra, dhe me lartësi 2 metra, e ngjashme me 
perdet e zonës së rrethuar. 19Ajo mbështetej në katër shtylla me katër baza. Vjegat e 
tyre, mbulesat e kapiteleve të tyre dhe shufrat e tyre ishin bërë prej argjendi. 20Të gjitha 
kunjat për Tendën dhe për perdet e zonës së shenjtë ishin prej bronzi. 
 
Metalet e përdorura për ndërtimin e Tendës së shenjtë 
21Këtu është një listë e sasive të metaleve të përdorura në ndërtimin e Tendës së 
shenjtë, ku ruheshin dy rrasat, në të cilat ishin shkruar dhjetë urdhërimet. Moisiu 
urdhëroi të përpilohej kjo listë. Atë e bënë levitët, të cilët punonin nën drejtimin e 
Itamarit, birit të Aharonit, priftit. 
22Becaleli, biri i Urit dhe nipi i Hurit, nga fisi i Judës, bëri gjithçka që kishte urdhëruar 
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Zoti. 23Ndihmësi i tij, Oholiavi, biri i Ahisamahut, nga fisi i Danit, ishte skalitës, 
projektues dhe endës i lirit të hollë dhe i leshit ngjyrë vjollcë, të purpurtë dhe të kuq të 
ndezur. 
24Tërë ari që iu kushtua Zotit dhe që u përdor në ndërtimin e Tendës së shenjtë arrinte 
peshën një mijë kilogramë, sipas masës zejtare. 25Argjendi që u mblodh në bazë të 
regjistrimit të kishës arrinte peshën 3.430 kilogramë, gjithashtu sipas masës zejtare. 
26Kjo sasi i përgjigjej numrit të përgjithshëm të njerëzve të përfshirë në regjistrim; secili 
pagoi shumën e caktuar, të peshuar sipas masës zejtare. Numri i të regjistruarve që 
kishin mbushur moshën 20 vjeçare ishte 60.355. 27Prej argjendit të mbledhur, 3.400 
kilogramë u përdorën për prodhimin e njëqind bazamenteve të Tendës së shenjtë dhe 
për perden, 34 kilogramë për secilën bazamente. 28Me pjesën e argjendit që mbeti, 30 
kilogramë, Becaleli bëri shufrat, vjegat për shtyllat dhe mbulesat për kapitelet e tyre. 
29Bronzi që iu kushtua Zotit peshonte 2.425 kilogramë. 30Me të ai bëri bazamentet për 
hyrjen e Tendës së shenjtë, altarin dhe rrjetën e tij prej bronzi, tërë pajisjet e altarit, 
31bazamentet për shtyllat e rrethimit të zonës së shenjtë dhe për hyrjen e zonës së 
shenjtë, si dhe të gjitha kunjat për Tendën dhe rrethimin e zonës së shenjtë. 
 
Qepja e rrobave për priftërinjtë 
(Dal 28,1-14) 

Me lesh ngjyrë vjollcë, të purpurtë dhe të kuq, të ndezur, ata qepën rrobat 
madhështore, me të cilat duhej të visheshin priftërinjtë kur të shërbenin në 

shenjtëroren e jashtme. Ata qepën rrobat priftërore për Aharonin, sipas urdhrit që Zoti 
i kishte dhënë Moisiut. 
2Ata qepën përparësen priftërore prej leshi ngjyrë vjollcë, të purpurtë dhe të kuq të 
ndezur, të punuar me fije të hollë ari. 3Ata farkëtuan fijet e arta dhe i prenë në rripa të 
holla, për t’i punuar bashkë me lirin e hollë dhe me leshin ngjyrë vjollcë, të purpurtë 
dhe të kuq. 4Ata qepën dy suporet për përparësen priftërore dhe i lidhën me anët e tij. 
5Brezin e endur prej të njëjtave materiale e lidhën me përparësen priftërore në mënyrë 
të tillë që ai formoi një trup me të, sipas urdhrit të Zotit drejtuar Moisiut. 6Ata 
përgatitën gurët prej sardi dhe i vendosën në shtylla të arta; në ta ishin të skalitur 
emrat e dymbëdhjetë bijve të (Jakov) Izraelit. 7Ata i vendosën gurët në suporet e për-
parëses priftërore për të simbolizuar dymbdhjetë fiset e Izraelit, sipas urdhrit të Zotit 
drejtuar Moisiut. 
 
Qepja e parzmores 
(Dal 28,15-30) 
8Parzmoren e bënë prej të njëjtave materiale, si përparësen priftërore dhe me qëndisje 
të ngjashme. 9Ajo ishte katrore dhe e palosur më dysh, 22 centimetra e gjatë dhe 22 
centimetra e gjerë. 10Ata vunë në të katër radhë me gurë të çmuar; në radhën e parë 
vunë një rubin, një topaz dhe një granat, 11në radhën e dytë, një smerald, një safir dhe 
një diamant; 12në radhën e tretë, një hiacint, një agat dhe një ametist; 13dhe në radhën 
e katërt, një beril, një sard dhe një jaspis. Këta gurë i futën në shtylla të arta. 14Në 
secilin nga këta dymbëdhjetë gurë ishte skalitur emri i njërit prej bijve të (Jakov) 
Izraelit, për të simbolizuar dymbëdhjetë fiset e Izraelit. 15Për parzmoren ata bënë 
zinxhirë me ar të kulluar, të gërshetuar si kordonë. 16Ata bënë dy shtylla dhe dy hallka 
të arta; të dy hallkat i lidhën me skajet e sipërme të parzmores. 17Dy kordonët i lidhën 
me dy hallkat e arta 18dhe dy skajet e tjera të kordonëve i lidhën me dy kornizat, duke i 
vendosur mbi dy suporet e përparëses priftërore, nga përpara. 19Ata bënë dy hallka ari 
dhe i vunë në dy skajet e poshtme të parzmores, në buzën e brendshme pranë për-
parëses priftërore. 20Ata bënë edhe dy hallka të tjera të arta, të cilat i vunë në dy 
suporet e përparëses priftërore, në pjesën e poshtme të tyre, nga përpara, pranë vendit 
të bashkimit dhe përmbi brezin e përparëses së hollë. 21Pikërisht sipas urdhrit të Zotit 
drejtuar Moisiut, hallkat e parzmores i lidhën me hallkat e përparëses priftërore me 
anë të një kordoni ngjyrë vjollcë, në mënyrë që parzmorja të vendoset përmbi brezin 
dhe të mos shkëputet nga ajo. 
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Qepja e rrobave të tjera priftërore 
(Dal 28,31-43) 
22Rroba që vishet nën përparësen priftërore ishte bërë tërësisht me lesh ngjyrë vjollcë. 
23Ata e përforcuan vrimën për kokën me një pjesë të endur, që të mos griset. 24-26Në tërë 
gjatësinë e palës së poshtme ata qepën kokrra shege prej leshit ngjyrë vjollcë, të 
purpurtë dhe të kuq të ndezur, duke i këmbyer me radhë me zile të arta, sipas urdhrit 
të Zotit drejtuar Moisiut. 27Ata bënë tunikat për Aharonin dhe bijtë e tij, 28bënë edhe 
çallmën për Aharonin, çallmat e vogla, kilotat prej liri, 29dhe brezin prej liri të hollë dhe 
prej leshi ngjyrë vjollcë, të purpurtë dhe të kuq, të zbukuruar me qëndisje, sipas 
urdhrit të Zotit drejtuar Moisiut. 30Ata e bënë kezën, shenjën e shenjtë të shugurimit, 
prej ari të kulluar dhe skalitën në të fjalët «i kushtuar Zotit». 31Atë e lidhën në pjesën e 
përparme të çallmës me një kordon ngjyrë vjollcë, sipas urdhrit të Zotit drejtuar 
Moisiut. 
 
Përfundimi i punës 
(Dal 35,10-19) 
32Më në fund, e gjithë puna për ndërtimin e Tendës së pranisë së Zotit përfundoi. 
Izraelitët bënë gjithçka pikërisht sipas urdhrit të Zotit drejtuar Moisiut. 33Ata ia sollën 
Moisiut Tendën me të gjitha pajisjet e saj, vjegat, kornizat, traversat, shtyllat dhe baza-
mentet e tyre, 34mbulesën prej lëkure dashi të ngjyrosur në të kuqe; mbulesën prej 
lëkure të hollë; perden; 35arkën e besëlidhjes me rrasat, shtyllat dhe kapakun e saj; 
36tavolinën me të gjitha pajisjet; bukët kushtuar Perëndisë; 37shandanin prej ari të 
kulluar, kandilat, të gjithë pajisjet e tij dhe vajin për llampat; 38altarin e artë; vajin e 
shugurimit; temjanin; perden për hyrjen e Tendës; 39altarin prej bronzi me rrjetën e tij 
prej bronzi, shtyllat e tij dhe me të gjitha pajisjet e tij; legenin e madh me bazamentin e 
tij; 40perdet për rrethimin e zonës së shenjtë, me shtyllat dhe bazat e tyre; perden për 
hyrjen e zonës së shenjtë dhe litarët e saj; kunjat për Tendën; tërë pajisjet e destinuara 
për Tendën; 41si dhe rrobat madhështore që duhet t’i mbajnë priftërinjtë kur të 
shërbejnë në shenjtëroren e jashtme – rrobat e shenjta për Aharonin dhe bijtë e tij. 
42Izraelitët e kishin bërë tërë punën pikërisht sipas urdhrit që Zoti i kishte dhënë 
Moisiut. 43Moisiu i kontrolloi të gjitha dhe vuri re se ata i kishin bërë pikërisht sipas 
urdhrit të Zotit. Prandaj Moisiu i bekoi ata. 
 
Ngritja dhe shugurimi i Tendës së shenjtë 

Zoti i tha Moisiut: 2«Tendën e shenjtë ngreje ditën e parë të muajit të parë. 3Fut 
në të arkën e besëlidhjes, e cila përmban dhjetë urdhërimet dhe vendos para saj 

perden. 4Sill tavolinën dhe vendosi pajisjet në të. 
Gjithashtu, sill shandanin dhe vendos në të pajisjet. Gjithashtu, sill shandanin dhe 
pajise me kandilat. 5Vendose altarin e artë për djegien e temjanit para arkës së besë-
lidhjes dhe vare perden në hyrjen e Tendës. 6Vër para Tendës altarin për djegien e 
flijimeve. 7Vendose legenin e madh midis Tendës dhe altarit dhe mbushe me ujë. 8Ngri 
rrethimin e shenjtë dhe vendose perden në hyrjen e tij. 
9Pastaj shuguro Tendën bashkë me të gjitha pajisjet e saj, duke e lyer me vaj të 
shenjtë, dhe ajo do të më takojë tërësisht. 10Pastaj shuguro altarin me të gjitha pajisjet 
e tij, duke e lyer me vaj, dhe ai do t’i kushtohet plotësisht shërbimit tim. 11Gjithashtu, 
shuguro në të njëjtën mënyrë edhe legenin e madh me gjithë bazament. 12Silli Aharonin 
dhe bijtë e tij në hyrjen e Tendës dhe thuaju të bëjnë një banjë rituale. 13Vishe 
Aharonin me rrobat priftërore, lyeje me vaj dhe në këtë mënyrë shuguroje, që të më 
shërbejë si prift. 14Sill bijtë e tij dhe vishi me këmishë. 15Pastaj lyeji me vaj, ashtu siç 
leve me vaj atin e tyre, që të më shërbejnë si priftërinj. Kjo lyerje do t’i bëjë priftërinj 
për jetë.» 
16Moisiu bëri gjithçka pikërisht sipas urdhrit të Zotit. 17Kështu, në ditën e parë të 
muajit të parë të vitit të dytë pas nisjes së tyre nga Egjipti, ata ngritën Tendën e 
shenjtë. 18Moisiu hodhi bazat e saj, ngriti kornizat, lidhi traversat dhe ngriti shtyllat. 
19Mbulesën e shtriu mbi Tendë dhe përmbi të vendosi mbulesën e jashtme, pikërisht 
sipas urdhrit të Zotit. 20Pastaj mori dy rrasat dhe i futi në arkën e besëlidhjes. Shtyllat i 
futi në hallkat e arkës dhe mbi të vuri kapakun. 21Së fundi arkën e fut në Tendë dhe 
vari perden. Në këtë mënyrë, arkën e besëlidhjes e mbuloi, pikërisht sipas urdhrit të 
Zotit. 
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22Tavolinën e futi  në Tendë dhe e vuri në anën veriore jashtë perdes, 23mbi të vuri 
bukët kushtuar Zotit, pikërisht sipas urdhrit të Zotit. 24Shandanin e futi në Tendë, në 
anën jugore, përballë tavolinës, 25dhe atje, në praninë e Zotit, i ndezi kandilat, pikërisht 
sipas urdhrit të Zotit. 26Altarin e artë e futi në Tendë, para perdes, 27dhe dogji temjanin, 
pikërisht sipas urdhrit të Zotit. 28Perden e vari në hyrjen e Tendës, 29dhe atje, para 
perdes, vendosi altarin për flijimet e përkushtimit. Mbi të ai kushtoi flijimin e përkush-
timit dhe flijimin drithor, pikërisht sipas urdhrit të Zotit. 30Legenin e madh e vendosi  
midis Tendës dhe altarit dhe e mbushi me ujë. 31Moisiu, Aharoni dhe bijtë e tij atje 
lanin duart dhe këmbët 32sa herë që hynin në Tendë ose tek altari, pikërisht sipas 
urdhrit të Zotit. 33Moisiu e ngriti rrethimin rreth Tendës dhe altarit dhe perden e vari 
në hyrjen e rrethimit. Kështu, ai e mbaroi gjithë punën. 
 
Reja përmbi Tendën e shenjtë 
(Nr 9,15-23) 
34Pastaj Tendën e mbuloi reja dhe e mbushi drita verbuese e pranisë së Zotit. 35Prandaj 
Moisiu nuk mund të hynte në Tendë. 
 36Izraelitët e ndërronin fushimin e tyre në një vend tjetër, vetëm kur reja ngrihej nga 
Tenda.  37Sa kohë që reja qëndronte atje, ata nuk e vazhdonin udhëtimin. 38Gjatë tërë 
endjes së tyre, ditën shihnin renë e pranisë së Zotit përmbi Tendë, kurse natën zjarrin 
përmbi të. 
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LEVITIKU 
 
Udhëzimet për flijimet e djegura  

1-2Zoti e thirri Moisiun në Tendën e shenjtë dhe i dha udhëzimet për kushtimin e 
flive. Ai e urdhëroi t’u thoshte izraelitëve fjalët që vijojnë: 

«Kur njëri prej jush dëshiron t’i kushtojë Zotit një fli, për këtë ai duhet të marrë një 
bagëti të trashë ose bagëti të imët. 
3Në qoftë se dëshiron t’i kushtojë një fli përkushtimi dhe për këtë zgjedh një bagëti të 
trashë, kjo duhet të jetë një kafshë mashkull pa të meta, sepse kjo i pëlqen Zotit. Ai 
duhet ta çojë vetë kafshën deri në hyrjen e Tendës së shenjtë 4dhe ta vërë dorën në 
kokën e kafshës; atëherë Zoti do ta pranojë flinë e tij dhe do t’ia falë mëkatin. 5Pastaj, 
ai duhet ta therë kafshën atje, para Tendës së shenjtë. 
Një prift i pasardhësve të Aharonit do ta marrë gjakun e kafshës së flijuar dhe me të do 
të spërkatë të katër anët e altarit, i cili qëndron pranë hyrjes së Tendës së shenjtë. 6Kur 
njeriu e rrjep kafshën dhe e copëton, 7prifti duhet t’i fryjë prushit mbi altar dhe në të të 
vërë drutë njërin mbi tjetrin. 8Pastaj, mbi të duhen vendosur pjesët e kafshës, duke 
përfshirë edhe kokën dhe pjesët e dhjamit. 9Zorrët dhe kërcinjtë e këmbëve duhen 
pastruar më përpara me ujë nga ai që e kushton flinë. Prifti duhet t’i djegë të gjitha në 
altar. Një flijim i tillë e gëzon Zotin. 
10Në qoftë se dikush dëshiron t’i kushtojë Zotit një bagëti të imët si fli përkushtimi, kaf-
sha duhet të jetë, gjithashtu, mashkull dhe pa të meta. 11Ai duhet ta therë atë në anën 
e djathtë pranë altarit që qëndron para Tendës së shenjtë. Një prift i pasardhësve të 
Aharonit duhet ta spërkatë gjakun në katër anët e altarit. 12-13Njeriu duhet ta copëtojë 
kafshën dhe t’ia pastrojë zorrët dhe kërcinjtë e këmbëve me ujë. Pastaj, prifti duhet t’i 
vendosë mbi zjarr të gjitha pjesët e kafshës, bashkë me kokën dhe pjesët e dhjamit, që 
të digjen të gjitha. Një fli e tillë e gëzon Zotin dhe ai e pranon. 
14Në qoftë se dikush do t’i flijojë Zotit një çift shpendësh, ky duhet të jetë një turtull ose 
një pëllumb. 15Prifti duhet t’i çojë tek altari, t’ua këpusë kokat dhe t’i djegë në zjarrin e 
altarit. Gjaku duhet shtrydhur në muret e altarit. 16Gusha me përmbajtjen e saj duhet 
hequr dhe duhet hedhur në grumbullin e hirit, që gjendet në anën e altarit që është më 
larg Tendës së shenjtë. 17Trupi i shpendëve duhet çarë midis krahëve, por të mos 
ndahet në dy pjesë. Pastaj prifti do t’i djegë zogjtë në altar. Një flijim i tillë e gëzon Zotin 
dhe ai e pranon. 
 
Udhëzimet për kushtimin e blatimeve drithore 

Në qoftë se dikush dëshiron t’i dhurojë Zotit një blatim drithor, ai duhet të marrë 
pak miell, të hedhë mbi të vaj ulliri dhe të vërë temjan mbi të. 2Pastaj duhet t’ua 

sjellë të gjitha priftërinjve, pasardhësve të Aharonit. Njëri prej tyre, duhet të marrë një 
grusht mielli të njomur me vaj, bashkë me pak temjan dhe duhet ta djegë këtë pjesë të 
dhuratës mbi altar, si shenjë, se gjithë blatimi i takon Zotit. Një blatim i tillë e gëzon 
Zotin dhe ai e pranon. 3Pjesa tjetër e blatimit u takon priftërinjve. Kjo është diçka 
jashtëzakonisht e shenjtë, sepse i kushtohet Zotit si blatim. 
4Kur dikush dëshiron t’i kushtojë Zotit diçka të pjekur në furrë, kjo duhet gatuar me 
miell gruri, pa përdorur tharm; ajo duhet të jetë ose pite e gatuar me miell të përzier 
me vaj ulliri, ose petull e lyer me vaj ulliri. 5Në qoftë se dikush dëshiron të dhurojë si 
blatim drithor diçka të pjekur mbi një pllakë metalike, kjo duhet gatuar me miell gruri 
të përzier me vaj ulliri, por pa tharm. 6Ai duhet ta ndajë blatimin në pjesë dhe të 
derdhë vaj mbi të. Kështu, ajo bëhet e përshtatshme për t’u dhuruar si blatim drithor. 
7Në qoftë se dikush dëshiron t’i dhurojë Zotit si blatim drithor diçka të skuqur në tigan, 
kjo duhet të përgatitet me miell gruri dhe të skuqet me vaj. 
8Ajo që gatuhet sipas këtyre udhëzimeve, mund t’i dhurohet Zotit si blatim drithor. Ajo 
duhet t’i dorëzohet priftit, i cili pastaj duhet ta çojë tek altari. 9Prifti duhet të djegë mbi 
altar një pjesë prej saj si shenjë që gjithë dhurata i takon Zotit. Një blatim i tillë e gëzon 
Zotin dhe ai e pranon. 10Pjesa tjetër e blatimit u takon priftërinjve. Kjo është diçka 
jashtëzakonisht e shenjtë, sepse i kushtohet Zotit si flijim. 
11Asnjë blatim drithor që i bëhet Zotit, nuk duhet të gatuhet me tharm; ju nuk duhet të 
përdorni as mjaltë. 12Kur i sillni Zotit prodhimet e para të të korrave, nuk duhet të 
mungojë as tharm e as mjaltë, por këto nuk do të përdoren si flijim që digjet në altar. 
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13Por çdo blatim drithor duhet kripur; në të vërtetë duhet kripur çdo flijim, sepse kripa 
është shenjë për besëlidhjen që ka bërë me ju Zoti. 
14Kur dikush dëshiron t’i dhurojë Zotit një blatim prej frutave të para të të korrave të 
tij, ai duhet të marrë kokrra drithi të freskëta, t’i pjekë mbi zjarr dhe pastaj t’i 
dërrmojë. 15Pastaj, duhet të derdhë mbi to vaj ulliri dhe t’u shtojë temjan. Kështu 
përgatitet një blatim drithor. 16Prifti duhet të djegë mbi altar një pjesë të kokrrave 
bashkë me gjithë temjanin, si shenjë që mbarë blatimi i takon Zotit. Një blatim i tillë 
pranohet nga Zoti. 
 
Udhëzimet për flijimet e miqësisë 

Për flijimin e miqësisë vlejnë udhëzimet që vijojnë: kush dëshiron t’i kushtojë Zotit 
një bagëti të trashë si flijim miqësie, mund të marrë një kafshë mashkull ose femër, 

por ajo duhet të jetë pa të meta. 2Ai duhet ta vërë dorën mbi kokën e kafshës dhe ta 
therë në hyrjen e Tendës së shenjtë. Një prift i pasardhësve të Aharonit duhet të 
spërkatë me gjak të katër anët e altarit. 3Pjesët më të mira të kafshës duhen djegur si 
flijim kushtuar Zotit, d.m.th. tërë dhjami rreth zorrëve, 4të dyja veshkat me dhjamin e 
tyre, si dhe pjesët e dhjamit pranë mëlçisë së zezë. 5Prifti duhet t’i vërë të gjitha këto 
pjesë mbi zjarrin e altarit dhe t’i djegë bashkë me flitë e përkushtimit. Një flijim i tillë e 
gëzon Zotin dhe ai do ta pranojë. 
6Kush dëshiron të kushtojë si flijim miqësie një bagëti të imët, mund të marrë një kaf-
shë mashkull ose femër, por ajo duhet të jetë pa të meta. 7-16Kafshën e caktuar për 
flijim, ai duhet ta afrojë te shenjtërorja, ta vërë dorën mbi kokën e saj dhe ta therë. 
Prifti do të spërkatë me gjak të katër anët e altarit. Pjesët më të mira do të digjen si 
flijim kushtuar Zotit, d.m.th. tërë dhjami rreth zorrëve, të dyja veshkat me dhjamin e 
tyre si dhe pjesët e dhjamit pranë mëlçisë së zezë. Në rastin e deles, duhet shtuar edhe 
bishti me dhjamë, i cili duhet prerë aty ku lidhet me shtyllën kurrizore. Të gjitha këto 
prifti do t’i djegë si flijim kushtuar Zotit. Një flijim i tillë e gëzon Zotin dhe ai do ta 
pranojë. Parimisht tërë dhjami dhe pjesët me dhjamë i përkasin Zotit. 17Askush prej 
jush nuk duhet të hajë dhjamë ose gjak. Ky udhëzim vlen gjithnjë dhe gjithkund.» 
 
Udhëzimet për flitë e pajtimit 
1. Flijimi i caktuar për kryepriftin 

Zoti i dha urdhër Moisiut 2që t’u thoshte izraelitëve fjalët që vijojnë: 
«Kur ndokush shkel, pa qëllim, një urdhër të Zotit, kur ai, padashur, bën diçka që 

ka ndaluar Zoti , atëherë vlejnë udhëzimet që vijojnë: 
3Në qoftë se është kryeprifti ai që ka shkelur, pa qëllim, një urdhër të Zotit dhe kështu 
ngarkohet mbarë populli me faj, ai duhet të kushtojë si flijim pajtimi një dem të ri dhe 
pa të meta. 4Ai duhet ta çojë demin te hyrja e Tendës së shenjtë, ta vërë dorën mbi 
kokën e kafshës dhe ta therë atje, para Tendës. 5Pastaj, një pjesë e gjakut duhet 
mbledhur në një kupë dhe duhet të futet në shenjtërore. 6Atje duhet të fusë gishtin në 
gjak dhe të spërkatë shtatë herë mbi dhe para perdes që mbulon shenjtëroren e 
brendshme. 7Pastaj, duhen lyer me pak gjak qoshet e ngritura të altarit të temjanit, i 
cili qëndron në pjesën e përparme të Tendës. Pjesa tjetër e gjakut duhet derdhur në 
altarin e caktuar për flijimet e përkushtimit, i cili gjendet pranë hyrjes së Tendës. 8Pas-
taj, duhen prerë të gjitha pjesët me dhjamë të kafshës, duhet hequr gjithë dhjami i 
zorrëve, 9të dyja veshkat me dhjamin e tyre, si dhe pjesët e dhjamit pranë mëlçisë së 
zezë, 10ashtu siç bëhet me flijimin e bagëtisë. Ai duhet t’i djegë këto pjesë mbi altarin e 
caktuar për flijimin e përkushtimit. 11-12Pjesët e tjera të kafshës, që mbeten – lëkura, 
pjesët e mishit dhe kockat, si dhe koka, këmbët dhe zorrët me përmbajtjen e tyre – 
duhen larguar nga zona e fushimit dhe duhen çuar në një vend të pastër, atje ku 
depozitohet hiri i flijimeve. Atje duhen djegur të gjitha në një zjarr me dru. 
 
2. Flijimi i caktuar për mbarë bashkësinë 
13Në qoftë se mbarë bashkësia e izraelitëve ka mëkatuar, pa dashur, kundër Zotit dhe 
kështu është ngarkuar me faj, 14sapo vërehet gabimi, duhet paraqitur një dem i ri si fli 
pajtimi. Kafsha e caktuar për flijim duhet çuar para Tendës së shenjtë; 15pleqtë e 
popullit duhet t’i vënë duart në kokën e kafshës dhe ta therin para Tendës. 16-21Me 
gjakun, me dhjamin dhe me pjesët që mbeten nga kafsha, kryeprifti duhet të veprojë si 
me flijimin e pajtimit për veten e tij. Në këtë mënyrë, bëhet shlyerja e mëkatit dhe Zoti 
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do t’ia falë mbarë kishës fajin e bërë. 
 
3. Flijimi i caktuar për kryetarin e fisit 
22Në qoftë se kryetari i një fisi, pa dashur, ka mëkatuar në kundërshtim me urdhërimet 
e Zotit, Perëndisë së tij, ai ngarkohet me faj. 23Atëherë njeriu, sapo ta marrë vesh këtë, 
duhet të paraqitë për flijim një cjap. 24Ai duhet ta vërë dorën mbi kokën e cjapit dhe ta 
therë si flijim pajtimi para shenjtërores, në vendin ku theren kafshët për flijimin e për-
kushtimit. 25Pastaj prifti duhet t’i lyejë me pak gjak pjesët e ngritura të altarit të flijimit 
të përkushtimit, kurse pjesën e gjakut që mbetet duhet ta derdhë në altar. 26Gjithë 
dhjami duhet djegur mbi altar, siç bëhet me flijimin e miqësisë. Në këtë mënyrë bëhet 
shlyerja e mëkatit dhe Zoti do t’ia falë fajin kryetarit të fisit. 
 
4. Flijimi i caktuar për njeriun e thjeshtë 
27Në qoftë se një njeri tjetër prej popullit mëkaton, pa dashur, dhe vepron kundër ur-
dhërimeve të Zotit, ai ngarkohet me faj. 28Sapo ta marrë vesh këtë, ai duhet të kushtojë 
si flijim një dhi pa të meta. 29Ai duhet ta vërë dorën mbi kokën e kafshës së caktuar për 
flijim dhe ta therë atë, në vendin ku theren kafshët e caktuara për flijimin e përkush-
timit. 30Pastaj prifti  duhet të lyejë me pak gjak qoshet e ngritura të altarit për flijimet e 
përkushtimit, kurse pjesën e gjakut që mbetet, duhet ta derdhë në altar. 31Pjesët e 
dhjamit do t’i djegë në altar, siç vepron me flijimin e miqësisë. Ky flijim e gëzon Zotin. 
Në këtë mënyrë bëhet shlyerja e mëkatit dhe Zoti do t’ia falë flijuesit fajin e tij. 32-35Në 
vend të dhisë mund të kushtohet një dele, një kafshë e gjinisë femërore, pa të meta. Me 
të veprohet njëlloj si me dhinë. Në fund, prifti duhet t’i djegë në altar të gjitha pjesët e 
dhjamit, bashkë me flitë e tjera. Në këtë mënyrë bëhet shlyerja e mëkatit dhe Zoti do 
t’ia falë flijuesit fajin e tij. 
 
5. Disa shembuj konkretë 

Një fli pajtimi kërkohet: kur dikush, pasi e kanë vënë në be si dëshmitar, nuk 
pranon të dëshmojë për atë që ka parë ose që ka dëgjuar; 

2kur dikush prek diçka të papastër, p.sh. kërmën e ndonjë kafshe, dhe vetëm më vonë 
e merr vesh këtë gjë; 
3kur dikush prek një njeri tjetër, i cili është i sëmurë me një sëmundje që e bën të 
papastër, dhe këtë e merr vesh vetëm me vonë; 
4kur dikush bën be pa u menduar mirë, pa marrë parasysh nëse është për të mirën e 
tij ose për dëmin e tij, dhe këtë e merr vesh vetëm me vonë. 
5Në të gjitha këto raste fajtori duhet të shkojë te prifti dhe t’ia thotë atë që ka bërë. 6Për 
t’u falur përsëri, ai duhet t’i kushtojë Zotit një dele ose një dhi si flijim. Me këtë flijim 
bëhet shlyerja e mëkatit dhe njeriu nuk do të jetë më fajtor. 
 
6. Flijimi i caktuar për të varfrin 
7Në qoftë se fajtori është tepër i varfër për të kushtuar një dele ose një dhi, atëherë në 
vend të saj, ai duhet t’i kushtojë Zotit dy turtuj ose dy pëllumba, njëri si flijim pajtimi 
dhe tjetri si flijim përkushtimi. 8Së pari prifti duhet të marrë pëllumbin e caktuar për 
flijimin e shlyerjes së mëkatit, t’ia presë qafën, por pa ia këputur kokën, 9dhe të derdhë 
pak nga gjaku i tij mbi anët e altarit. Pjesën e gjakut që mbetet, ai duhet ta shtrydhë 
në rrëzë të altarit. Ky është një flijim pajtimi. 10Pastaj prifti do ta flijojë pëllumbin e dytë 
sipas udhëzimeve për kushtimin e flijimit të përkushtimit. Në këtë mënyrë, bëhet 
shlyerja e mëkatit dhe Zoti do t’ia falë fajtorit fajin e tij. 
11Kur fajtori është tepër i varfër për të siguruar dy pëllumba, në vend të tyre ai duhet të 
sjellë 1,5 kg miell gruri. Por, ai nuk duhet të derdhë mbi të as vaj e as t’i shtojë temjan, 
sepse këtu është fjala për një flijim pajtimi e jo për një flijim përkushtimi. 12Prifti duhet 
të marrë një grusht nga ky miell dhe ta djegë këtë pjesë bashkë me flitë e tjera që janë 
në altar, si shenjë se i tërë flijimi i takon Zotit. Kështu, ky bëhet flijim për shlyerjen e 
mëkatit. 13Në këtë mënyrë bëhet shlyerja e mëkatit dhe Zoti do t’ia fal fajtorit fajin e tij. 
Pjesa e miellit që mbetet i takon priftit, ashtu siç veprohet me një flijim drithor.» 
 
Udhëzimet për flijimin e dëmshpërblimit 
14Zoti i dha Moisiut udhëzime të tjera: 
15«Kur ndokush, pa qëllim të keq, nuk e paguan tatimin që i caktohet Zotit, ai duhet t’i 
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kushtojë atij, si flijim dëmshpërblimi, një dash ose një cjap pa të meta. Kafsha duhet të 
ketë vlerën e një shume argjendi, e cila është caktuar që më përpara; si njësi matëse 
vlen pesha e shenjtërores. 16Tatimet, të cilat i ka borxh, ai duhet t’ia dorëzojë priftit 
duke i shtuar edhe një të pestën e shumës. Me këtë flijim bëhet shlyerja e mëkatit dhe 
Zoti do t’ia falë fajtorit fajin e tij. 
17Gjithashtu, kur dikush shkel, pa dashur, një urdhër të Zotit, ai ngarkohet me faj. 18-

19Për të vënë gjithçka përsëri në rregull, ai duhet të çojë te prifti një dash ose një cjap, 
me një vlerë të caktuar që më përpara. Me këtë flijim prifti bën shlyerjen e mëkatit dhe 
Zoti do t’ia falë fajin fajtorit. Flijimi vlen si dëmshpërblim, sepse fajtori ka mëkatuar 
kundër Zotit, edhe në qoftë se veprimi është bërë pa dashur.» 
20Zoti i dha Moisiut edhe një udhëzim: 21«Kur ndokush bën faj të rëndë kundër Zotit 
duke i bërë keq një bashkatdhetari: për shembull, ai gënjen rreth sendit që ka marrë 
për ta ruajtur, që e ka marrë hua, që ka vjedhur ose ka marrë diçka me kërcënim; 
22ose kur gjen një send dhe e mohon këtë; ose kur bën be të rreme për të fshehur 
ndonjë punë të keqe të të njëjtit lloj; 23atëherë ky njeri ka bërë mëkat dhe është fajtor. 
Ai duhet ta kthejë sendin që ka vjedhur, që ka marrë me kërcënim, që ka gjetur ose që 
është depozituar tek ai, 24ose sendin, për të cilin ka bërë be të rreme. Jo vetëm që du-
het ta kthejë atë tërësisht, por ai duhet t’i shtojë edhe një të pestën e vlerës së tij; ai 
duhet t’ia kthejë pronarit të ligjshëm atë, për të cilën e ndien veten fajtor. 25Pastaj ai 
duhet të çojë te prifti një dash pa të meta, sipas vlerës së caktuar, si flijim dëmshpër-
blimi kushtuar Zotit. 26Me këtë flijim bëhet shlyerja e mëkatit dhe Zoti do t’ia falë fajin 
fajtorit, me të cilin ai është ngarkuar në këtë rast.» 
 

Udhëzimet për priftërinjtë 
 
1. Flijimi i përkushtimit 

1-2Zoti i dha Moisiut edhe udhëzime të tjera për shërbimin e priftërinjve, të Aharonit 
dhe të pasardhësve të tij: 

«Së pari, udhëzimet për kushtimin e flijimeve të përkushtimit: Një flijim i tillë duhet të 
rrijë tërë natën në altar dhe prushi nuk duhet të shuhet. 3Në mëngjes, prifti duhet të 
vishet me tunikën e tij prej liri dhe me kilota liri. Ai duhet të heqë prej altarit hirin e 
flijimit të djegur në tërësi dhe ta hedhë atë pranë altarit. 4Pastaj duhet të ndërrojë 
veshjen e tij dhe ta largojë hirin jashtë fushimit në një vend të caktuar për këtë gjë. 5-

6Mbi prushin në altar, ai duhet të vërë një shtresë tjetër me dru dhe mbi to të vërë flinë 
e përkushtimit, si dhe pjesët e dhjamit për flijimin e miqësisë. Kështu, çdo mëngjes ai e 
përtërin sërish zjarrin mbi altar. Zjarri duhet të vazhdojë të digjet pa pushim, që të 
mos fiket. 
 
2. Blatimi drithor 
7Për kushtimin e blatimit drithor vlen udhëzimi që vijon: Një prift prej pasardhësve të 
Aharonit duhet t’i afrohet altarit me blatimin që i kushtohet Zotit. 8Ai duhet të marrë 
një grusht prej miellit të njomur me vaj ulliri, bashkë me të gjithë temjanin, dhe ta 
djegë këtë pjesë të blatimit në altar, si shenjë se mbarë blatimi i takon Zotit. Një flijim i 
tillë e gëzon Zotin dhe ai e pranon. 9-10Pjesën tjetër të blatimit drithor mund ta hanë 
priftërinjtë. Ajo duhet pjekur pa tharm, në një vend të shuguruar, dhe duhet ngrënë në 
oborrin e Tendës së shenjtë. Zoti ua ka premtuar pasardhësve të Aharonit këtë pjesë të 
këtij flijimi. Kjo është diçka jashtëzakonisht e shenjtë, siç është edhe mishi i flijimit të 
pajtimit dhe mishi i flijimit të dëmshpërblimit. 11Kush e prek pa leje, duhet të vdesë. 
Vetëm pasardhësve meshkuj të Aharonit u lejohet ta hanë; kjo pjesë e flijimit që i 
kushtohet Zotit, është caktuar që të jetë përgjithmonë pjesa e tyre.» 
12Moisiu mori edhe udhëzimet që vijojnë: 13«Pasi Aharoni u shugurua kryeprift, atëherë 
ai dhe pasardhësit e tij, duhet t’i kushtojnë Zotit 1,5 kg miell gruri si blatim drithor, 
gjysmën t’ia kushtojnë në mëngjes dhe gjysmën tjetër në mbrëmje. 14Blatimi duhet 
përzier me vaj ulliri dhe të piqet në një pllakë metalike; pastaj duhet copëtuar dhe du-
het djegur në altar. Një blatim i tillë e gëzon Zotin dhe ai e pranon. 15Kushdo prej pas-
ardhësve të Aharonit që është kryeprift i asaj kohe, duhet ta bëjë një blatim të tillë në 
altar për nder të Zotit. Ky udhëzim vlen përgjithmonë. 16Në të vërtetë, çdo blatim 
drithor, që prifti e kushton për veten e tij, duhet djegur i tëri; asnjë pjesë e tij nuk du-
het ngrënë.» 
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3. Flijimi i pajtimit 
17-18Rreth flijimit të pajtimit, Moisiu mori udhëzimet që vijojnë për Aharonin dhe bijtë e 
tij: 
«Ashtu si me rastin e flijimit të përkushtimit, edhe me rastin e flijimit të pajtimit, flia 
duhet therur në anën e djathtë pranë altarit që qëndron para Tendës së shenjtë. Mishi 
i flisë së pajtimit është jashtëzakonisht i shenjtë. 19Kur kushton një flijim të tillë, këtë 
mish mund ta hajë prifti, por vetëm në një vend të shuguruar për këtë, në oborrin e 
shenjtërores. 20Kushdo që e prek pa leje, duhet të vdesë. Në qoftë se një pikë gjaku bie 
në një petk, njolla duhet larë në një vend të shuguruar. 21Në qoftë se mishi zihet në një 
enë prej balte, në fund kjo duhet të thyhet; por, kur zihet në një enë prej metali, 
mjafton që ajo të pastrohet dhe të shpëlahet mirë me ujë. 22Vetëm pjesëtarët meshkuj 
të familjeve priftërore mund ta hanë këtë mish; ai është shumë i shenjtë. 23Kur gjaku i 
flisë çohet në Tendën e shenjtë për shlyerjen e mëkatit, askush nuk duhet ta hajë këtë 
mish; ai duhet djegur. 
 
4. Flijimi i dëmshpërblimit 

Edhe mishi i flijimit të dëmshpërblimit është shumë i shenjtë. 2Ashtu si me flijimin 
e përkushtimit, flia duhet therur në anën e djathtë pranë altarit para shenjtërores. 

Prifti duhet të spërkatë me gjak të katër anët e altarit. 3-5Pjesët më të mira i takojnë 
Zotit, d.m.th. tërë dhjami rreth zorrëve, të dyja veshkat me dhjamin e tyre, si dhe 
pjesët e dhjamit pranë mëlçisë së zezë. Prifti duhet t’i djegë ato në altar si flijim dëm-
shpërblimi. 6Mishin mund ta hanë pjesëtarët meshkuj të familjeve priftërore, por vetëm 
në një vend të shuguruar për këtë; sepse ky mish është shumë i shenjtë. 7Ashtu si me 
flijimin e pajtimit, mishi i takon priftit, i cili e kushton. 
 
5. Pjesa që i takon priftit 
8Në qoftë se dikush i kushton Zotit një flijim përkushtimi, lëkura e kafshës i takon 
priftit që bën shërbimin. 9Edhe çdo blatim drithor i pjekur në furrë, i skuqur në tigan 
ose i gatuar mbi një pllakë, i takon priftit i cili e kushton. 10Përkundrazi, në blatimet e 
tjera drithore, qoftë me vaj ulliri ose pa të, ato duhen ndarë ndërmjet të gjithë priftë-
rinjve. 
 
6. Flijimi i miqësisë 
11Kur dikush i kushton Zotit një flijim miqësie, ai duhet të veprojë sipas këtyre rre-
gullave: 
12Në qoftë se kushtohet si flijim mirënjohjeje, përveç kafshës që do të flijohet, duhen 
kushtuar edhe bukë të gatuara pa tharm, kuleç të gatuar me miell të përzier me vaj 
ulliri, petulla të lyera me vaj ulliri, pite të gatuara me miell të përzier me vaj ose pa vaj. 
13Si shtesë mund të kushtohen edhe bukë me tharm. 14Ai që e bën kushtimin duhet të 
ngrejë lart, para altarit të Zotit, një pjesë prej çdo lloji buke. Këto bukë i takojnë priftit 
që spërkat me gjak anët e altarit. 15Mishi i një flijimi mirënjohjeje duhet ngrënë ditën 
kur kushtohet flijimi. Asnjë pjesë e flijimit nuk duhet të mbetet për mëngjesin tjetër. 
16Kur dikush kushton një flijim miqësie sepse ka dëshirë ose sepse do të bëjë një be, 
atëherë një pjesë e mishit mund të hahet ditën e flijimit dhe pjesa tjetër të nesërmen. 
17Në qoftë se mbetet edhe të pasnesërmen, duhet hedhur në zjarr. 18Në qoftë se, ditën e 
tretë, dikush e ha mishin e flijimit të tij të miqësisë, ai nuk mund ta fitojë 
dashamirësinë e Zotit; flijimi i tij nuk vlen asgjë, sepse mishi është bërë i 
papërshtatshëm për çdo përdorim fetar. Kush e ha atë ngarkohet me faj. 19Në qoftë se 
mishin e ka prekur diçka e papastër, ai nuk duhet të hahet, por duhet të hidhet në 
zjarr. 
Njeriu duhet të jetë (ritualisht) i pastër për ta ngrënë mishin e flijimit. 20Në qoftë se 
dikush është i papastër dhe ha pak mish që i përket flijimit të miqësisë kushtuar Zotit, 
ai do të përjashtohet nga gjiri i kishës së Izraelit; 21kjo vlen për këdo që e ha pasi ka 
prekur një njeri të papastër, një kafshë të papastër ose ndonjë send të papastër.» 
 
Udhëzimet për popullin 
22Zoti i tha Moisiut 23që ta njoftojë popullin për rregullat që vijojnë: 
«Ju nuk duhet të hani asnjë pjesë me dhjamë prej kafshëve, qofshin ato qe, dele ose 
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dhi. 24Dhjami i kafshës së ngordhur ose i kafshës së mbytur nga kafshët e egra nuk 
duhet të hahet, por mund të përdoret në një mënyrë tjetër. 25Në qoftë se ndokush ha 
një pjesë me dhjamë të një kafshe që është caktuar për flijim kushtuar Zotit, ai duhet 
përjashtuar nga gjiri i kishës. 26Ju nuk duhet të përdorni si ushqim as gjakun e një 
zogu ose të një kafshe, pavarësisht se ku banoni. 27Në qoftë se dikush e pi gjakun, ai 
duhet përjashtuar nga gjiri i kishës së Izraelit. 
28Zoti i tha Moisiut që t’i njoftojë izraelitët për udhëzimet që vijojnë: 
29Kur dikush kushton një flijim miqësie, ai duhet t’i japë Zotit pjesën që i takon atij; 30ai 
duhet ta sjellë vetë atë që i takon Zotit, d.m.th. pjesët me dhjamë dhe kraharorin e kaf-
shës. Pjesët e kraharorit i kalohen Zotit në mënyrë simbolike. 
31Pastaj priftërinjtë do t’i marrin ato si pjesë që u takojnë atyre. Pjesët me dhjamë 
digjen në altar. 32Edhe kofsha e djathtë e pasme e kafshës quhet pjesa e priftërinjve. 
33Ajo i takon atij prifti që i kushton Zotit gjakun dhe dhjamin e flijimit të miqësisë. 
34-36Zoti cakton që kraharori dhe kofsha e djathtë e pasme e kafshës, që izraelitët ia 
kushtojnë Zotit si flijim miqësie, t’i jepen priftit Aharon dhe bijve të tij. 
Këto pjesë u takojnë Aharonit dhe të gjithë pasardhësve të tij, si pjesët e tyre të flijimit, 
sapo të shugurohen priftërinj. Izraelitët janë të detyruar t’ua japin priftërinjve këto 
pjesë. Ky është ligji i përhershëm, për të gjithë brezat. 37Këto janë udhëzimet për flijimet 
e përkushtimit, blatimet drithore, flijimet e pajtimit, flijimet e dëmshpërblimit, flijimet e 
miqësisë, si dhe për flijimin për shugurimin e priftërinjve.» 38Këto udhëzime Zoti ia dha 
Moisiut në malin e Sinait, ku Ai i urdhëroi izraelitët t’ia kushtojnë Atij këto flijime. 
 
Shugurimi i priftërinjve të parë  
(Dal 29,1-37) 

Zoti i tha Moisiut: 2-3«Eja me Aharonin dhe bijtë e tij në hyrjen e Tendës së shenjtë! 
Sill edhe veshjet priftërore, vajin për shugurim, demin e ri për flijimin e pajtimit, dy 

desh dhe shportën me bukë të ndorme. Lajmëro mbarë bashkësinë të mblidhet atje.» 
4Moisiu veproi sipas urdhrit të Zotit dhe bashkësia u mblodh në hyrjen e Tendës së 
shenjtë.  

5Moisiu u tha; «Ajo që do të shikoni tani, bëhet me urdhër të Zotit.» 6Ai urdhëroi që të 
paraqiteshin Aharoni dhe bijtë e tij dhe të laheshin. 7Pastaj i veshi Aharonit tunikën 
priftërore, e lidhi me brez, i veshi rrobën e sipërme dhe lidhi përparësen me rripin e 
vet. 8Mbi të lidhi parzmoren, në të cilin vuri shortin e shenjtë. 9Mbi kokë ai i vuri 
Aharonit një çallmë dhe në anën e përparme të saj lidhi kezën e shenjtë, pikërisht 
sipas urdhrit të Zotit. 
10-11Pastaj Moisiu e mori vajin për shugurim dhe me të shuguroi shenjtëroren 
dhe altarin. Ai e spërkati me vaj banesën e Zotit dhe gjithçka që ishte në të. Ai spërkati 
shtatë herë katër anët e altarit, si dhe mjetet për flijimin dhe legenin e madh bashkë 
me bazamentin e tij. 
12Pastaj ai hodhi vaj shugurimi mbi kokën e Aharonit dhe e shuguroi kryeprift. 13Ai 
urdhëroi që të paraqiteshin të dy bijtë e Aharonit dhe i veshi me tunikë, me brez dhe 
me çallmë, sipas urdhrit të Zotit. 
14Moisiu urdhëroi të sillej demi i ri, i cili ishte caktuar për flijimin e pajtimit. Aharoni 
dhe bijtë e tij i vunë duart në kokën e kafshës 15dhe Moisiu e theri. Ai mori pak gjak 
demi dhe me gisht i leu qoshet e ngritura të altarit; pjesën tjetër të gjakut e derdhi në 
bazën e altarit. 
Kështu, ai e shuguroi altarin dhe e veçoi për përdorimin e Zotit. 16Pjesët e dhjamosura 
të kafshës – gjithë dhjamin e zorrëve, pjesët e dhjamit pranë mëlçisë, si dhe të dy 
veshkat me dhjamin e tyre, i dogji në altar. 17Pjesët e tjera të kafshës – lëkurën, mishin 
dhe zorrët – i dogji jashtë fushimit, sipas urdhrit të Zotit. 
18Pastaj urdhëroi të sillej dashi, i cili ishte caktuar për flijimin e përkushtimit. Aharoni 
dhe bijtë e tij i vunë duart në kokën e kafshës. 19Moisiu e theri dhe spërkati me gjakun 
e tij të katër anët e altarit. 20Pastaj e ndau kafshën në pjesë dhe i dogji pjesët, bashkë 
me kokën dhe dhjamin, mbi altar. 21Zorrët dhe kërcinjtë e këmbëve i lau me ujë dhe i 
dogji në altar. Kafsha u flijua ashtu siç kishte urdhëruar Zoti; Zoti u gëzua dhe e 
pranoi flijimin. 
22Pastaj Moisiu urdhëroi të sillej dashi i dytë, i cili ishte caktuar për flijimin e 
shugurimit të priftërinjve. Aharoni dhe bijtë e tij i vunë duart në kokën e tij, 23dhe 
Moisiu e theri. Ai mori pak gjak dhe me të ia leu Aharonit bulën e djathtë të veshit, 
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gishtin e madh të dorës së djathtë dhe gishtin e madh të këmbës së djathtë. 24Pastaj 
thirri të paraqiteshin bijtë e Aharonit dhe ua leu me gjak bulën e djathtë të veshit, 
gishtin e madh të dorës së djathtë dhe gishtin e madh të këmbës së djathtë. Me pjesën 
tjetër të gjakut ai spërkati të katër anët e altarit. 25Pastaj mori pjesët me dhjamë të 
dashit: bishtin, dhjamin e zorrëve, pjesët me dhjamë pranë mëlçisë, veshkat me 
dhjamin e tyre, si dhe kofshën e pasme të djathtë. 26Prej shportës me bukë të ndorme, 
e cila qëndronte para altarit, nxori një bukë, një petull me vaj dhe një kulaç. Ai i vuri 
ato mbi pjesët e dhjamit dhe mbi kofshën 27dhe të gjitha së bashku ia dha Aharonit 
dhe bijve të tij. Këto ia kaloi në mënyrë simbolike Zotit. 28Pastaj Moisiu ua mori përsëri 
të gjitha këto, i vuri mbi flinë e caktuar për djegien e plotë në altar dhe i dogji. Kështu 
u kushtua flijimi i shugurimit dhe kjo e gëzoi Zotin, prandaj ai i pranoi. 29Pastaj Moisiu 
i mori pjesët e mishit të kraharorit të dashit dhe ia kaloi në mënyrë simbolike Zotit. 
Zoti kishte caktuar që këto pjesë të flijimit të shugurimit t’i takonin Moisiut. 30Pastaj 
Moisiu mori përsëri pak vaj shugurimi dhe pak gjak nga altari dhe me to spërkati 
Aharonin dhe bijtë e tij, si dhe rrobat e tyre. Kështu, ai i shuguroi ata dhe rrobat e 
tyre. 
31Pastaj Moisiu i tha Aharonit dhe bijve të tij: «Zieni mishin e dashit të dytë pranë 
hyrjes së Tendës së shenjtë dhe hajeni bashkë me bukët e flijimit që janë në shportë. 
Kështu më urdhëroi Zoti. 32Pjesët e mishit dhe të bukës, që mbeten, ju duhet t’i digjni. 
33Për shtatë ditë, aq kohë sa do të vazhdojë kremtimi i shugurimit, ju nuk duhet të 
largoheni nga hyrja e Tendës së shenjtë. 34Zoti ka urdhëruar që flijimi i sotëm të 
përsëritet edhe në ditët që vijnë pas, në mënyrë që mëkati juaj të hiqet. 35Prandaj do të 
rrini shtatë ditë dhe net në hyrjen e Tendës së shenjtë. Në qoftë se nuk i ndiqni këto 
udhëzime, ju duhet të vdisni. Kështu më urdhëroi Zoti.» 36Aharoni dhe bijtë e tij bënë 
gjithçka që i kishte urdhëruar Zoti. 
 
Aharoni dhe bijtë e tij fillojnë shërbimin 

Pas shtatë ditësh, Moisiu e thirri Aharonin dhe bijtë e tij, bashkë me pleqtë e 
Izraelit. 2Ai i tha Aharonit: 

«Merr një dem të ri për flijim pajtimi dhe një dash për flijim përkushtimi dhe silli para 
Tendës së shenjtë! Të dyja kafshët duhet të jenë pa të meta. 3Thuaju izraelitëve se edhe 
ata duhet të sjellin një cjap për flijimin e pajtimit, dhe një viç e një qengj, të dy 
njëvjeçarë e pa të meta, për flijimin e përkushtimit. 4Gjithashtu, ata duhet të sjellin një 
dem dhe një dash që do t’ia kushtojnë Zotit si flijim miqësie dhe në prani të tij, të 
shoqëruar me miell dhe vaj për blatimin drithor, sepse sot Zoti do t’ju shfaqet juve. 
 
Aharoni bën flijim për vetveten 
5Gjithçka u flijua sipas urdhrit të Moisiut, para Tendës së shenjtë; mbarë bashkësia u 
mblodh atje para Zotit. 6Moisiu tha: «Sot ju do të shihni madhështinë e Zotit. Prandaj 
zbatoni urdhrat që ju ka dhënë Zoti!» 7Aharonit i tha: «Afrohu pranë altarit dhe kushto 
për vete flijimin e pajtimit dhe flijimin e përkushtimit, që të falet fajësia jote. Në fund, 
kushto flijimin e pajtimit për fajësinë e popullit. Bëj gjithçka sipas urdhrit të Zotit.» 
8Aharoni iu afrua altarit dhe theri demin e ri, të cilin ai e kishte sjellë si flijim pajtimi 
për vetveten. 9Bijtë e tij e mblodhën gjakun dhe ia sollën. Me gisht ai leu me pak gjak 
qoshet e ngritura të altarit; pjesën tjetër e derdhi në rrëzë të altarit. 
10Pjesët me dhjamë, veshkat dhe mëlçinë i dogji në altar, sipas urdhrit të Zotit. 
11Mishin dhe lëkurën i dogji jashtë fushimit. 
12Pastaj Aharoni e theri dashin si flijim përkushtimi. Bijtë e tij ia mblodhën gjakun dhe 
me të spërkatën të katër anët e altarit. 13Pastaj e copëtuan flinë dhe ia dhanë Aharonit 
të gjitha pjesët, bashkë me kokën.  
Aharoni i dogji të gjitha në altar. 14Zorrët dhe kërcinjtë e këmbëve i vuri mbi pjesët që 
po digjeshin. 
 
Aharoni bën flijim për popullin 
15Pastaj Aharoni i kushtoi Zotit dhuratat e popullit. Ai theri cjapin, i cili ishte caktuar 
për t’ia shlyer mëkatin popullit dhe veproi me të si me flijimin e pajtimit për vetveten.  

16Edhe flijimin e përkushtimit ai e bëri pikërisht sipas udhëzimit të Zotit. 17Prej blatimit 
drithor mori një grusht dhe këtë pjesë e dogji në altar (si flijim plotësues për flijimin e 
përkushtimit të mëngjesit). 18Pastaj theri demin dhe dashin që i kishte sjellë populli për 
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flijimin e miqësisë. Bijtë e tij e mblodhën gjakun e tyre, dhe ai spërkati të katër anët e 
altarit. 19-20Pjesët më të mira të të dy flive, d.m.th. gjithë dhjamin rreth zorrëve, veshkat 
me dhjamin e tyre, pjesët e dhjamit rreth mëlçisë, si dhe bishtin me dhjamë të dashit, i 
vendosën bashkë me pjesët e mishit të kraharorit. Pjesët me dhjamë Aharoni i dogji në 
altar; 21pjesët e kraharorit dhe kofshën e djathtë  ia kaloi në mënyrë simbolike Zotit, 
pikërisht sipas urdhrit të Moisiut. 
22Pasi i kishte kushtuar të gjitha flijimet, Aharoni ngriti duart lart dhe bekoi popullin. 
Pastaj zbriti nga altari. 23Bashkë me Moisiun hyri në Tendën e shenjtë. Kur ata dolën 
përsëri dhe e bekuan popullin, mbarë popullit iu shfaq madhështia e Zotit. 24Nga 
prania e Zotit doli një flakë, e cila i dogji pjesët e flisë, si dhe pjesët me dhjamë që ishin 
në altar. Kur e pa këtë, mbarë populli filloi të brohoriste, dhe të gjithë ranë përmbys 
duke adhuruar. 
 
Rregullat lidhur me vajtimin e të vdekurve 

Dy nga bijtë e Aharonit, Nadavi dhe Avihui, morën temjanicat e veta, vunë në to 
prush dhe temjan dhe me to hynë në shenjtërore, por pa përfillur udhëzimet e 

Zotit dhe pa marrë prush nga altari i Zotit. 2Atë çast, nga shenjtërorja e Zotit doli një 
flakë që i përpiu të dy. 
3Moisiu i tha Aharonit: ”Zoti të paralajmëroi për këtë kur të tha: «Dëshiroj që ata që më 
afrohen ta përfillin shenjtërinë time dhe të më japin lavdi në prani të mbarë popullit.»” 
Aharoni mbeti i shtangur nga tmerri. 4Moisiu thirri Mishaelin dhe Elcafanin, bijtë e 
xhaxhait të Aharonit, Uzielit, dhe i urdhëroi: «Largoni kufomat e të afërmve tuaj nga 
shenjtërorja! Çojini jashtë fushimit!» 5Ata iu bindën urdhrit dhe i çuan të vdekurit, 
bashkë me rrobat e tyre priftërore, në një vend jashtë fushimit. 6Moisiu u tha Aharonit 
dhe bijve të tij, Elazarit dhe Itamarit: «Lini izraelitët e tjerë t’i vajtojnë të dy burrat që 
ndëshkoi Zoti! Mos i shprishni flokët tuaja dhe mos i grisni rrobat në shenjë vajtimi! 
Por mos i lini me flokë të lëshuara, e as mos i grisni rrobat. Ndryshe, edhe ju do të 
vdisni, dhe zemërimi i Zotit do të bjerë mbi mbarë bashkësinë. 7Mos u largoni nga 
hyrja e Tendës së shenjtë, në qoftë se nuk doni të vdisni; sepse ju u shuguruat priftë-
rinj të Zotit me vaj të shenjtë.» 
Aharoni dhe bijtë e tij iu përmbajtën këtyre udhëzimeve. 
 
Rregullat lidhur me pijet alkoolike 
8Zoti i tha Aharonit: 9«Një prift, ti vetë ose njëri prej bijve të tu, nuk duhet të pijë as 
verë, as ndonjë pije tjetër alkoolike, para se të hyjë në Tendën e shenjtë, ndryshe ai du-
het të vdesë. Ky rregull vlen përgjithmonë. 10Ju duhet t’i dalloni vendet e zakonshme 
nga shenjtërorja ime dhe sendet e pastra nga sendet e papastra. 11Ju duhet t’ua 
ngulitni në kokë izraelitëve dhe t’ua shpjegoni atyre të gjitha ligjet, të cilat i kam 
shpallur nëpërmjet Moisiut.» 
 
Rregullat lidhur me mishrat e flijimeve 
12-13Moisiu i tha Aharonit dhe të dy bijve që i kishin mbetur, Elazarit dhe Itamarit: 
«Pjesën që mbetet prej blatimit drithor, i cili i është kushtuar Zotit, ju mund ta merrni 
dhe prej saj të piqni bukë, por pa tharm. Hajeni në një vend të shuguruar, pranë 
altarit, sepse ajo është diçka shumë e shenjtë. Kështu ka urdhëruar Zoti. Kjo është 
pjesa e blatimit drithor kushtuar Zotit, që të përket ty dhe pasardhësve të tu, o 
Aharon. 14Kraharori dhe kofsha e kafshëve prej flijimit të miqësisë së izraelitëve, të 
përkasin ty dhe pasardhësve të tu; ju mund t’i hani ato në ndonjë vend tjetër të pastër; 
bashkë me ju, prej tyre mund të hanë edhe vajzat tuaja. 15Por, më përpara, priftërinjtë 
duhet t’i afrojnë tek altari kofshën dhe kraharorin, bashkë me pjesët me dhjamë të 
flisë, për t’ia kaluar në mënyrë simbolike Zotit. Pastaj ato do të të përkasin ty dhe bijve 
të tu. Kjo përgjithmonë ju përket juve si pjesë. Kështu urdhëron Zoti.» 
16Kur Moisiu pyeti për cjapin që ishte kushtuar si flijim pajtimi për popullin, i thanë se 
mishin dhe lëkurën e flisë e kishin djegur. Atëherë Moisiu u zemërua me Elazarin dhe 
Itamarin, të ty bijtë që i kishin mbetur Aharonit, dhe u tha: 17«Përse keni vepruar 
kështu? Ju duhet ta kishit ngrënë mishin e flisë së pajtimit në një vend të shuguruar, 
sepse ky mish është një gjë shumë e shenjtë. Zoti jua ka dhënë atë, sepse ju duhet t’i 
rregulloni të gjitha marrëdhëniet ndërmjet tij dhe kishës dhe ta largoni fajësinë e saj. 
18Ju duhet ta kishit sjellë gjakun e flisë në shenjtërore, pastaj edhe mishin duhet ta 
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kishit ngrënë në shenjtërore, sipas udhëzimit tim.» 
19Aharoni iu përgjigj Moisiut: «Ti e di se sot bijtë e mi ia kanë kushtuar Zotit, sipas 
rregullit, flijimin e tyre të pajtimit dhe flijimin e përkushtimit; megjithatë ti e di se mua 
më ndodhi një gjë shumë e tmerrshme. A mendon ti se do t’i kishte pëlqyer Zotit, në 
qoftë se pikërisht sot ne do të kishim ngrënë mishin e flisë së pajtimit?» 20Kjo përgjigje 
Moisiut iu duk e drejtë.  
 
Kafshët e pastra dhe kafshët e papastra 
(Br 14,3-21) 

1-3Zoti i tha Moisiut dhe Aharonit t’u përcillnin këto udhëzime izraelitëve: 
«Ju mund të hani kafshët që vijojnë: ♦ Ndër kafshët tokësore, ju mund të hani 

ato që janë me thundra të ndara dhe që ripërtypin. 4-6Por, ju nuk duhet të hani këto 
kafshë: devenë, lepurin, dhe vjedullat e shkëmbinjve.♦♦ Ato, vërtet, ripërtypin, por nuk 
janë me thundra të ndara. 7Edhe derri është i ndaluar – është, vërtet, me thundra të 
ndara, por nuk ripërtyp. 8Mos hani asnjërën prej këtyre kafshëve dhe mos i prekni kur 
të ngordhin. Të gjitha këto janë të papastra për ju. 
9-12Prej kafshëve që jetojnë në ujë, në lumenj, liqene dhe dete, ju mund të hani vetëm 
ato që janë me pendë dhe me luspa; të tjerat për ju janë të papastra. Mos hani 
asnjërën prej kafshëve që nuk kanë pendë dhe luspa: kthejuni shpinën plot neveri, 
edhe kur të gjeni ndonjërën prej tyre të ngordhur. 
13-19Zogjtë e mëposhtëm ju nuk duhet t’i hani; ato duhet të jenë për ju si ato që nuk 
hahen: shqiponja, huta, kukuvajka dhe të gjithë zogjtë e tjerë grabitqarë; përveç tyre, 
edhe korbi, struci, dallëndyshja, pulëbardha, lejleku, shapka, pupëza dhe lakuriqi i 
natës. 
20Ju duhet të ndieni neveri edhe për të gjitha insektet me fletë që kanë katër këmbë, 
21me përjashtim të atyre që kërcejnë. 22Prandaj, ju mund të hani çdo lloj karkalecash; 
23por nuk do të hani asnjë dëmtues tjetër me fletë dhe me këmbë. 
24-28Ju ndalohet t’i prekni kafshët e ngordhura si më poshtë: të gjitha kafshët tokësore 
të mëdha, që nuk janë me thundra të ndara dhe që nuk ripërtypin, si dhe të gjitha kaf-
shët e tjera katërkëmbëshe dhe që ecin me panxha.  
Kush e prek njërën prej këtyre kafshëve, bëhet i papastër deri në mbrëmje; kush 
largon kërmën e një kafshe të tillë, duhet t’i lajë rrobat. 
29-31Prej kafshëve tokësore që zvarriten në tokë, do të quhen të papastra: minjtë 
dhe urithët, çdo lloj hardhucash dhe kameleoni. Kush i prek ato, pasi kanë ngordhur, 
mbetet i papastër deri në mbrëmje. 32Të gjitha sendet që bien mbi një kafshë të këtij 
lloji, bëhen të papastra, pa marrë parasysh se janë prej druri, prej liri, prej lëkure ose 
prej leshi dhije dhe pa marrë parasysh përdorimin e tyre. Ato duhen zhytur menjëherë 
në ujë dhe do të mbeten të papastra deri në mbrëmje. 33Në qoftë se një kafshë e tillë bie 
në një enë prej balte, ajo që ka ena brenda (ushqim, ujë etj) bëhet e papastër dhe ju 
duhet ta thyeni enën. 34Çdo ushqim, i cili gatuhet me ujë prej një ene të tillë, bëhet i 
papastër; po ashtu edhe gjithçka që pihet nga një enë e tillë. 35Në qoftë se kafsha e 
ngordhur bie në një vatër ose në një furrë, kjo duhet shkatërruar; ajo është e papastër 
dhe bëhet përgjithmonë e papërdorshme. 36Por, një burim ose një sternë e mbushur me 
ujë mbetet e pastër.  
Vetëm ai që e nxjerr kafshën bëhet i papastër. 37Në qoftë se një kërmë bie në një 
grumbull fare që është caktuar për t’u mbjellë, atëherë fara mbetet e pastër; 38por, në 
qoftë se ishte e njomur me ujë, për t’u ngrënë, ajo duhet quajtur e papastër. 
39Kur ngordh një kafshë, e cila është caktuar për t’u ngrënë, ajo nuk duhet prekur, por 
mbetet e papastër deri në mbrëmje. 40Kush e largon kafshën e ngordhur ose ha diçka 
prej saj, duhet t’i lajë rrobat; ai do të mbetet i papastër deri në mbrëmje. 
41-42Për të gjitha kafshët tokësore të vogla ju duhet të ndieni neveri e nuk duhet t’i hani, 
pa marrë parasysh nëse zvarriten në bark ose ecin me katër ose me më shumë këmbë. 
43Ndryshe, ju vetë do të bëheni të papastër dhe do të më ngjallni mua neveri.  

44Unë jam Zoti, Perëndia juaj! Unë jam i shenjtë, prandaj edhe ju duhet të jeni të pastër 
dhe të shenjtë. Mos u ndotni duke prekur ndonjë gjë që zvarritet në tokë. 45Unë jam 
Zoti, i cili ju nxori nga Egjipti për t’u bërë Perëndia juaj. Ju duhet të jeni të shenjtë, 
sepse unë jam i shenjtë.» 
46Këto janë udhëzimet për të bërë dallimin ndërmjet llojeve të ndryshme të kafshëve. 
47Ato janë dhënë, që të bëni dallim ndërmjet asaj që është e pastër dhe asaj që është e 
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papastër, ndërmjet kafshëve që hahen dhe atyre që nuk hahen. 
______________ 
♦  Në këto lista, parimi themelor është, siç duket, fakti nëse kafsha ose insekti ushqehet me 
gjak ose me ngordhësirë, apo jo. Një faktor tjetër është lidhja e kafshës me një kult idhujtar 
(psh. gjarpri, derri i egër, ibisi dhe disa peshq). Bota shtazore pasqyron botën njerëzore. Me 
këtë shpjegohet përse në kultin e flijimeve njeriun mund ta zëvendësojë kafsha. Të dy kanë 
frymën e jetës që mbahet nga gjaku.  ♦♦   (hyrax syriacus) – sisor i vogël me përmasat e lepurit 
të butë. 
 
Rregullat e pastërtisë për lehonat 

1-2Zoti i dha Moisiut udhëzimet që vijojnë, për t’ua transmetuar izraelitëve: 
«Kur gruaja lind djalë, ajo do të mbetet shtatë ditë (ritualisht) e papastër, njëlloj 

si në kohën e atyre të muajit. 3Ditën e tetë djali duhet bërë synet. 4Pas kësaj, gruaja 
duhet të presë edhe 33 ditë, që të bëhet përsëri plotësisht e pastër. Gjatë kësaj kohe, 
ajo nuk duhet të vijë në shenjtërore e as të prekë atë që është caktuar për flijim ose për 
kontribut në shenjtërore. 
5Në qoftë se lind vajzë, ajo do të mbetet 14 ditë e papastër dhe duhet të presë edhe 66 
ditë, derisa të bëhet plotësisht e pastër. 
6Pasi mbarojnë 33 ditët ose 66 ditët, gruaja duhet të sjellë te prifti, në hyrjen e Tendës 
së shenjtë, një qengj njëvjeçar si flijim përkushtimi dhe një pëllumb ose një turtull si 
flijim për të shlyer mëkatet.  

7-8Në qoftë se ajo është tepër e varfër për të flijuar një qengj, atëherë ajo duhet të marrë 
dy turtuj ose dy pëllumba, njërin si flijim përkushtimi dhe tjetrin si flijim pajtimi. Prifti 
do t’ia kushtojë Zotit dhuratat e saj dhe kështu do t’ia heqë papastërtinë; atëherë ajo 
do të bëhet plotësisht e pastër.» 
Kaq si udhëzime për lehonat. 
 
Udhëzime për të vërejtur lebrën 

Zoti i dha Moisiut dhe Aharonit udhëzimet që vijojnë: 
2«Kur në lëkurën e njeriut shfaqet një vend i ënjtur, leskra ose një njollë e shkël-

qyeshme që të bën të dyshosh për lebër, njeriu duhet të çohet te prifti, te Aharoni ose 
te njëri prej bijve të tij. 
 3Prifti duhet ta vëzhgojë rastin. Në qoftë se qimet në vendin e sëmurë janë të bardha 
dhe ky vend është më e futur se lëkura përreth, atëherë ky është një rast i lebrës. Sapo 
prifti ta vërtetojë këtë, ai duhet ta shpallë të sëmurin të papastër. 4Por, në qoftë se në 
lëkurë është një njollë e shkëlqyeshme, e cila nuk është më e futur se lëkura përreth 
dhe ku qimet nuk janë bërë të bardha, prifti duhet ta mbajë njeriun një javë në 
karantinë. 
5Pastaj ai duhet ta vizitojë. Në qoftë se vendi është njëlloj si më parë dhe sëmundja nuk 
është përhapur, ai duhet ta mbajë edhe shtatë ditë në karantinë. 
6Pastaj, në qoftë se vendi është bërë më i errët dhe nuk është përhapur, kjo do të thotë 
se ai ishte një rrebull i parrezikshëm dhe prifti do ta shpallë të sëmurin të pastër. Por, 
ai duhet t’i lajë rrobat.  

7Por në qoftë se rrebulli përhapet më vonë, i sëmuri duhet të paraqitet te prifti për herë 
të dytë. 8Në qoftë se prifti gjen shenja për të vërtetuar dyshimin për lebrën, ai duhet ta 
shpallë të sëmurin të papastër. 
9-10Në qoftë se në lëkurën e njeriut shfaqet një vend i ënjtur e me ngjyrë të bardhë, i 
sëmuri duhet të çohet te prifti për t’u vizituar. Në qoftë se në atë vend qimet janë bërë 
të bardha dhe vendi është bërë gungë, 11është një rast i lebrës së përparuar. Prifti du-
het ta shpallë të sëmurin të papastër; rasti është i qartë. 12-13Por, në qoftë se prifti sheh 
se rrebulli e mbulon mbarë trupin nga koka te këmbët, ai duhet ta shpallë të sëmurin 
të pastër. Meqë atij mbarë lëkura i është bërë e bardhë, ajo vlen si e pastër.  

14-15Sapo t’i rritet ndokund ndonjë gungë, i sëmuri duhet të shpallet i papastër. 
 Vendi me gungë është shenjë për lebrën. 16-17Në qoftë se gunga ulet dhe gjithçka bëhet 
e bardhë, ai duhet të shkojë përsëri te prifti dhe prifti do ta shpallë të pastër. 
18Kur në lëkurën e njeriut shfaqet një lungë që shërohet, 19por vendi ku ka qenë ajo 
mbetet i  ënjtur dhe merr ngjyrë të bardhë ose shndërrohet në një njollë ngjyrë të 
bardhë në të trëndafiltë, atëherë i sëmuri duhet t’i paraqitet priftit. 20Në qoftë se vendi 
është më i ulët se lëkura përreth dhe në qoftë se qimet mbi të janë të bardha, prifti du-

12
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het ta shpallë të papastër. Ky është një rast lebre, i cili fillon me një lungë. 21Por, në 
qoftë se prifti nuk mund të gjejë asnjë shenjë të tillë dhe nëse përskuqja është 
zhdukur, atëherë ai duhet ta mbajë të sëmurin shtatë ditë në karantinë. 22Pas shtatë 
ditësh, në qoftë se e ënjtura është përhapur, kemi të bëjmë me lebër dhe prifti duhet ta 
shpallë të sëmurin të papastër. 23Por, në qoftë se e ënjtura nuk zmadhohet, atëherë kjo 
është shenjë e një lunge të zakonshme dhe prifti do ta shpallë të pastër. 
24Në qoftë se njeriu ka një plagë zjarri në lëkurë dhe në të formohet një vend i bardhë 
në të trëndafiltë ose i bardhë, 25ai duhet t’ia tregojë priftit. Në qoftë se del që qimet në 
atë vend janë bërë të bardha dhe vendi është më i ulët se lëkura përreth, atëherë është 
shfaqur lebra në mes të plagës së zjarrit dhe prifti duhet ta shpallë të sëmurin të 
papastër. 26Në qoftë se prifti nuk sheh shenja të tilla dhe përskuqja është zhdukur, ai 
duhet ta mbajë të sëmurin një javë në karantinë 27dhe pastaj ta vizitojë përsëri.  
Në qoftë se, ndërkohë, shenjat janë përhapur, kemi të bëjmë me lebër, dhe prifti duhet 
ta shpallë të sëmurin të papastër. 28Por, në qoftë se shenjat nuk janë përhapur dhe 
lëkura ka përsëri të njëjtën ngjyrë, atëherë është vetëm shenja e një plage zjarri dhe 
prifti duhet ta shpallë të pastër. 
29Kur ndokush ka një rrebull në lëkurën e kokës ose nën mjekër, 30ai duhet të lejojë ta 
vizitojë prifti. Në qoftë se rrebulli gjendet në një nivel më të ulët se ai i lëkurës përreth 
dhe qimet në atë vend janë zverdhur dhe e kanë humbur fortësinë e tyre, atëherë ai 
është lebër me shenjat e saj në kokë ose nën mjekër dhe prifti duhet ta shpallë të 
sëmurin të papastër. 31Në qoftë se rrebulli nuk është në një nivel më të ulët se ai i 
lëkurës përreth, por qimet në atë vend janë zverdhur, atëherë prifti duhet ta mbajë të 
sëmurin një javë në karantinë 32dhe pastaj ta vizitojë. Në rast se rrebulli, ndërkohë, 
nuk është përhapur, e në qoftë se nuk janë zverdhur më qime të tjera dhe nëse vendi 
nuk duket më i ulët se ai i lëkurës përreth, 33i sëmuri duhet t’i rruajë qimet rreth këtij 
vendi. Prifti duhet ta mbajë edhe shtatë ditë në karantinë 34dhe pastaj duhet ta vizitojë 
përsëri të sëmurin. Në qoftë se rrebulli nuk është përhapur më shumë dhe vendi nuk 
gjendet në një nivel më të ulët se ai i lëkurës përreth, atëherë ai duhet ta shpallë të 
sëmurin të pastër. Në këtë rast, ai duhet tani vetëm t’i lajë rrobat.  

35Kur sëmundja, më vonë, përhapet edhe më, 36prifti duhet ta vizitojë përsëri të 
sëmurin. Në qoftë se rrebulli është përhapur me të vërtetë, ai nuk ka nevojë më të 
kërkojë as qime të zverdhura. Rasti është i qartë: i sëmuri është i papastër. 37Por, në 
qoftë se prifti sheh që rrebulli nuk është përhapur më shumë dhe në atë vend rriten 
përsëri qime të zeza, rrebulli është i shëruar dhe prifti do ta shpallë të sëmurin të 
pastër. 
38Në rast se një burrë ose një grua ka njolla të bardha në lëkurë, 39atëherë prifti duhet 
ta vizitojë rastin. Në qoftë se ka vetëm njolla të zbehta, atëherë është një rrebull i 
parrezikshëm dhe i sëmuri është i pastër. 
40-41Në qoftë se njeriut i bien flokët dhe ai mbetet tullac, ose i bien flokët në pjesën e 
ballit a në pjesën e prapme të kokës, ai do të mbetet i pastër. 42-43Por, në qoftë se në 
vendin e shogët shfaqet një rrebull me ngjyrë të bardhë në të trëndafiltë, atëherë prifti 
duhet ta vizitojë rastin. Në qoftë se vë re se njolla e bardhë në të trëndafiltë duket 
pikërisht si lebra në trup, 44atëherë është vërtetë lebra dhe prifti duhet ta shpallë të 
sëmurin të papastër. Kemi të bëjmë me lebrën e kokës. 
 
Për sjelljen e të lebrosurve 
45Kush është prekur nga lebra duhet të mbajë rroba të grisura, t’i mbajë flokët pa 
kujdes, ta fshehë mjekrën dhe të paralajmërojë çdo njeri me thirrjen: «I papastër, i 
papastër!» 46Ai do të mbetet i papastër për aq kohë sa do t’i zgjasë lebra. Ai duhet të 
banojë mënjanë dhe të lihet jashtë fushimit. 
 
Udhëzime për rastin e mykut në rroba 
47-49Kur duket një njollë në një rrobë ose në një cergë prej leshi a prej liri, në një lëkurë 
të regjur ose në sendet prej lëkure dhe në qoftë se kjo njollë është gjelbëroshe ose e 
kuqërremtë, ndoshta është shenjë e mykut që bren, prandaj copa duhet t’i tregohet 
priftit. 50Prifti duhet ta vështrojë me kujdes dhe ta mbajë të mbyllur për shtatë ditë. 
51Pastaj, në qoftë se njolla zmadhohet, atëherë është me të vërtetë myku që bren. Prifti 
duhet ta shpallë rrobën ose cergën të papastër, 52dhe ajo duhet djegur. 
53Por, në qoftë se prifti sheh se njolla nuk është zmadhuar, 54ai duhet të urdhërojë që 
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copa të lahet, pastaj duhet ta mbyllë përsëri edhe për shtatë ditë të tjera. 
55Pastaj, në qoftë se shenja e njollës nuk ka ndryshuar, copa është e papastër, edhe në 
qoftë se njolla nuk zgjerohet më. Ajo duhet djegur, sepse myku është futur shumë 
thellë, pavarësisht nëse është në anën e jashtme ose në anën e brendshme. 56Në qoftë 
se prifti vë re se pas pastrimit njolla është zbehur, atëherë ai duhet ta presë dhe ta 
heqë vendin me njollë të rrobës, lëkurës ose cergës. 57Pastaj, në qoftë se myku paraqitet 
në vende të tjera të copës, atëherë sendi duhet djegur. 58Por, në qoftë se pas pastrimit 
njolla u zhduk plotësisht, copa duhet larë edhe një herë tjetër dhe pastaj do të bëhet e 
pastër. 59Sipas këtyre udhëzimeve duhet parë nëse ka myk në një rrobë, a cergë leshi, 
ose liri ose në sendet prej lëkure dhe kështu nëse sendi duhet shpallur i pastër ose i 
papastër. 
 
Udhëzime për pastrimin e të lebrosurit 

1-2Gjithashtu, Zoti i tha Moisiut se si duhet vepruar kur një i lebrosur shpallet i 
pastër. I lebrosuri shkon te prifti, 3i cili del nga fushimi (për ta vizituar). Në qoftë 

se prifti vë re se i sëmuri është shëruar nga lebra e tij, 4urdhëron që të sillen dy zogj të 
gjallë e të pastër, dru cedri, pak lesh në ngjyrë të kuqe të ndezur dhe hisop. 5Ai e ther 
zogun e parë në një tas prej balte të mbushur me ujë burimi. 6Pastaj hedh në ujin e 
përzier me gjak drurin prej cedri, bojën e kuqe të ndezur dhe po aty zhyt zogun e dytë 
të gjallë. 7Me këtë përzierje spërkat shtatë herë të shëruarin dhe e shpall të pastër; 
zogun e lëshon të fluturojë. 8Pastaj i shëruari lan rrobat, i qeth flokët e veta dhe lahet 
me ujë. Pas kësaj është i pastër dhe mund të hyjë në fushim, por duhet të qëndrojë 
shtatë ditë jashtë tendës së tij. 9Ditën e shtatë ai duhet t’i qethë edhe një herë qimet e 
kokës, të mjekrës, të vetullave, si dhe qimet në pjesën tjetër të trupit; ai duhet t’i lajë 
rrobat dhe trupin me ujë. Pastaj është përfundimisht i pastër. 
10Ditën e tetë ai duhet të marrë dy desh të rinj pa të meta, një dele njëvjeçare pa të 
meta, si dhe një blatim drithor prej 4 kilogramë miell të përzier me vaj ulliri dhe një 
gjysmë litre vaj ulliri. 11Prifti duhet ta sjellë njeriun, bashkë me dhuratat e tij, në hyrjen 
e Tendës së shenjtë dhe t’ia paraqitë Zotit. 12Dashi i parë dhe vaji i ullirit janë caktuar 
për flijimin e dëmshpërblimit. Prifti ia kushton Zotit këto dhurata 13dhe pastaj e ther 
dashin në vendin e shuguruar për këtë gjë, atje ku kushtohen flitë për shlyerjen e 
mëkatit dhe flitë e përkushtimit. Si me rastin e flisë për shlyerjen e mëkatit, flia e dëm-
shpërblimit i takon priftit; ajo është diçka shumë e shenjtë. 14Prifti merr nga gjaku i 
flisë dhe me të ia lyen të shëruarit bulën e veshit të djathtë, gishtin e madh të dorës së 
djathtë, dhe gishtin e madh të këmbës së djathtë. 15Ai merr pak vaj dhe e derdh në 
dorën e tij të majtë të mbledhur si kupë, 16zhyt në të gishtin tregues të dorës së djathtë 
dhe me të spërkat shtatë herë altarin. 17Pastaj po me atë vaj ia lyen të shëruarit bulën 
e veshit të djathtë, gishtin e madh të dorës së djathtë, dhe gishtin e djathtë të madh të 
këmbës së djathtë 18dhe me vajin që i mbetet në dorë, ia lyen kokën të shëruarit. 
Kështu, prifti bën që i shëruari të jetë përsëri i pastër para Zotit.♦  
19Pastaj, prifti e kushton delen si fli për shlyerjen e mëkatit dhe kështu e çliron të 
shëruarin nga njolla që kishte për shkak të papastërtisë së tij. Pastaj e ther dashin e 
dytë si flijim përkushtimi 20dhe e djeg në altar, bashkë me blatimin drithor. Kështu, 
prifti e largon papastërtinë e të shëruarit dhe ky bëhet përsëri i pastër.♦  
21Në qoftë se dikush është tepër i varfër për të kushtuar një flijim të tillë, ai duhet të 
gjejë vetëm një dash, i cili do të përdoret si flijim dëmshpërblimi; përveç kësaj, si blatim 
drithor duhen 1,5 kilogramë miell të përzier me vaj dhe gjysmë litre vaj, 22bashkë me 
dy turtuj ose me dy pëllumba, njëri për flijimin e pajtimit dhe tjetri për flijimin e për-
kushtimit. 23Ditën e tetë ai duhet t’i sjellë të gjitha këto te prifti, në hyrjen e Tendës së 
shenjtë dhe me to t’i paraqitet Zotit. 24-31 Prifti e kushton dashin si flijim dëmshpërblimi 
dhe vepron me gjakun dhe me vajin si me rastin e lartpërmendur.  
Pastaj, flijon njërin pëllumb si flijim pajtimi dhe tjetrin si flijim përkushtimi, si dhe 
flijimin drithor. Kështu, prifti bën që i shëruari të jetë përsëri i pastër para Zotit. 
32Sipas këtyre udhëzimeve duhet vepruar kur një njeri shërohet nga lebra, por është 
tepër i varfër për të gjetur një flijim më të madh për pastrimin e tij.» 
_______________ 
♦  d.m.th. kështu rregullohet përsëri gjithçka ndërmjet të sëmurit dhe Zotit. 
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Udhëzime për largimin e mykut  
33Zoti i tha Moisiut dhe Aharonit: 
34”Kur të keni hyrë në vendin e Kënaanit, që unë jua kam dhënë për pronë, nëse bëj që 
në një shtëpi të shfaqet myku, 35i zoti i shtëpisë duhet të shkojë te prifti dhe ta njoftojë: 
«Në shtëpinë time ka diçka që i ngjan lebrës.» 36Para se prifti të hyjë në atë shtëpi, ai 
duhet të urdhërojë që ajo të boshatiset. Ndryshe, kur vërtetohet dyshimi, mbarë 
orenditë shtëpiake duhen shpallur të papastra. Vetëm atëherë mund të hyjë në shtëpi 
për ta parë. 37Në qoftë se vë re që në mure ka njolla gjelbëroshe ose të kuqërremta, që 
janë në një nivel më të ulët se pjesa tjetër e murit, 38ai duhet ta mbyllë shtëpinë për 
shtatë ditë. 39Pas shtatë ditësh, në qoftë se vë re që njollat janë përhapur nëpër mur, 
40ai duhet të urdhërojë që të hiqen nga muri gurët që janë të prekur nga myku dhe të 
hidhen jashtë fushimit, në një vend të papastër. 41Muret e brendshme duhen gërryer 
dhe suvaja duhet hequr dhe duhet hedhur në një vend të papastër. 42Pastaj gurët 
duhen zëvendësuar me gurë të tjerë dhe shtëpia duhet suvatuar përsëri. 
43Në qoftë se shfaqen njollat përsëri 44dhe prifti vë re se ato përhapen, atëherë myku 
nuk mund të hiqet prej saj. Shtëpia është e papastër; 45ajo duhet shembur. Gurët, 
trarët dhe suvaja duhen larguar në një vend të papastër, jashtë qytetit. 
46Kush hyn në këtë shtëpi, në kohën kur është e mbyllur, bëhet i papastër deri në 
mbrëmje. 47Kush fle ose ha në të, bëhet i papastër dhe duhet t’i lajë rrobat. 
48Por, në qoftë se prifti vë re se njollat nuk shfaqen përsëri, pas suvatimit të ri, ai duhet 
ta shpallë shtëpinë të pastër; myku është larguar plotësisht. 49Për ta pastruar 
plotësisht shtëpinë, ai merr dy zogj, dru cedri, pak lesh në ngjyrë të kuqe të ndezur 
dhe pak hisop. 50Njërin prej zogjve e ther në një tas prej balte me ujë burimi. 51Pastaj, 
në ujin e përzier me gjak hedh drurin e cedrit, hisopin dhe leshin në ngjyrë të kuqe të 
ndezur dhe në të zhyt edhe zogun tjetër. Me këtë lëng ai e spërkat shtëpinë shtatë 
herë. 52-53Pastaj, zogun e dytë e lëshon, që të fluturojë e të largohet nga qyteti. Kështu, 
ia heq papastërtinë shtëpisë dhe ajo bëhet përsëri e pastër. 
54-57Sipas këtyre udhëzimeve prifti duhet t’i dallojë rastet e lebrës, të rrebullit dhe njollat 
në stofra ose në shtëpi dhe në bazë të tyre të vendosë nëse i sëmuri ose sendi i njollo-
sur është i pastër a i papastër.” 
 
Udhëzime për pastërtinë e trupit 

1-2Zoti u dha Moisiut dhe Aharonit udhëzimet ♦ që vijojnë, për t’ua transmetuar 
izraelitëve: 

’Çdo njeri që ka një rrjedhje patologjike nga organet e veta seksuale, bëhet (ritualisht) i 
papastër, 3pavarësisht nëse rrjedhja është me shumë ujë ose e dendur. 4Si rrjedhojë, 
gjithçka, mbi të cilën shtrihet ose ulet i sëmuri, bëhet e papastër. 5-6Kush e prek 
shtratin e tij ose ulet aty, ku është ulur i sëmuri, duhet t’i lajë rrobat dhe të lahet vetë 
me ujë; ai do të mbetet i papastër deri në mbrëmje. 7-11E njëjta gjë vlen edhe për njeriun 
që e prek vetë të sëmurin, për atë, mbi të cilin pështyn i sëmuri, për njeriun që prek 
ose mbart diçka, në të cilën ishte ulur i sëmuri dhe për njeriun, të cilin e kap i sëmuri, 
pa i larë më parë duart me kujdes. Edhe shala, mbi të cilën nget i sëmuri, bëhet e 
papastër. 12Një enë prej balte, të cilën e ka prekur i sëmuri duhet thyer, kurse një enë 
druri duhet shpëlarë me ujë. 
13Në rast se i sëmuri shërohet nga rrjedhja e tij, ai duhet të presë shtatë ditë. Pastaj ai 
duhet t’i lajë rrobat, ta shpëlajë trupin e tij me ujë burimi dhe kështu do të bëhet 
përsëri i pastër. 14Ditën e tetë, ai duhet të marrë dy turtuj ose dy pëllumba dhe me ta t’i 
paraqitet Zotit në hyrjen e Tendës së shenjtë. Pëllumbat ia jep priftit. 15Ai e kushton 
njërin si flijim pajtimi, kurse tjetrin si flijim përkushtimi; kështu prifti bën që i shëruari 
të jetë përsëri i pastër para Zotit. 
16Në qoftë se në kohën e gjumit njeriu ka një rrjedhje sperme, ai duhet ta shpëlajë tërë 
trupin me ujë dhe mbetet (ritualisht) i papastër deri në mbrëmje. 17Çdo pjesë veshjeje 
ose lëkura, mbi të cilën ka rënë sperma, duhet pastruar me ujë dhe mbetet e papastër 
deri në mbrëmje. 18Në qoftë se njeriu ka marrëdhënie seksuale me një grua, të dy du-
het të shpëlahen me ujë; mbeten (ritualisht) të papastër deri në mbrëmje. 
19Kur një grua ka ato të muajit, ajo do të mbetet shtatë ditë (ritualisht) e papastër.  
Kush e prek atë, bëhet i papastër deri në mbrëmje. 20Gjithashtu, gjatë kësaj kohe gjith-
çka, mbi të cilën ajo shtrihet ose ulet, bëhet e papastër. 21-22Kush e prek shtratin e saj 

15



 108

ose diçka tjetër që e ka prekur, duhet t’i lajë rrobat, të shpëlahet vetë me ujë dhe 
mbetet deri në mbrëmje i papastër. 23Gjithashtu, kush prek diçka që ndodhet në 
shtratin e saj ose në karrigen e saj, bëhet i papastër deri në mbrëmje. 24Në qoftë se një 
njeri, në këtë kohë ka marrëdhënie seksuale me të, ai vetë bëhet për shtatë ditë i 
papastër. Çdo shtrat, mbi të cilin ai shtrihet, bëhet i papastër. 
25Në qoftë se gjakrrjedhja e saj shkon më gjatë se shtatë ditë ose në qoftë se një grua ka 
një rrjedhje jashtë kohës së zakonshme të atyre të muajit, e cila zgjat shumë kohë, 
edhe në këtë kohë ajo bëhet po aq e papastër sa në kohën e atyre të muajit. 26Çdo 
shtrat, mbi të cilin ajo shtrihet dhe çdo send, mbi të cilin ajo ulet, bëhet i papastër. 
27Kush i prek këto sende, bëhet vetë i papastër. Ai duhet t’i lajë rrobat dhe të shpëlahet 
vetë me ujë; ai mbetet i papastër deri në mbrëmje. 28Në qoftë se ajo shërohet nga 
rrjedhja e saj, ajo duhet të presë edhe shtatë ditë dhe pastaj bëhet përsëri e pastër. 
29Ditën e tetë, ajo duhet të çojë te prifti, në hyrjen e Tendës, dy turtuj ose dy pëllumba. 
30Njërin prifti ia kushton Zotit si flijim pajtimi, kurse tjetrin si flijim përkushtimi, 
kështu prifti bën që e shëruara të jetë përsëri e pastër para Zotit.» 
31Në fund, Zoti i tha Moisiut dhe Aharonit: «Ua kujtoni izraelitëve këto udhëzime të 
pastërtisë, që t’i njohin mirë dhe t’i zbatojnë me kujdes. Në qoftë se ata i afrohen 
banesës sime, që është në mesin e fushimit, në gjendje të papastër, ata duhet të 
vdesin. 
32-33Sipas këtyre udhëzimeve duhet vepruar kur ndokush, qoftë burrë ose grua, ka një 
rrjedhje prej organit të tij seksual, ose kur një burrë fle me një grua, e cila ka ato të 
muajit.» 
_______________ 
♦ Në të gjitha këto rastet, është fjala për qeliza të vdekura dhe vdekja është e lidhur me 
mëkatin. Kjo shpjegon përjashtimin e përkohshëm të këtyre njerëzve nga prania e Zotit. 
 
Udhëzime për ditën e madhe të pajtimit 

1-2Pas vdekjes së të dy bijve të Aharonit, të cilët i ishin afruar Zotit sipas kokës së 
tyre, Zoti i tha Moisiut: 

«Thuaji vëllait tënd, Aharonit, se ai mund të kalojë nëpër perden dhe të futet në shenj-
tëroren e brendshme vetëm në një kohë të caktuar. Ndryshe, ai do të vdesë, sepse atje 
unë do të shfaqem në një re mbi kapakun e artë, e cila gjendet mbi arkën e 
besëlidhjes. 3Ai mund të hyjë  atje vetëm pasi të më ketë kushtuar një dem të ri si flijim 
pajtimi dhe një dash si flijim përkushtimi. 4Më parë ai duhet të lahet dhe të vishet me 
rroba të veçanta: një tunikë priftërore dhe kilota, një çallmë dhe një brez, të gjitha prej 
liri të zakonshëm. 5Pastaj, ai duhet të urdhërojë që bashkësia e izraelitëve të kushtojë 
dy cjep si flijim pajtimi dhe një dash si flijim përkushtimi. 6Ai vetë duhet të sjellë demin 
e ri si flijim pajtimi për fajësinë e tij dhe për fajësinë e familjes së tij. 7Të dy cjeptë du-
het të m’i sjellë në hyrjen e Tendës së shenjtë. 8Shorti duhet ta vendosë, cili cjap më 
takon mua dhe cili cjap duhet përzënë në shkretëtirë. 9Cjapi, që me short më bie mua, 
do të më kushtohet nga Aharoni si flijim për fajësinë e popullit; 10tjetri duhet të më 
paraqitet i gjallë dhe të ngarkohet me fajësinë e popullit për t’u përzënë në shkretëtirë. 
11Por, më parë, Aharoni duhet të flijojë demin e ri, që të largohet fajësia e tij si dhe ajo e 
familjes së tij. Pasi ta ketë therur kafshën, 12prej altarit pranë Tendës së shenjtë ai du-
het të marrë një temjanicë plot me prush të ndezur dhe dy grushta me temjan të 
thërrmuar. Me to në dorë ai duhet të kalojë nëpër perden dhe të futet në shenjtëroren e 
brendshme. 13Atje, ai duhet ta shpërndajë temjanin mbi prush, në mënyrë që tymi që 
do të ngrihet, të mbulojë kapakun mbi arkën e besëlidhjes, që Aharoni të mos vdesë. 
14Pastaj, ai duhet të marrë pak gjak nga demi i therur dhe të spërkatë me gisht, një 
herë pjesën e përparme të kapakut dhe shtatë herë përtokë, para kapakut. 15Pastaj ai 
duhet të therë cjapin, që është caktuar për flijimin e shlyerjes së mëkatit të popullit, ta 
sjellë gjakun e tij prapa perdes dhe me të duhet të spërkatë kapakun e arkës dhe 
vendin përtokë, para kapakut, njëlloj siç bëri me gjakun e demit. 16Në këtë mënyrë ai e 
pastron shenjtëroren e brendshme, e cila ishte njollosur për shkak të mëkateve të 
izraelitëve, dhe në fund, pastron mbarë Tendën e shenjtë, e cila qëndron në mes të 
fushimit të izraelitëve dhe që është ndotur nga mëkatet e tyre. 
17Askujt nuk i lejohet të jetë i pranishëm në Tendën e shenjtë, kur Aharoni hyn në 
shenjtëroren e brendshme dhe kryen shlyerjen e mëkateve për vete, për familjen e tij 
dhe për Izraelin. 18Në fund, Aharoni duhet t’i afrohet altarit, i cili qëndron para Tendës 
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së shenjtë, për ta pastruar edhe atë. Ai i lyen qoshet e ngritura të altarit me gjakun e 
dy flive, 19dhe e spërkat altarin shtatë herë me gishtin e lyer me gjak. Në këtë mënyrë ai 
e pastron atë nga njollosja e mëkateve të izraelitëve.» 
 
Cjapi që largon mëkatet 
20«Pasi ta ketë pastruar shenjtëroren e brendshme, Tendën e shenjtë dhe altarin, 
Aharoni sjell cjapin e dytë. 21I vë të dy duart e veta mbi kokën e kafshës dhe numëron 
mbi të të gjitha mëkatet dhe gabimet e izraelitëve. Kështu, ai i vë në kokën e cjapit të 
gjitha mëkatet e popullit dhe urdhëron një njeri të caktuar për këtë ta përzërë cjapin 
në shkretëtirë. 
22Cjapi i merr me vete të gjitha këto mëkate dhe i çon në një vend të pabanuar. 
23Pastaj Aharoni hyn në Tendën e shenjtë dhe i zhvesh rrobat e lirit, me të cilat ishte 
veshur për të kryer ritin e pajtimit. Ato ruhen në shenjtërore. 24Ai lahet në zonën e 
shenjtërores, vishet me rrobat e tij të tjera priftërore dhe kushton për vete dhe për 
popullin të dy cjeptë si flijim përkushtimi. Me këtë ai bën shlyerjen e mëkatit për vete 
dhe për popullin. 25Pjesët me dhjamë të flisë së pajtimit i djeg në altar. 
26Njeriu që e ka përzënë cjapin në shkretëtirë, para se të kthehet në fushim, duhet t’i 
lajë rrobat e tij me ujë. 27Pjesët e tjera të demit dhe të cjapit tjetër, me gjakun e të cilëve 
u pastrua shenjtërorja, largohen jashtë fushimit dhe digjen të gjitha – lëkura, mishi 
dhe zorrët. 28Njeriu, i cili i djeg, mund të kthehet në fushim vetëm pasi të jetë larë vetë 
dhe t’i ketë larë me ujë rrobat e tij.» 
 
Udhëzimet e tjera për ditën e pajtimit 
29«Ju duhet ta kremtoni këtë festë ditën e dhjetë të muajit të shtatë. Udhëzimet për këtë 
vlejnë përgjithmonë. Atë ditë ju nuk duhet të hani asgjë dhe nuk duhet të bëni asnjë 
punë, madje as edhe të huajt që banojnë mes jush. 30Në këtë ditë kryhet shlyerja e 
mëkateve dhe ju pastroheni nga fajet tuaja, që të paraqiteni përsëri të pastër para 
Zotit. 31Për këtë, ju duhet të agjëroni dhe mos bëni asnjë punë. Ky udhëzim vlen 
përgjithmonë. 
32Kryeprifti, i cili shugurohet dhe emërohet në këtë detyrë si pasardhës i atit të tij, du-
het t’u përmbahet udhëzimeve që vijojnë: i veshur me rrobat prej liri, që janë caktuar 
për të, 33ai duhet të pastrojë nga njollosja mbarë shenjtëroren dhe altarin, si dhe t’i 
lirojë nga fajësia e tyre priftërinjtë dhe mbarë popullin. 34Një herë në vit kështu duhen 
pastruar të gjitha mëkatet e izraelitëve. Ky është një udhëzim i përhershëm.» 
Aharoni veproi sipas të gjithë urdhrave që Zoti i kishte dhënë Moisiut. 
 
Therja e kafshëve vetëm në shenjtërore 

Zoti i dha urdhër Moisiut, 2t’u thotë Aharonit dhe bijve të tij, si dhe të gjithë 
izraelitëve: 

«Dëgjoni çfarë kërkon Zoti prej jush. 3Kur një izraelit do të therë një bagëti të trashë, 
ose një bagëti të imët, ai nuk duhet ta therë atë në ndonjë vend brenda ose jashtë 
fushimit, 4por duhet t’ia kushtojë Zotit si flijim në hyrjen e Tendës së shenjtë. Kush e 
ther në një vend tjetër, vepron si njëriu që derdh gjakun e njeriut dhe ngarkohet me faj 
të rëndë. Ai do të përjashtohet nga gjiri i popullit. 5Prandaj, izraelitët që gjer tani i kanë 
therur kafshët e caktuara për flijim në fushë, duhet t’ua sjellin priftërinjve në hyrjen e 
Tendës së shenjtë dhe t’i therin atje për t’ia kushtuar Zotit si flijim miqësie. 
6Prifti e spërkat me gjak altarin e Zotit, i cili qëndron në hyrjen e Tendës së shenjtë, 
dhe djeg mbi të pjesët me dhjamë të flisë. Një flijim i tillë e gëzon Zotin dhe ai e pranon. 
7Izraelitët nuk duhet t’i therin më kafshët si flijime për djajtë, sepse kështu ata dalin të 
pabesë ndaj Zotit. Ky urdhër vlen përgjithmonë.» 
 
Ndalimi i ngrënies së gjakut 
8-9Zoti e urdhëroi Moisiun t’u thotë izraelitëve: 
«Kush u kushton perëndive të tjera flijim përkushtimi ose flijime të tjera, në vend që të 
m’i flijojë mua në hyrjen e Tendës së shenjtë, do të përjashtohet nga gjiri i popullit. Kjo 
vlen edhe për të huajt që banojnë midis jush. 10Nëse një izraelit ose një i huaj që banon 
midis jush ha gjak ♦ në çfarëdo forme që të jetë ai, unë vetë do të kthehem kundër tij 
dhe do ta dëboj prej popullit të tij. 11Sepse në gjak qëndron jeta e një qenieje të gjallë. 
Kam caktuar që i gjithë gjaku të sillet tek altari për shlyerjen e fajit. Meqë në gjak është 
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jeta, ♦♦ ai kryen shlyerjen për një jetë të humbur. 12Prandaj u them izraelitëve: askush 
prej jush nuk duhet të hajë gjak. Kjo vlen edhe për të huajt që banojnë midis jush. 
13Kur një izraelit ose një i huaj që banon midis jush vret një gjah ose zogj, nga ato që ju 
lejohet t’i hani, gjaku i kafshës ose i zogut të vrarë duhet derdhur përtokë   
dhe duhet mbuluar me dhe 14sepse në gjak është jeta. Prandaj ju kam ndaluar ta hani 
gjakun. Kushdo që e ha gjakun, do të përjashtohet nga gjiri i popullit. 
15Kur ndonjëri, izraelit ose i huaj, ha një kafshë të vrarë ose të shqyer, ai duhet të  
lahet vetë dhe të lajë edhe rrobat e tij; ai do të mbetet i papastër deri në mbrëmje. 
16Kush nuk e bën këtë, do të quhet fajtor dhe do të ketë pasoja.» 
_______ 
♦ Gjaku është i caktuar vetëm për ritin e shlyerjes së mëkatit. Në të ka jetë që sakrifikohet për 
jetën e fajtorit. ♦♦ ose: gjaku është jeta. 
 
Ndalimi i marrëdhënieve të paligjshme 

Zoti i dha Moisiut këtë urdhër:  2«Transmetoju izraelitëve këtë që po të them 
tani: Unë jam Zoti, Perëndia juaj. 3Mos jetoni siç jetohet në Egjipt, në vendin 

prej të cilit vini, e as siç jetohet në Kënaan, në vendin ku po ju çoj. Zakonet e këtyre 
popujve nuk ju përkasin juve.♦ 4Ju duhet të silleni sipas urdhrave të mi dhe t’i ndiqni 
udhëzimet e  mia. Unë jam Zoti, Perëndia juaj. 5Kush sillet sipas urdhrave dhe udhë-
zimeve të mia, do t’i shkojë mbarë. Unë jam Zoti! 
6Askush prej jush nuk duhet të ketë marrëdhënie seksuale me një njeri prej farefisit të 
tij. Unë jam Zoti! 
7Ndalohet të flesh me nënën tënde dhe ta çnderosh kështu atin tënd; sepse ajo është 
nëna jote. 
8Ndalohet të flesh me një grua tjetër të atit tënd; sepse edhe kështu e çnderon atin 
tënd. 
9Ndalohet të flesh me motrën tënde, si dhe me motrën tënde me nënë ose me baba 
tjetër, pavarësisht nëse ajo ka lindur prej së njëjtës martesë ose jo. 
10Ndalohet të flesh me bijën e djalit tënd, ose me bijën e vajzës sate; sepse kështu 
çnderon vetveten. 
11Ndalohet të flesh me vajzën e gruas së atit tënd, që ia lindi atit tënd; sepse ajo është 
motra jote. 
12Ndalohet të flesh me motrën e atit tënd; sepse ajo është e një gjaku me atin 
tënd. 
13Ndalohet të flesh me motrën e nënës sate; sepse ajo është e një gjaku me nënën 
tënde. 
14Ndalohet të flesh me gruan e xhaxhait tënd; sepse ajo është xhaxhesha jote. 
15Ndalohet të flesh me nusen e djalit tënd; sepse ajo është gruaja e tij. 
16Ndalohet të flesh me kunatën tënde; sepse kështu çnderon vëllanë tënd. 
17Në qoftë se ke marrëdhënie seksuale me një grua, ti nuk duhet të flesh edhe me bijën 
e saj ose me bijën e birit të saj, ose me bijën e bijës së saj. Ato janë të një gjaku me të, 
prandaj ky është mëkat, sepse është përzierje gjaku. 
18Ndalohet të marrësh si shemër motrën e gruas sate, sa kohë që jeton gruaja jote. 
19Ndalohet të flesh me gruan që ka ato të muajit, sepse në këtë kohë ajo është 
(ritualisht) e papastër. 
20Ndalohet të flesh me gruan e të afërmit tënd; sepse kështu bëhesh i papastër. 
21Ndalohet t’i flijosh fëmijë perëndisë Moloh; sepse kështu çnderon emrin e Perëndisë 
sate. Unë jam Zoti! 
22Ndalohet që një burrë të ketë marrëdhënie seksuale me një burrë tjetër, sepse kjo 
ngjall neveri tek unë. 
23Ndalohet që një burrë ose një grua të ketë marrëdhënie seksuale me një kafshë. Kjo 
është e neveritshme dhe të bën të papastër. 
24Mos u ndotni me këto shmangie seksuale, siç kanë bërë popujt që do t’i dëboj nga 
vendi ku do të shkoni ju. 25Ata e kanë ndotur vendin, por unë do të bëj që vendi t’i 
nxjerrë jashtë banorët e tij dhe kështu do të bëhet i pastër. 26Por ju dhe të huajt që do 
të banojnë mes jush, duhet ta drejtoni jetën tuaj sipas urdhrave dhe udhëzimeve të 
mia. Mos bëni të tilla gjëra të neveritshme, 27siç bënë njerëzit që banonin në këtë vend 
para jush, duke e ndotur. 28Ndryshe, vendi do t’ju nxjerrë jashtë edhe ju, siç do t’i 
nxjerrë jashtë banorët e tij të tanishëm. 29Kush bën diçka të tillë të neveritshme, do të 
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përjashtohet nga gjiri i popullit. 30Dëgjoni udhëzimet e mia dhe mos veproni sipas 
zakoneve të neveritshme të popujve që banonin në këtë vend para jush. Mos u ndotni 
me një sjellje të tillë. Unë jam Zoti, Perëndia juaj!» 
_______________ 
♦ Të gjitha këto praktika janë të shpikura nga Satani, të cilit i shërbejnë këta popuj. Ai, si armik i 
Zotit, gjithnjë kërkon krejt të kundërtën e vullnetit të Zotit. 
 
Ju duhet të jeni të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë 

Zoti i dha këtë urdhër Moisiut:  2«Transmetoju izraelitëve atë që kërkoj prej tyre: 
Unë, Zoti, Perëndia juaj, jam i shenjtë; prandaj edhe ju duhet të jeni të shenjtë. 

3Secili prej jush duhet t’i nderojë atin dhe nënën e tij dhe të respektojë pushimin e 
ditës së shtatë. Unë jam Zoti, Perëndia juaj! 
4Mos iu drejtoni perëndive të tjera dhe mos bëni shtatore të atyre perëndive. Unë jam 
Zoti, Perëndia juaj! 
5Kur më kushtoni një flijim miqësie, veproni sipas rregullave, që të gëzohem edhe unë 
me ju dhe me flitë tuaja. 6Në ditën e therjes dhe të nesërmen ju duhet ta hani flinë, por 
ajo që mbetet për ditën e tretë, duhet djegur. 7Në qoftë se ndokush e ha atë ditën e 
tretë, unë nuk do t’ia pranoj atij flijimin: kjo gjë është për mua e neveritshme. 8Kush e 
ha, ngarkohet me faj. Ai e ka trajtuar flijimin që më ishte kushtuar si send të 
zakongshëm. Për këtë ai do të përjashtohet nga gjiri i popullit. 
9Kur korrni, ju nuk duhet t’i korrni kallinjtë që janë në skaj të fushës dhe nuk duhet t’i 
mblidhni kallinjtë që kanë rënë në tokë. 10Edhe në vreshtat ju nuk duhet ta vilni 
rrushin deri në skaj të vreshtave dhe nuk duhet ta mblidhni rrushin që ka rënë në 
tokë. Lini diçka për të varfrit dhe të huajt që banojnë në vendin tuaj. Unë jam Zoti, Pe-
rëndia juaj! 
11Mos merrni atë që nuk ju përket. Mos e mashtroni dhe mos e gënjeni njëri-tjetrin. 
12Mos keqpërdorni emrin tim për të bërë be të rreme; sepse kështu e çnderoni atë. Unë 
jam Zoti, Perëndia juaj! 
13Mos e shfrytëzo të afërmin tënd dhe mos i vidh asgjë; mos merr asgjë me forcë. Në 
qoftë se dikush punon për ju, paguajani po atë ditë rrogën që i takon. 14Mos e shani të 
shurdhrin që nuk mund të dëgjojë dhe nuk mund ta mbrojë veten; mos i vini të verbrit 
pengesa në rrugë. Merrini seriozisht udhëzimet e mia: unë jam Zoti, Perëndia juaj! 
15Mos bëni padrejtësi në gjykimet tuaja. Mos favorizoni as të varfrin e as të pa-
mbrojturin, as të pasurin e as të fuqishmin. Kur dikush duhet të vendosë për një 
çështje gjyqësore, vetëm drejtësia duhet të jetë rregulli i tij. 
16Mos përhapni shpifje për të afërmin tuaj. Mos kërkoni të zhdukni dikë duke ngritur 
në gjyq padi të rreme kundër tij. Unë jam Zoti! 
17Kur keni diçka kundër të afërmit, mos mbani inat me të. Thuajini atij çdo gjë hapur 
dhe mos e ngarkoni veten me mëkat për hir të tij. 18Mos u hakmerrni ndaj të afërmit 
dhe mos mbani inat me të. Duajeni të afërmin si vetveten. Unë jam Zoti!» 
 
Udhëzime të tjera për popullin e shenjtë të Zotit 
19«Përmbajuni rregullave të mia! Mos përzieni kafshë të llojeve të ndryshme. Mos 
mbillni, në të njëjtën arë, farë të llojeve të ndryshme. Mos mbani veshje të endur me dy 
fille të ndryshme.♦  
20Kur një burrë fle me një skllave, e cila është e fejuar me një burrë tjetër, por ende nuk 
është çliruar me shpërblesë ose ende nuk është e lirë, ai duhet të më bëjë një dëm-
shpërblim. As njëri e as tjetra nuk do të dënohet me vdekje, sepse gruaja ende nuk 
ishte e lirë. 21Burri duhet të sjellë në hyrjen e Tendës së shenjtë një dash si flijim dëm-
shpërblimi. 22Me këtë flijim, prifti bën  shlyerjen e mëkatit para meje, dhe unë, Zoti, do 
t’ia fal fajtorit mëkatin e tij. 
23Kur të hyni në tokën e premtuar dhe të mbillni pemë, për tre vjet frutat do të mbeten 
të papastra dhe nuk duhet të hahen. 24Në vitin e katërt, të gjitha frutat duhet të m’i 
kushtoni mua si blatim mirënjohjeje. 25Që nga viti i pestë ju mund t’i hani frutat. Në 
qoftë se veproni kështu, pemët tuaja do të japin më shumë fruta. Unë jam Zoti, Perën-
dia juaj! 
26Mos hani mish, në të cilin ende ka gjak. Mos u merrni me falltari ose me magji. 27-28Në 
rast zije, mos i rrumbullakosni anët e flokëve tuaj dhe mos e shkurtoni mjekrën anash. 
Mos bëni të prera në trup, as mos bëni tatuazhe mbi lëkurën tuaj. Unë jam Zoti! 

19



 112

29Mos i çnderoni bijat tuaja, duke i shtyrë në prostitucion (kushtuar kultit idhujtar). 
Ndryshe ky ves do të përhapet nëpër mbarë tokën dhe vendi juaj do të më ngjallë 
neveri. 30Respektoni ditën e shtunë dhe mos e përdhosni shenjtëroren time. Unë jam 
Zoti! 
31Mos iu drejtoni falltarëve dhe as njerëzve që pyesin shpirtrat e të vdekurve. Kush bën 
kështu, bëhet i papastër. Unë jam Zoti, Perëndia juaj! 
32Respektojini pleqtë dhe ndihmojini kur keni mundësi. Me këtë tregoni se më nderoni 
mua. Unë jam Zoti, Perëndia juaj! 
33-34Mos i shtypni të huajt që banojnë në vendin tuaj, por trajtojini ata si të afërmit tuaj. 
Secili prej jush duhet ta dojë bashkëvendasin e tij të huaj. Kujtohuni, se edhe ju ishit 
të huaj në Egjipt. Unë jam Zoti, Perëndia juaj! 
35-36Mos shfrytëzoni asnjeri dhe mos përdorni masa ose pesha mashtruese. Peshorja 
juaj dhe gurët e peshës duhet të jenë të saktë, masat e gjatësisë dhe të vëllimit duhet 
të jenë në pajtim me normën. Unë jam Zoti, Perëndia juaj, i cili ju ka nxjerrë nga 
Egjipti! 
37Në gjithçka veproni sipas urdhrave dhe udhëzimeve të mia dhe zbatojini ato. Unë jam 
Zoti!» 
_____________ 
♦ Ligjet lidhur me ushqimet (Lev 11 and Br 14) dhe paralajmërimi kundër përzierjeve (Lev 19,19 
and Br 22,9-11) shërbënin si përkujtim të përditshëm që Zoti e kishte ndarë Izraelin nga kombet 
e tjera për t’u bërë populli i tij i veçantë. Gjithçka duhej të parafytyronte faktin që Izraeli ishte 
populli i zgjedhur i Perëndisë, i cili duhej të jetë i veçuar dhe të mbahej i ndarë nga të tjerat. Kur 
kjo pengesë u anulua me lindjen e kishës (trupit ndërkombëtar), ligjet për ushqimin dhe 
paralajmërimet kundër çdo lloji përzierjeje e humbi automatikisht vlefshmërinë e tyre. 
 
Ndëshkime për shmangie 

1-2Zoti e urdhëroi Moisiun t’u thoshte izraelitëve: 
”Në qoftë se ndonjëri prej jush ose prej të huajve që banojnë mes jush ia flijon 

fëmijën e tij perëndisë Moloh, ai duhet dënuar me vdekje. Populli i mbledhur duhet ta 
vrasë me gurë. 3Unë vetë do të kthehem kundër tij dhe do ta përjashtoj nga gjiri i 
popullit të tij. Sepse, duke ia flijuar fëmijën perëndisë Moloh, ai ka ndotur shenjtëroren 
time dhe e ka çnderuar emrin tim të shenjtë. 4Në qoftë se burrat e kishës mbyllin sytë 
para krimit të tij dhe e lejojnë të jetojë, 5atëherë unë vetë do të bëj gjyq me të dhe me 
fisin e tij. Do ta përjashtoj nga populli, atë, bashkë me ata që e nderojnë Molohun dhe 
ndjekin shembullin e tij. 
6Gjithashtu, kur ndokush u drejtohet falltarëve ose njerëzve që pyesin të vdekurit, kjo 
quhet idhujtari. Unë vetë do të kthehem kundër atij që bën një gjë të tillë dhe do ta 
përjashtoj nga gjiri i popullit. 7Kini kujdes të më dëgjoni, dhe jetën tuaj të ma kushtoni; 
sepse unë jam Zoti, Perëndia juaj. 8Drejtojeni jetën sipas urdhërimeve të mia dhe 
zbatojini ato. Unë jam Zoti dhe ju kam veçuar nga popujt e tjerë, që të bëheni populli 
im i shenjtë. 
9Në qoftë se dikush e shan atin ose nënën e tij, ai bën një krim që dënohet me vdekje 
dhe duhet ekzekutuar. 
10Kur ndokush bën tradhti bashkëshortore me gruan e një izraeliti tjetër, duhen 
ekzekutuar që të dy. 
11Në qoftë se ndokush fle me gruan e atit të tij dhe kështu e çnderon atë, ky është një 
krim që dënohet me vdekje; duhen ekzekutuar që të dy. 
12Kur ndokush fle me nusen e djalit të tij, ky konsiderohet si krim i turpshëm, që 
dënohet me vdekje; duhen ekzekutuar që të dy. 
13Kur një burrë ka marrëdhënie seksuale me një burrë tjetër, ky konsiderohet si krim i 
turpshëm, që dënohet me vdekje; duhen ekzekutuar që të dy. 
14Kur ndokush martohet, njëkohësisht, me një vajzë dhe me të ëmën e saj, ata duhen 
djegur që të tre; një gjë kaq e turpshme nuk duhet të ndodhë askund. 
15-16Kur ndokush, burrë ose grua, ka marrëdhënie seksuale me një kafshë, ai (ose ajo) 
bën një krim që dënohet me vdekje; ai (ose ajo) duhet ekzekutuar. Edhe kafsha duhet 
vrarë. 
17Kur një burrë fle me motrën e tij ose me motrën me nënë ose me baba tjetër, mbi të 
duhet të bien pasojat e fajit të tij. Të dy kanë bërë një vepër të poshtër dhe, në një 
mbledhje publike, duhen përjashtuar nga gjiri i popullit të tyre. 
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18Kur një burrë fle me një grua, në kohën që ajo ka ato të muajit, të dy bëhen fajtorë 
dhe do të përjashtohen nga gjiri i popullit të tyre. 
19Askush nuk duhet të flejë me motrën e nënës së tij ose me motrën e babait. Kjo 
konsiderohet si përzierje gjaku dhe mbi ata të dy duhet të bien pasojat e fajit të tyre. 
20Kush fle me gruan e xhaxhait të tij, çnderon xhaxhanë. Mbi të dy duhet të bien pa-
sojat e fajit të tyre; ata do të vdesin pa lënë pasardhës. 
21Kush fle me gruan e vëllait të tij, çnderon të vëllanë dhe bën gjë të turpshme. Ai dhe 
gruaja do të vdesin pa lënë pasardhës. 
22Drejtojeni jetën sipas të gjitha urdhërimeve dhe udhëzimeve të mia dhe zbatojini ato. 
Vetëm atëherë vendi ku do t’ju çoj unë, nuk do t’ju nxjerrë jashtë. 23Mos pranoni 
zakonet e njerëzve, të cilët do t’i dëboj nga vendi ku do të shkoni ju. Meqë i kanë bërë 
të gjitha këto vepra të turpshme, ata janë bërë të neveritshëm për mua, 24prandaj unë 
ju kam thënë juve: «Vendin e tyre po jua jap juve; ju duhet ta shtini në dorë këtë vend 
të pasur dhe pjellor.» Unë, Zoti, Perëndia juaj, ju kam veçuar nga popujt e tjerë. 25Për 
këtë, ju duhet të bëni dallim midis kafshëve të pastra dhe kafshëve të papastra. Mos i 
hani kafshët, të cilat unë i kam shpallur të papastra. Ndryshe, ju vetë do të bëheni të 
papastër dhe kështu do të ngjallni neveri tek unë. 26Ju duhet të jeni të shenjtë dhe të 
më përkisni vetëm mua, sepse unë, Zoti, jam i shenjtë. Unë ju kam zgjedhur prej 
popujve të tjerë, që të më përkisni mua. 27Kur prej një burri ose prej një gruaje flet 
shpirti i një të vdekuri ose shpirti i falltarisë, ai (ose ajo) duhet vrarë me gurë. Ata kanë 
bërë një krim që dënohet me vdekje.” 
 
Rregulla të veçanta për pastërtinë e priftërinjve 

Zoti, nëpërmjet Moisiut, u tha priftërinjve, bijve të Aharonit: 
«Asnjë prift nuk duhet të ndotet duke prekur një kufomë, 2me përjashtim të 

kufomës së më të afërmit: nënës, atit, birit, bijës, vëllait, 3dhe një motre të pamartuar, 
e cila ende banon në të njëjtën shtëpi me të vëllanë. 4Por, ai përdhoset nëse prek 
kufomën e një motre të martuar. 5Në rast zije, asnjë prift nuk duhet ta rruajë kokën, as 
ta shkurtojë mjekrën e as të bëjë prerje në trup. 
6Priftërinjtë duhet të bëjnë një jetë, e cila më është kushtuar mua, Zotit, dhe ata duhet 
ta nderojnë emrin tim. Priftërinjtë duhet të m’i kushtojnë mua flitë, ushqimin tim, që 
do të digjen në altarin tim. Prandaj ata duhet t’i shmangen gjithçkaje që mund t’i 
ndotë. 7Priftërinjtë nuk duhet të martohen me asnjë prostitutë, as me një vajzë, e cila 
nuk është më virgjëreshë, as me një grua të ndarë, sepse prifti i është kushtuar 
shërbimit tim. 8Një prift duhet vlerësuar si njeriu që kam veçuar unë; sepse ai më 
paraqit ushqimin që ju më kushtoni. Unë jam Perëndia e shenjtë dhe ju kam veçuar si 
popullin tim. 9Kur bija e një prifti bëhet prostitutë, ajo e përdhos atin e saj dhe duhet 
të digjet. 
10Kryeprifti është kryetari i priftërinjve. Ai është shuguruar duke i derdhur në kokë 
vajin e shugurimit dhe ka veshur rrobat e shenjta, prandaj ai, në rast vajtimi, nuk du-
het t’i lëshojë flokët, as t’i grisë rrobat. 11Ai nuk duhet të shkojë tek asnjë i vdekur, 
edhe pse mund të jetë ati ose nëna e tij, sepse kështu ndotet. 12Sa kohë që në shtëpinë 
e tij shtrihet një i vdekur, ai nuk duhet të hyjë në të. Ai duhet të vazhdojë të qëndrojë 
në shenjtëroren time, që të mos ndotet; sepse ai është shuguruar me vajin e shenjtë. 
Unë jam Zoti! 13-14Ai mund të martohet vetëm me një virgjëreshë të paprekur; 
asnjëherë me një vejushë ose me një grua të ndarë, ose me një prostitutë. Ai duhet të 
marrë për grua një vajzë prej popullit të tij. 15Ndryshe, atij do t’i lindte një fëmijë i 
papastër. Unë, Zoti, e kam veçuar atë për shërbimin tim.» 
16-17Përveç këtyre, nëpërmjet Moisiut, Zoti i tha Aharonit: «Kur një prej pasardhësve të 
tu ka një cen trupor, ai nuk duhet t’i afrohet altarit, për të më kushtuar një flijim. Ky 
ndalim vlen përgjithmonë. 18Asnjëri nuk mund të bëhet prift në qoftë se ai është i 
verbër, i paralizuar  ose një njeri i shformuar a i shfytyruar; 19asnjëri që ka një dorë ose 
një këmbë të gjymtuar, 20asnjë kurrizo ose xhuxh; asnjëri që ka një sëmundje në sy ose 
në lëkurë, dhe as një i tredhur. 21Asnjëri prej pasardhësve të priftit Aharon që ka një 
cen trupor, asnjëherë nuk duhet të më kushtojë mua, Perëndisë së tij, një flijim, e as 
ta djegë atë në altar. 22Atij i lejohet ta hajë flinë që më kushtohet mua, si dhe dhuratat 
e kushtuara, ato të shenjta dhe ato më të shenjta; 23por, meqë ai ka një cen trupor, ai 
nuk duhet të hyjë në shenjtërore e as t’i afrohet altarit. Ai nuk duhet ta përdhosë 
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vendin tim të shenjtë, sepse unë jam Zoti, e kam veçuar vetë.» 
24Moisiu i njohu me këto rregulla Aharonin, bijtë e tij dhe gjithë izraelitët. 
 
Kush mund t’i hajë dhuratat kushtuar Zotit 

1-2Nëpërmjet Moisiut, Zoti i tha Aharonit dhe bijve të tij: 
«Përdorini me kujdes dhuratat e shenjta, që izraelitët m’i sjellin mua, ndryshe ju 

do ta çnderoni emrin tim të shenjtë. Unë jam Zoti! 3Kur njëri prej jush ose prej pasar-
dhësve tuaj u afrohet këtyre dhuratave të shenjta kur është i papastër, ai e ka humbur 
priftërinë e tij dhe duhet të vdesë. Unë jam Zoti! 
4Kur ndokush prej pasardhësve të Aharonit ka lebrën ose një rrjedhje (ritualisht) të 
papastër, mund t’i hajë dhuratat e kushtuara vetëm pasi të jetë përsëri i pastër. Kush 
prek atë që është ndotur nga një i vdekur ose nga rrjedhja e spermës, 5ose ka prekur 
një dëmtues të papastër ose një njeri që është bërë i papastër, 6-7bëhet vetë i papastër 
dhe mbetet kështu deri në mbrëmje, gjatë kësaj kohe ai nuk duhet t’i hajë dhuratat e 
shenjta. Pas perëndimit të diellit, ai duhet ta shpëlajë trupin me ujë, që të bëhet 
përsëri i pastër dhe atëherë mund t’i hajë dhuratat e shenjta; sepse ai duhet të jetojë 
prej tyre. 8Ai nuk duhet të hajë mish prej kafshëve të ngordhura ose të shqyera, sepse 
kjo e bën të papastër. Unë jam Zoti! 
9Priftërinjtë duhet ta drejtojnë jetën sipas rregullave, që u kam dhënë unë, Zoti, që të 
mos bien në ndonjë faj. Kush i përdhos dhuratat e shenjta, duhet të vdesë. Unë jam 
Zoti; unë i kam veçuar priftërinjtë për shërbimin tim. 
10Dhuratat e shenjta lejohen t’i hanë vetëm ata që i përkasin familjes priftërore. Asnjë i 
huaj, qoftë ky mysafir i priftit ose punëtor me mëditje që punon tek ai, nuk lejohet që 
t’i hajë dhuratat e shenjta. 11Dhuratat e shenjta mund t’i hajë edhe një skllav i blerë 
nga prifti, madje edhe ai skllav që lind në shtëpinë e tij. 12Në qoftë se bija e priftit 
martohet me një burrë, i cili nuk është vetë prift, ajo nuk duhet t’i hajë më dhuratat e 
shenjta. 
13Por, në qoftë se ajo kthehet në shtëpinë e atit si vejushë ose e ndarë dhe nuk ka 
fëmijë, ajo mund ta hajë, si më parë, atë që i përket atit të saj si prift. Vetëm ai që i 
përket familjes së priftit, mund t’i hajë dhuratat. 
14Kur një tjetër, gabimisht, ha diçka prej dhuratave të shenjta, ai duhet ta zëvendësojë 
atë te prifti, duke i shtuar edhe një të pestën. 15-16Priftërinjtë duhet të kujdesen që 
askush të mos i hajë dhuratat e shenjta pa leje, ndryshe, këta persona ngarkohen me 
faj të rëndë. Priftërinjtë nuk duhet të lejojnë që të përdhosen dhuratat e mia të shenjta. 
Unë jam Zoti, i cili i kam caktuar ata për të më shërbyer mua.» 
 
Rregullat për flitë 
17-18Nëpërmjet Moisiut Zoti u tha Aharonit, bijve të tij dhe gjithë izraelitëve: 
«Kur një izraelit ose një i huaj, që jeton me ju, më kushton një fli përkushtimi, për të 
plotësuar një be ose për të më dhënë një flijim të lirë, 19ai duhet të zgjedhë një kafshë 
mashkull pa të meta, një dem, një dash ose një cjap. 20Në qoftë se kafsha ka ndonjë të 
metë, flia është pa vlerë dhe unë nuk do ta pranoj. 21Edhe në qoftë se ndokush më 
kushton një bagëti të trashë ose bagëti të imët si flijim miqësie, për të plotësuar një be 
ose si flijim të lirë, unë do ta pranoj vetëm në qoftë se ajo është pa të meta. 22Ju nuk 
duhet të më flijoni kafshët që janë të verbëra, të paralizuara ose sakate, me infeksion 
ose me sëmundje lëkure. Kafshë të tilla nuk duhen kushtuar si flijim në altarin tim. 
23Një bagëti e trashë ose një bagëti e imët, që i ka gjymtyrët të deformuara ose të 
shtrembëruara, mund të më kushtohet si flijim i lirë, por ajo nuk është e përshtatshme 
për plotësimin e një beje. 24Asnjëherë nuk duhet të më kushtoni një kafshë të tredhur. 
Ju nuk duhet t’i tridhni kafshët; 25gjithashtu, ju nuk duhet të blini asnjë kafshë të 
tredhur nga një i huaj, për të ma kushtuar, si flijim. Kafshë të tilla nuk kanë vlerë të 
plotë. Në qoftë se ju m’i kushtoni, kjo do të jetë e kotë, sepse unë nuk do t’i pranoj.» 
26Zoti, nëpërmjet Moisiut gjithashtu tha: 27«Në qoftë se lind një viç, një qengj ose një 
kec, ky duhet të qëndrojë shtatë ditë me nënën e tij. Vetëm pas shtatë ditësh do ta 
pranoj si flijim. 28Mos e ther nënën në të njëjtën ditë me të voglin e saj. 29-30Në qoftë se 
dëshironi të më falënderoni për diçka dhe më kushtoni një flijim miqësie, ju duhet ta 
hani mishin po atë ditë dhe nuk duhet të lini asgjë deri në mëngjesin tjetër. Ndryshe 
nuk do ta pranoj flijimin. Unë jam Zoti! 
31Mbajini parasysh urdhërimet e mia dhe zbatojini ato! 32Mos e përdhosni emrin tim të 
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shenjtë. Të gjithë izraelitët duhet të më pranojnë si Perëndinë tyre të shenjtë. Unë jam 
Zoti dhe ju kam veçuar si popullin tim. 33Ju kam nxjerrë nga Egjipti për të qenë Perën-
dia juaj. Unë jam Zoti!» 
 
Shërbesa fetare në ditën e shtunë dhe në festat e mëdha 

1-2Zoti i dha urdhër Moisiut që t’u thotë izraelitëve: 
«Zoti ka përcaktuar festat që vijojnë, në të cilat ju duhet ta mblidhni popullin për 

shërbesën fetare: 
3Përmbajuni rregullisht së shtunës. Gjashtë ditë duhet punuar, por ditën e shtatë du-
het ndërprerë puna dhe duhet të mblidheni për shërbesën fetare. Askush nuk duhet të 
punojë atë ditë. Dita e shtatë i përket Zotit, pa marrë parasysh se ku banoni. 4Krem-
toni festat e mëdha për nder të Zotit dhe mblidhuni për shërbesën fetare. Këto festa ju 
duhet t’i kremtoni sipas kohës së caktuar: 
 
Festa e Pashkës dhe e duajve 
(Nr 28,16-25) 
5Në mbrëmjen e ditës së 14-të të muajit të parë të vitit, për nder të Zotit, duhet festuar 
Pashka. 6Në ditën e mëpasme fillon festa e bukëve të ndorme. Kjo zgjat shtatë ditë. 
Gjatë tërë kohës së festës ju duhet të hani vetëm një bukë të tillë, e cila është gatuar 
pa tharm. 7Në ditën e parë ju duhet të ndërpritni punën dhe të mblidheni për 
shërbesën fetare. 8Në secilën prej shtatë ditëve të festës ju duhet t’i kushtoni Zotit një 
fli të veçantë. Ditën e fundit ju duhet të mblidheni për shërbesën fetare; dhe atë ditë 
duhet ndërprerë çdo punë. 
9-10Kur t’i korrni të mbjellat në tokën që do t’ju japë Zoti, ju duhet t’i jepni priftit duajt e 
parë të korrjes. 11Të nesërmen e së shtunës, prifti do t’ia kalojë atë simbolikisht Zotit; 
atëherë Zoti do ta pranojë si kushtim dhe do t’ju shikojë me sy të mirë. 12Atë ditë ju du-
het t’i kushtoni Zotit një qengj njëvjeçar pa të meta, si flijim përkushtimi 13dhe 2,5 kg 
miell gruri, të përzier me vaj ulliri si blatim drithor. Një blatim i tillë e gëzon Zotin dhe 
ai do ta pranojë. Si blatim pijesh, i shtohet edhe një litër verë. 14Ju do të lejoheni të 
hani bukët ose kokrrat e pjekura të të korrave të para, vetëm pasi t’ia keni kushtuar 
këto dhurata Perëndisë suaj.  
 
Festa e rrëshajëve dhe festa e bukëve të para 
(Nr 28,26-31) 
15Nga dita pas së shtunës, kur keni kushtuar dhuratat e të korrave të para të lashtave, 
ju duhet të llogaritni shtatë javë të plota 16dhe në ditën e 50-të, ditën pas së shtunës së 
shtatë, ju duhet t’i kushtoni Zotit një blatim drithi prej korrjes së parë. 17Çdo familje 
duhet të sjellë dy bukë të pjekura në shenjtërore, secila e gatuar me 2,5 kg miell nga 
drithi i ri. Si pjesa e parë e të korrave të drithit ato i takojnë Zotit. 18Përveç këtyre 
bukëve, mbarë bashkësia duhet t’i kushtojë Zotit shtatë qengja njëvjeçarë pa të meta, 
një dem të ri, si dhe dy desh si flijim përkushtimi, bashkë me blatimet e caktuara të 
drithit dhe të pijes. Një flijim i tillë e gëzon Zotin, dhe ai e pranon. 19Kushtoni edhe një 
cjap si flijim pajtimi, dhe dy qengja njëvjeçar si flijim miqësie. 20Të gjitha këto dhurata, 
bashkë me të dy deshtë, prifti duhet t’ia kalojë simbolikisht Zotit. Ato janë një dhuratë 
e shenjtë që i kushtohen Zotit dhe u takojnë priftërinjve. 21Atë ditë ju duhet të 
ndërpritni çdo punë dhe të mblidheni për shërbesën fetare. Ky rregull është gjithnjë i 
vlefshëm, pa marrë parasysh ku banoni. 
22Kur të korrni, ju nuk duhet t’i korrni kallinjtë deri në skaj të fushës dhe as të 
ktheheni për të mbledhur kallinjtë që kanë rënë në tokë. Lini diçka për të varfrit dhe të 
huajt që banojnë në tokën tuaj. Unë jam Zoti, Perëndia juaj! 
 
Festa e Vitit të Ri 
(Nr 29,1-6) 
23-24Edhe dita e parë e muajit të shtatë, për ju është ditë feste e ju duhet të mblidheni 
për shërbesën fetare. Atë ditë duhet t’u bini brirëve dhe të mblidheni bashkë për të 
adhuruar Zotin. 25Ju nuk duhet të kryeni asnjë punë dhe duhet t’i kushtoni Zotit një 
flijim të veçantë. 
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Dita e pajtimit 
(Nr 29,7-11) 
26-28Dita e dhjetë e muajit të shtatë është dita e pajtimit. Ju duhet të mblidheni për 
shërbesën fetare dhe t’i kushtoni Zotit një flijim të veçantë. Atë ditë, kryeprifti do të 
kryejë veprimin e shlyerjes së mëkateve, që Zoti, Perëndia juaj, t’jua falë fajin. Atë ditë 
ju nuk duhet të hani asgjë dhe të mos bëni asnjë punë. 29-30Kush e shkel këtë rregull, 
duhet përjashtuar  nga gjiri i popullit; vetë Zoti do ta shfarosë nga populli. 31Atë ditë 
ndalohet çdo lloj pune.  
Ky rregull vlen përgjithmonë, pa marrë parasysh ku banoni. 32Nga mbrëmja e ditës së 
nëntë, deri në mbrëmjen e ditës së dhjetë, ju duhet të agjëroni dhe të ndërpritni çdo 
punë. 
 
Festa e tëbanave 
(Nr 29,12-40) 
33-34Ditën e 15-të të muajit të 7-të fillon festa e tëbanave. Ajo festohet për shtatë ditë për 
nder të Zotit. 35Ditën e parë ju duhet të ndërpritni çdo punë dhe të mblidheni për 
shërbesën fetare. 36Për shtatë ditë, duhet t’i kushtoni Zotit flijime të veçanta. Ditën e 
tetë ju duhet të mblidheni përsëri për të më adhuruar mua dhe të më kushtoni një fli 
për festën. Edhe këtë ditë duhet ndërprerë çdo punë. 
37Këto janë festat e Zotit, në të cilat duhet të mblidheni për shërbesën fetare dhe t’i 
kushtoni Zotit flijimet që vijojnë: flijimet e përkushtimit, blatime drithore, flijimet e 
miqësisë dhe blatimet e pijes, siç përcaktohen për këto festa.  

38Përveç kësaj, ju duhet ta kremtoni ditën e shtunë si festë të Zotit dhe, përveç flijimeve 
të festës, ju duhet t’i kushtoni Zotit edhe dhuratat tuaja të rregullta, si dhe flijimet 
lidhur me plotësimin e besë ose flijimet e lira. 
39Për festën e tëbanave, e cila fillon pas mbledhjes së të korrave, ditën e 15-të të muajit 
të 7-të, me një festë të veçantë, e cila mbaron një javë më vonë, me një festë po aq të 
veçantë, ju duhet të keni parasysh këtë: 40ditën e parë të festës ju duhet të merrni 
frutat më të mira të pemëve tuaja dhe, edhe bashkë me to degë palmash, ose degë me 
shumë gjethe, dhe për shtatë ditë ju duhet të kremtoni një festë gëzimi për nder të 
Zotit, Perëndisë suaj. 41Ju duhet ta kremtoni këtë festë në muajin e shtatë të çdo viti; 
ky rregull vlen përgjithmonë. 42Gjatë këtyre shtatë ditëve, të gjithë izraelitët duhet të 
banojnë në tëbana, 43sepse, Zoti thotë: «Pasardhësit tuaj, të gjithë brezat e ardhshëm, 
duhet ta dinë se dikur rrugës nga Egjipti për në vendin tuaj, bëra që izraelitët të 
banonin në tëbana. Unë jam Zoti, Perëndia juaj!» 
44Moisiu ua transmetoi të gjitha këto rregulla izraelitëve. 
 
Shandanët dhe bukët kushtuar Zotit 
(Dal 27,20-21) 

Zoti i tha Moisiut: 2«Urdhëroji izraelitët që të të sjellin vaj ulliri të pastër, që 
kandili në shenjtërore të jetë i ndezur çdo natë. 3Në mbrëmje, Aharoni duhet ta 

vërë atë para perdes që mbulon arkën e besëlidhjes dhe duhet të kujdeset që të mos 
shuhet deri në mëngjes. Ky rregull vlen përgjithmonë. 
 4Aharoni duhet t’i ndezë rregullisht kandilat mbi shandanin e artë që vihet para 
perdes. 
5Urdhëro që të piqen dymbëdhjetë bukë, secila me 2,5 kg miell. 6Ato vendosi mbi 
tavolinën e artë, që është para perdes në shenjtërore, duke i ndarë në dy grumbuj me 
nga gjashtë bukë. 7Mbi çdo grup vendos pak temjan të pastër. Temjani do të digjet si 
shenjë që bukët më takojnë mua. 8Çdo të shtunë Aharoni duhet t’i vërë rishtas bukët. 
Izraelitët janë të detyruar ta bëjnë këtë përgjithmonë. 9Bukët e gatuara i takojnë 
Aharonit dhe pasardhësve të tij; ato u takojnë priftërinjve si pjesa e tyre në flijimet që 
më kushtohen mua. Ato janë veçanërisht të shenjta dhe për këtë duhen ngrënë në një 
vend të kushtuar.» 
 
Rasti i sharjes së Zotit  
Themelet e kodit penal 
10-11Mes izraelitëve kishte një njeri të lindur prej një nëne izraelite dhe një ati egjiptian. 
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Nëna e tij quhej Shelomit dhe ishte një nga bijat e Divriut prej fisit të Danit. Ky njeri u 
përlesh në fushim me një izraelit. Ai e shau Zotin dhe e mallkoi. Këtë njeri e çuan te 
Moisiu, 12i cili, pasi e futi në burg (paraprak), priti derisa Zoti t’i japë udhëzime se 
ç’duhej bërë me të.  
13Zoti i tha Moisiut: 14”Nxirre njeriun jashtë fushimit! Të gjithë ata që kanë dëgjuar se si 
më ka mallkuar, duhet të vënë duart mbi kokën e tij; pastaj, mbarë bashkësia ta vrasë 
me gurë. 15Izraelitëve thuaju: 
«Kush e mallkon Perëndinë e tij, duhet të vuajë pasojat. 16Kushdo që shan Zotin, do ta 
paguajë me kokë dhe duhet vrarë me gurë nga mbarë populli i mbledhur. Kjo vlen jo 
vetëm për ju vetë, por edhe për çdo të huaj që banon mes jush. 
17Kush vret një njeri, duhet dënuar me vdekje. 18Kush vret një bagëti, duhet ta 
zëvendësojë. Gjithnjë vlen parimi: jetë për jetë! 19Kush i dëmton trupin një tjetri, të 
njëjtin dëm duhet ta pësojë edhe ai në trupin e tij. 20Kush i thyen kockën tjetrit, edhe 
atij do t’i thyhet kocka; kush i nxjerr tjetrit syrin ose dhëmbin, do të humbasë syrin 
ose dhëmbin e tij. Gjithnjë vlen parimi: sy për sy, dhëmb për dhëmb. Ajo që njëri i bën 
tjetrit, do t’i bëhet edhe atij si dënim. 21Kush vret një bagëti, duhet ta zëvendësojë; por 
kush vret një njeri, do ta paguajë me kokë. 22Ky ligj vlen për të gjithë, pa përjashtim, 
për izraelitët dhe për të huajt, që banojnë mes jush. Unë jam Zoti, Perëndia juaj!»” 
23Moisiu ua tha këto izraelitëve. Ata iu bindën urdhrit të Zotit, e nxorën nga fushimi 
njeriun që kishte mallkuar Perëndinë dhe e vranë me gurë. 
 
Viti i pushimit dhe viti i rikthimit 
(Br 15,1-11) 

1-2Në malin e Sinait, nëpërmjet Moisiut, Zoti u dha izraelitëve udhëzimet që 
vijojnë: 

”Kur të hyni në tokën që do t’ju jap, ju duhet të siguroni që kjo tokë të pushojë një herë 
në shtatë vjet. 3Për gjashtë vjet ju mund ta punoni tokën, t’i krasitni hardhitë dhe t’i 
mblidhni të korrat. 4Por vitin e shtatë toka duhet të pushojë. 
Këtë vit nuk ju lejohet të punoni asnjë fushë dhe as të kujdeseni për vreshtat. 5Madje, 
edhe ajo që ka mbirë vetë, nuk duhet korrur, as rrushi që rritet në hardhitë e pa 
shartuara, nuk duhet vjelë – medoemos ju duhet ta lejoni tokën të pushojë. 6Në vitin e 
shtatë, vetë toka do të prodhojë ushqim të bollshëm si për ju, ashtu edhe për skllevërit, 
punëtorët dhe të huajt që banojnë mes jush, 7për bagëtinë tuaj dhe për shtazët që 
jetojnë në fushë. Ju mund të ushqeheni me gjithçka që rritet vetvetiu. 
8-9Ju do të lini të kalojnë shtatë periudha të tilla nga shtatë vjet, që bëjnë gjithsej 49 
vjet. Pastaj, ditën e 10-të të muajit të 7-të, urdhëroni t’i bihet bririt të alarmit në mbarë 
vendin. 10Kjo do të jetë shenjë që të gjithë banorëve t’u rikthehen të drejtat e tyre. Viti i 
50-të të jetë viti që më takon mua. Ky është viti i rikthimit, ku rikthehet gjithçka. Çdo 
izraeliti do t’i rikthehet toka e tij e trashëgueshme, që e ka lënë peng, dhe kush iu shit 
tjetrit si skllav, mund të kthehet në fisin e tij. 11Në këtë vit nuk duhet mbjellë dhe ajo 
që rritet pa u mbjellë, nuk duhet korrur; 12as rrushi që rritet vetvetiu nuk duhet vjelë. 
Gjithë viti duhet të jetë një vit i shenjtë, i cili më takon mua. Por ju mund të ushqeheni 
me atë që prodhojnë fushat vetvetiu. 
13Në vitin e rikthimit, secili duhet ta rimarrë tokën e tij që ka pasur si pronë. 14Ju duhet 
ta kini parasysh këtë, kur i shitni ose i blini tokën një izraeliti tjetër. 15-16Çmimi 
llogaritet sipas intervalit të kohës nga viti që e blen ose e shet, deri në vitin e rikthimit 
që vjen. Në rast se ky interval është i gjatë, çmimi është më i lartë, por, në qoftë se ky 
është i shkurtër, atëherë këtij i përgjigjet një çmim më i ulët. Nuk blihet toka, por 
numri i të korrave. 17Prandaj, askush prej jush të mos kërkojë çmim tepër të lartë nga 
bashkëvendasi i tij. Merrini seriozisht udhëzimet e mia, sepse unë jam Zoti, Perëndia 
juaj! 
18-19Dëgjojini urdhërimet e mia dhe drejtojeni jetën sipas udhëzimeve të mia, atëherë ju 
do të mund të jetoni të sigurtë në tokën tuaj dhe ajo do të prodhojë aq sa ju duhet për 
të jetuar. 20Ju nuk duhet të shqetësoheni duke thënë: «Çfarë do të hamë në vitin e 
shtatë, kur nuk mund të mbjellim e as të korrim?» 21Unë, Zoti, do ta bekojë aq shumë 
tokën në vitin e shtatë, saqë prodhimi do të mjaftojë për dy vjet. 22Pasi të mbillni në 
vitin e tetë, atëherë ju do të mund të jetoni deri në të korrat e vitit të nëntë me 
prodhimin e vitit të gjashtë.” 
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Toka si pronë e Zotit dhe e njerëzve 
23«Një tokë nuk mund të shitet përfundimisht, sepse mbarë vendi nuk ju takon juve; 
ajo është prona ime. Ju banoni tek unë si të huaj dhe si të tillë, ju vetëm mund ta 
përdorni atë. 24Prandaj, në çdo shitje toke, duhet marrë parasysh e drejta e pronarit 
për ta riblerë. 25Kur një izraelit varfërohet dhe ai detyrohet të shesë një pjesë të tokës së 
tij, njeriu i tij më i afërt nga farefisi, i cili ka të drejtën e riblerjes, duhet të vijë dhe ta 
riblejë atë që shiti farefisi i tij. 26Në qoftë se dikush nuk ka njeri për t’ia riblerë tokën, 
por ai i gjen vetë të hollat për ta riblerë pronën e tij, 27atëherë ai duhet të llogarisë vitet 
që kanë kaluar që nga shitja dhe, për vitet që kanë mbetur deri në vitin e rikthimit, ai 
duhet t’i paguajë blerësit shumën e caktuar. Atëherë atij i kthehet prona që ka pasur. 
28Por, në qoftë se nuk mund ta gjejë shumën e nevojshme, prona e tij duhet të mbetet 
në duart e blerësit deri në vitin e rikthimit dhe pastaj t’i dorëzohet pronarit të parë. 
29Në qoftë se dikush shet një shtëpi, e cila gjendet brenda një qyteti të rrethuar me 
mure, i lejohet e drejta e riblerjes vetëm për një vit. 30Kur shtëpia nuk riblihet brenda 
këtij afati, ajo bie përfundimisht në duart e blerësit dhe të trashëgimtarëve të tij dhe 
nuk i rikthehet pronarit të parë, madje as edhe në vitin e rikthimit. 31Por, puna 
ndryshon në qoftë se shtëpia i takon një fshati pa mure. Ajo trajtohet njëlloj si fusha e 
lirë; mund të riblihet pa afat dhe, në vitin e rikthimit, ajo i rikthehet pronarit të parë. 
32Edhe për shtëpitë e levitëve që gjenden në qytetet e tyre ekziston e drejta e riblerjes pa 
afat. 
33Edhe në qoftë se shtëpia nuk riblihet më parë, ajo i rikthehet pronarit të parë në vitin 
e rikthimit, sepse shtëpitë e levitëve janë pronë e trashëguar ndër izraelitët. 34Por 
kullotat që gjenden përreth qyteteve të levitëve nuk duhet të shiten, sepse ato janë 
prona të patjetërsueshme.» 
 
Një izraelit nuk duhet të skllavërohet 
35«Kur një izraelit, që banon pranë jush, varfërohet dhe humb gjithë pronën e tij, ju du-
het ta ndihmoni dhe t’i siguroni mjetet për jetesë, ashtu siç ia siguroni një të huaji. 36-

37Kur i jepni hua, mos kërkoni prej tij asnjë kamatë; mos kërkoni që t’jua kthejë me 
shtesë ushqimin që i jepni. Merrini seriozisht udhëzimet e mia dhe sigurojani jetesën 
bashkëvendasit që banon pranë jush. 38Unë jam Zoti, Perëndia juaj, i cili ju ka nxjerrë 
nga Egjipti për t’ju dhënë vendin e Kënaanit dhe për të qenë Perëndia juaj. 
39Kur një izraelit, që banon pranë jush, varfërohet aq shumë, saqë duhet t’jua shesë 
edhe vetveten, mos e trajtoni si skllav, 40por si punëtor ose si një të huaj që banon mes 
jush. Ai duhet të punojë për ju vetëm deri në vitin e rikthimit. 41Atëherë ai, bashkë me 
tërë familjen e tij, do të lirohet dhe mund të kthehet te fisi i tij; edhe prona e tij e 
trashëguar i rikthehet. 42Në të vërtetë, të gjithë izraelitët janë prona ime, sepse i kam 
nxjerrë nga Egjipti. Prandaj, ata nuk duhet të shiten si skllevër. 43Merrini seriozisht 
udhëzimet e mia dhe mos detyroni asnjë izraelit të punojë si skllav. 44Kur ju nevojiten 
skllevër dhe skllave, ju mund t’i blini prej popujve fqinjë. 45Edhe të huajt që banojmes 
jush mund t’i blini si skllevër si dhe pasardhësit e tyre që lindin në vendin tuaj. Ju 
mund t’i merrni si pronën tuaj të përhershme 46dhe t’ua lini trashëgim bijve tuaj; ata 
nuk duhen liruar. Por, ndalohet t’i skllavëroni vëllezërit tuaj izraelitë. 
47Kur një i huaj, që banon mes jush, bëhet i pasur, kurse një izraelit, pranë tij, 
varfërohet dhe detyrohet t’i shitet skllav atij ose një të huaji tjetër, 48-49izraelitët i mbetet 
gjithnjë e drejta e riblerjes. Njëri prej vëllezërve, ose xhaxhai, ose kushëriri, ose një 
farefis i afërt mund ta riblejë. Ai mund ta riblejë vetveten në qoftë se siguron mjetet e 
nevojshme. 50Atëherë, ai llogarit me të zotin sa vjet i ka shërbyer dhe sa vjet i mbeten 
deri në vitin e rikthimit, pastaj llogarit tarifën vjetore sipas rrogës së një punëtori. 51-

52Shuma e riblerjes i përgjigjet numrit të viteve që mbeten deri në vitin e rikthimit. 53Në 
qoftë se qëndron te zotëria i tij, i zoti duhet ta trajtojë si njeri të lirë, i cili punon për të 
për një rrogë vjetore; ju ndalohet të lejoni që ai të skllavërohet. 54Në qoftë se nuk mund 
ta riblihet, ai, bashkë me familjen e tij, duhet të lirohet, në vitin e rikthimit. 55Në të 
vërtetë, të gjithë izraelitët më takojnë mua si skllevër; ata janë prona ime, sepse unë i 
kam nxjerrë nga Egjipti. Unë jam Zoti, Perëndia juaj!» 
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Dëgjesa sjell lumturi dhe bekim 
(Br 7,12-24; 28,1-14) 

Zoti tha: «Unë jam Zoti, Perëndia juaj! Prandaj ju ndalohet të bëni shtatore 
idhujtare. Në vendin tuaj ju ndalohet të ngrini shtatore të tilla dhe t’i adhuroni, 

qofshin ato shtatore të gdhendura ose të derdhura, shtylla guri ose gurë me figura të 
skalitura. 2Nderoni ditën e shtunë dhe mos e përdhosni shenjtëroren time. Unë jam 
Zoti! 
-3Në qoftë se i zbatoni udhëzimet e mia dhe i ndiqni urdhërimet e mia, do t’ju mbuloj 
me bekime. 4Do të dërgoj shi në kohën e duhur, që fushat të japin prodhim të mirë dhe 
pemët fruta të mira. 5Ju do të korrni aq shumë, saqë koha e grirjes do të zgjatë deri në 
kohën e vjeljes dhe koha e vjeljes deri në mbjelljen tjetër. Ju do të keni mjaft për të 
ngrënë dhe do të banoni të sigurtë në vendin tuaj. 
6Unë do të bëj që në vendin tuaj të mbretërojë paqja. Kur të bini të flini, ju nuk do të 
keni përse të frikësoheni se mos ju tmerron kush. Do t’i shfaros prej vendit të gjitha 
kafshët e egra dhe asnjë ushtri e huaj nuk do ta sulmojë vendin tuaj. 7Ju do t’i 
shpartalloni armiqtë tuaj dhe do t’i vritni me shpatë. 8Pesë prej jush do të shpartallojnë 
njëqind prej tyre, dhe njëqind prej jush dhjetë mijë prej tyre; ata do të rrëzohen përtokë 
radhë-radhë. 
9Do t’ju drejtohem juve dhe do të bëj që t’ju lindin shumë fëmijë, që të shumëzoheni 
edhe më. Do ta mbaj besëlidhjen time dhe do të plotësoj gjithçka që ju kam premtuar. 
10Ju do të jeni duke ngrënë të korrat e vjetra, kur të arrijnë të rejat; ju do të hidhni 
pjesën që mbetet prej të korrave të vjetra, për të bërë vend për të rejat. 11Unë do të 
banoj midis jush dhe nuk do të detyrohem t’ju kthej shpinën. 12Unë do të jem me ju, do 
të jem Perëndia juaj, dhe ju do të jeni populli im. 13Unë jam Zoti, Perëndia juaj, i cili ju 
nxori nga Egjipti, ku ishit skllevër. Unë e kam thyer zgjedhën tuaj të skllavërisë dhe ju 
kam ngritur përsëri në këmbë.» 
 
Mosbindja sjell fatkeqësi 
(Br 28,15-68) 
14«Por, në qoftë se nuk më dëgjoni dhe nuk ndiqni udhëzimet e mia, 15në qoftë se nuk 
përfillni urdhërimet e mia dhe nuk doni t’ia dini për vendimet e mia gjyqësore duke 
shkelur besëlidhjen që kam lidhur me ju, 16atëherë do të bëj që të bjerë mbi ju 
fatkeqësi. Do t’ju dërgoj sëmundje të pashërueshme, që do t’ju verbojnë dhe do t’ju 
brejnë dalngadalë. Do të mbillni, por më kot, sepse të korrat do t’i mbledhin armiqtë 
tuaj. 17Unë vetë do të bëhem kundërshtari juaj dhe do të bëj që armiqtë tuaj të dalin 
fitimtarë mbi ju; ju do të ikni, edhe në qoftë se askush nuk ju ndjek. 
18Në qoftë se edhe atëherë nuk do të më dëgjoni, do t’ju ndëshkoj shtatë herë më 
shumë. 19Unë do ta thyej kokëfortësinë tuaj dhe nuk do të lejoj që të bjerë shi; qielli 
përmbi ju do të jetë si një kupë bronzi dhe toka nën këmbët tuaja do të jetë e fortë si 
guri.  

20Atëherë të gjitha mundimet tuaja do të jenë të kota. Në fushat tuaja nuk do të rritet 
më asgjë dhe pemët nuk do të japin më fruta. 
21Në qoftë se përsëri më kundërshtoni dhe nuk më dëgjoni, do ta shtoj edhe shtatë herë 
ndëshkimin tuaj. 22Do të lëshoj mbi ju kafshë të egra, që do të hanë fëmijët tuaj dhe 
bagëtinë tuaj; ato do të vrasin aq shumë prej jush, saqë rrugët do të jenë të shkreta. 
23Në qoftë se edhe atëherë nuk doni të më dëgjoni dhe vazhdoni të ngrini krye kundër 
meje, 24do të kthehem kundër jush dhe do t’ju ndëshkoj shtatë herë më ashpër.  

25Meqë do ta keni shkelur besëlidhjen time, do të lejoj që ushtri të huaja të hyjnë në 
vendin tuaj. E kur të kërkoni strehë prapa mureve tuaja, murtaja do të shpërthejë mes 
jush. Armiqtë do t’i rrethojnë qytetet tuaja me një darë aq të fortë, 26saqë nuk do të 
keni asnjë dalje. Atëherë dhjetë gra do të kenë vetëm një furrë për të gatuar dhe buka 
do të ndahet me racion. E kur ta keni ngrënë racionin tuaj, ju do të ndiheni po aq të 
uritur sa edhe më parë. 
27E në qoftë se nuk më dëgjoni edhe atëherë dhe ende ngrini krye kundër meje, 28ju do 
ta provoni tërë zemërimin tim dhe do të ndëshkoheni edhe shtatë herë më ashpër.  

29Uria do t’ju bëjë të hani mishin e fëmijëve tuaj. 30Do t’i shkatërroj altarët, mbi të cilët 
ju u kushtoni flijime idhujve tuaj dhe do t’i hedh kufomat tuaja mbi gërmadhat e 
shtatoreve të idhujve tuaj. Unë do t’ju kthej shpinën plot neveri. 31Flijimet tuaja nuk do 
t’i pranoj më, qytetet tuaja do t’i bëj shkrumb e hi dhe shenjtëroret tuaja do t’i shkatë-

26



 120

rroj. 32Unë do ta shkretoj aq shumë vendin tuaj, saqë armiqtë do të tmerrohen, kur ta 
shtien në dorë.  

33Unë do t’ju shpërndaj në tërë botën dhe do t’ju dëboj me shpatë. Fushat tuaja do të 
shkretohen dhe qytetet tuaja do të kthehen në një grumbuj  gërmadhash. 34-35Në fund, 
vendi juaj do ta gjejë qetësinë që ju nuk donit t’ia jepnit. Kur toka do të mbetet e 
shkretë dhe ju do të detyroheni të banoni të shpërndarë midis armiqve tuaj, toka do të 
mund të kënaqet dhe t’i kompensojë vitet e humbura të djerrit. 
36-37Por atë pjesë tuajën që do t’i përjetojë të gjitha këto dhe që do të mërgojë në vendet e 
armiqve tuaj, do ta bëj aq zemërlëshuar, saqë do të marrin arratinë edhe nga zhurma e 
gjethes që fëshfërit, njëlloj sikur ta ndiqte pas një ushtri armike. Ata do të pengohen 
dhe do të bien, do t’i turren njëri-tjetrit, megjithëse nuk i ndjek askush. Ju nuk do të 
jeni më në gjendje t’i bëni ballë asnjë armiku 38dhe do të mbaroni në vend të huaj; 
vendi i armiqve tuaj do t’ju përpijë. 
39Ata që do të shpëtojnë gjallë si dhe pasardhësit e tyre, do të lëngojnë në vendet e 
armiqve për shkak të mëkateve të tyre dhe të të parëve të tyre. 40Por pastaj ata do t’i 
pranojnë mëkatet e tyre dhe mëkatet e të parëve të tyre; ata do të pendohen që ma 
kanë shkelur besën dhe kanë ngritur krye kundër meje. 41Ata do ta kuptojnë se unë 
duhej t’i ndëshkoja për këtë dhe t’i shpija në vendet e armiqve të tyre. Por, kur të 
nënshtrohet zemra e tyre kryengritëse dhe pasi të jenë penduar mjaft për mëkatet e 
tyre, 42do ta kujtoj besëlidhjen time me Jakovin, Izakun dhe Avrahamin dhe do të 
ndërhyj, që pasardhësit e tyre të kthehen përsëri në tokën e premtuar. 43Ata, vërtet, u 
detyruan të largoheshin nga toka e premtuar, që ajo t’i kompensonte vitet e djerrit që 
ia kanë refuzuar; ata duhej t’i paguanin mëkatet e tyre, sepse nuk e përfillnin 
drejtësinë time dhe nuk e çanin kokën për urdhërimet e mia. 44Por fakti që ata duhet të 
banojnë në vendet e armiqve të tyre, nuk do të thotë se unë u kam kthyer shpinën 
plotësisht dhe se dua t’i shkatërroj. Unë e mbaj premtimin, unë jam Zoti, Perëndia e 
tyre! 45Me të parët e tyre lidha besëlidhje dhe popujve të tjerë u tregova fuqinë time dhe 
atëherë kur e nxora popullin tim nga Egjipti, që të bëhem Perëndia e tyre. Kjo 
besëlidhje mbetet e sigurt: unë jam Zoti!» 
46Këto janë ligjet, urdhërimet dhe vendimet gjyqësore që Zoti i ka shpallur për 
marrëdhënien ndërmjet tij dhe popullit të tij dhe që ai ua dha izraelitëve, nëpërmjet 
Moisiut, në malin e Sinait. 
 
Rregullat për shpengimin e dhuratave të kushtuara 

1-2Zoti i dha Moisiut udhëzime të tjera për t’ia transmetuar popullit: «Kur 
ndokush ka bërë be për t’i kushtuar Zotit ♦  një njeri, ai mund ta çlirojë atë me 

shpërblesë. 3-7Shpengimin ai duhet ta paguajë me monedha argjendi: 
– për një burrë 20-60 vjeçar: 50 
– për një grua me po atë moshë:  30 
– për një mashkull 5-20 vjeçar: 20 
– për një femër me po atë moshë: 10 
– për një djalë 1-muajsh deri në 5 vjeç: 5   
– për një vajzë me po atë moshë: 3 
– për një burrë mbi 60 vjeç: 15 
– për një grua me po atë moshë: 10 
Monedhat e argjendta duhen peshuar sipas peshës së shenjtërores. 
8Në qoftë se njeriu që e ka bërë këtë be, është tepër i varfër për ta paguar këtë çmim, ai 
duhet të shkojë te prifti, bashkë me atë që i ka kushtuar Zotit. Prifti do të caktojë një 
çmim më të ulët, të cilin njeriu mund ta paguajë. 
9Kur ndokush i premton Zotit një kafshë për flijim, kjo vlen si pronë e Zotit. 10Ajo nuk 
duhet të këmbehet me një kafshë më të keqe ose më të mirë. Ndryshe, të dyja kafshët 
do t’i takojnë Zotit. 11Por, kur ndokush i premton Zotit një kafshë, e cila del e papastër 
dhe nuk mund të përdoret si fli, ai duhet t’ia çojë priftit. 12Prifti do ta vlerësojë kafshën 
dhe do të caktojë çmimin; vendimi i tij është i pandryshueshëm. 13Kur pronari i kaf-
shës do ta riblejë atë, ai duhet t’i shtojë çmimit të caktuar edhe një të pestën. 
14Kur ndokush bën be për t’i dhënë Zotit shtëpinë e tij, vlerën duhet ta caktojë prifti; 
vendimi i tij është i pandryshueshëm. 15Kur ish-pronari do ta riblejë shtëpinë e tij, ai 
duhet t’i shtojë çmimit të caktuar edhe një të pestën. 
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16Kur ndokush ia kalon Zotit diçka prej pronës së tij të trashëgueshme, vlera do të 
matet sipas madhësisë së tokës. Një arë, ku mund të mbillen 20 kg elb, do të vlerë-
sohet për 50 monedha argjendi. 
17Në qoftë se toka i premtohet Zotit që nga viti i rikthimit, vlera e caktuar është e plotë, 
18por kur dhurimi bëhet më vonë, prifti duhet ta ulë çmimin, sipas numrit të viteve që 
kanë ngelur deri në vitin tjetër të rikthimit. 19Në qoftë se ish-pronari do ta riblejë tokën 
e tij, ai duhet t’i shtojë vlerësimit të caktuar edhe një të pestën. 20Në qoftë se ai ia ka 
premtuar Zotit arën e tij dhe pastaj ia shet një tjetri, pa u çliruar me shpërblesë prej 
Zotit, ai e humb përgjithmonë të drejtën e riblerjes. 21Dhe në qoftë se fusha është e lirë 
në kohën e vitit të rikthimit, ajo mbetet përgjithmonë pronë e Zotit dhe bashkohet me 
pronën e priftërinjve. 
22Kur ndokush dëshiron t’i kushtojë Zotit me be një arë, e cila nuk i përket tokës së tij 
të trashëgueshme, por është fituar me blerje, 23prifti duhet ta llogaritë vlerën sipas 
numrit të viteve që mbeten deri në vitin e rikthimit. Shuma i takon Zotit dhe i duhet 
paguar shenjtërores po atë ditë. 24Në vitin e rikthimit, fusha do t’i rikthehet pronarit, 
prej të cilit ai e kishte blerë. 25Për të gjitha pagesat vlen pesha e shenjtërores. 
26Askush nuk mund t’i japë Zotit me be kafshën që ka lindur e para, qoftë ajo bagëti e 
trashë ose bagëti e imët; i parëlinduri gjithmonë i përket Zotit. 27Në qoftë se është fjala 
për të parëlindurin e një kafshe të papastër, ai mund të çlirohet me shpërblesë, kur 
pronari i shton vlerës së caktuar edhe një të pestën. Në qoftë se kafsha nuk çlirohet me 
shpërblesë, priftërinjtë nuk mund t’ia shesin atë dikujt tjetër, me çmimin e caktuar 
sipas vlerës.  
28Në qoftë se ndokush i kushton Zotit përgjithmonë diçka prej pronës së tij, çfarëdo 
qoftë: njeri, kafshë ose një pjesë are, ajo nuk mund të çlirohet me shpërblesë, as nuk 
duhet t’i shitet një tjetri. Ajo i takon Zotit dhe është diçka veçanërisht e shenjtë, e 
rezervuar për Zotin. 
29Edhe njerëzit që i janë kushtuar ♦♦ Zotit në këtë mënyrë, nuk duhen çliruar me 
shpërblesë, por duhen vrarë. 
30Një e dhjeta pjesë e korrjeve ose e frutave të vjela i takon Zotit si tatim i shenjtë. 31Kur 
ndokush do të çlirojë diçka prej tyre, ai duhet t’i shtojë vlerës së caktuar edhe një të 
pestën. 32-33Edhe prej bagëtisë së trashë ose bagëtisë së imët një e dhjeta i takon Zotit. 
Kafshët nuk duhen zgjedhur sipas vlerës së tyre të madhe, ose të vogël; bariu duhet 
t’ia kalojë ato njerën pas tjetrës dhe çdo kafshë që është e dhjeta, duhet të nxirret 
mënjanë, sepse i takon Zotit. Ajo nuk duhet zëvendësuar me një tjetër, ndryshe të dyja 
kafshët do t’i takojnë Zotit dhe nuk mund të çlirohen më.» 
34Këto janë urdhërimet që ua dha Zoti izraelitëve nëpërmjet Moisiut, në malin e Sinait. 
_______________________________ 
♦ d.m.th. sendi i takon që atëherë priftit ose njeriut i caktohet shërbim në shenjtërore për të 
ndihmuar priftërinjtë. ♦♦ d.m.th. negativisht: që janë vënë (nga një tjetri) nën mallkimin e Zotit. 
Shih rastin e Jerihos (Josh 6,17; 7,1) 
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LIBRI I NUMËRIMEVE 
 
Regjistrimi i izraelitëve 

Kishte kaluar një vit dhe një muaj që nga dalja e izraelitëve prej Egjiptit. Populli 
ende ishte në shkretëtirën e Sinait. Ditën e parë të muajit të dytë Zoti i tha Moisiut 

në Tendën e shenjtë: 
2-3«Bashkë me Aharonin, numëroni mbarë bashkësinë e Izraelit.♦  Hartoni listat e të 
gjithë meshkujve të aftë për shërbim ushtarak, që nga mosha 20 vjeç e lart, të radhitur 
sipas klaneve dhe familjeve. 4-15Prej secilit fis, një kryetar do t’ju ndihmojë për këtë. Ja 
emrat e atyre që do t’ju ndihmojnë: 
 

fisi: kryetari i fisit 
Ruveni: Elicuri, biri i Shedëurit, 
Shimoni: Shelumieli, biri i Curishadait, 
Juda: Nahshoni, biri i Aminadavit, 
Jisakari: Netaneli, biri i Cuarit, 
Zevuloni: Eliavi, biri i Helonit, 
Josefi – për Efraimin: Elishama, biri i Amihudit; 
dhe për Mënasheun: Gamlieli, biri i Pedahcurit, 
Benjamini: Avidani, biri i Gidoniut, 
Dani: Ahiezeri, biri i Amishadaiut, 
Asheri: Pagieli, biri i Ohranit, 
Gadi: Eljasafi, biri i Deëlit: 
Naftaliu: Ahira, biri i Enanit.» 
 

16Këta 12 burra nga bashkësia u thirrën për t’i përfaqësuar fiset e tyre si kryetarë. 17-

18Pastaj Moisiu dhe Aharoni lajmëruan të mblidhej mbarë bashkësia e izraelitëve. Me 
ndihmën e kryetarëve të fiseve, ata i regjistruan të gjithë burrat që ishin nga 20 vjeç e 
lart, të radhitur sipas klaneve dhe familjeve. Kjo ndodhi në ditën e parë të muajit të 
dytë, 19në shkretëtirën e Sinait, sipas urdhrit që i dha Zoti Moisiut. 
20-46Numri i burrave të aftë për shërbim ushtarak është shënuar në listën që vijon. Në 
krye janë pasardhësit e Ruvenit, të të parëlindurit të Jakovit. 
 

fisi   numri 

Ruveni   4.650 
Shimoni   5.930 
Gadi   4.565 
Juda   7.460 
Jisakari   5.440 
Zevuluni   5.740 
Efraimi   4.050 
Mënasheu   3.220 
Benjamini   3.540 
Dani   6.270 
Asheri   4.150 
Naftaliu   5.340 
______________________________________ 
Gjithsej   60.355 ♦♦ 
 
_______________________________ 
♦ Ky libër e merr emrin nga numërimet (e jo numrat) që bëhen për pushtimin dhe ndarjen e 
tokës.♦♦ Shifrat e ushtarëve janë ndarë me 10 sepse duhet marrë parasysh zakoni egjiptian i 
shumëzimit të shifrave ushtarake me 10. Në këtë rast popullsia e Izraelit në kohën e Daljes do 
të ishte jo rreth 2 miliunë, por rreth 200.000. Mbarë popullsia e Egjiptit ishte vetëm rreth 4 
miliunë. Përveç kësaj, duhet marrë parasysh që ushtria e superfuqisë, si p.sh. ajo e Asirisë, doli 
rrallë jashtë 120.000. Përveç kësaj numri i dhënë për të parëlindurit (22.273) është në përputhje 
me një popullsi prej 200 000, por jo me një popullsi prej dy milion. 
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Pozita e veçantë e levitëve 
47Fisi i Levit nuk u regjistrua në listën e fiseve të tjera. 48Zoti i kishte thënë Moisiut: 49«Ti 
nuk duhet t’i përfshish levitët në listën e atyre që janë të aftë për shërbim ushtarak 
dhe këta nuk duhet t’i shtohen numrit të përgjithshëm të izraelitëve. 50Ata duhet të 
kujdesen për Tendën e shenjtë, vendin ku ruhet dokumenti i besëlidhjes, dhe për gjith-
çka që i përket asaj. Gjatë lëvizjeve të tyre, ata duhet të mbajnë Tendën dhe mjetet e 
saj. Për këtë arsye, ata duhet t’i ngrenë tendat rreth shenjtërores. 51Kur zhvendoset 
fushimi, ata duhet ta heqin shenjtëroren dhe ta ngrenë përsëri në vendin e ri të 
fushimit. Çdonjeri i paautorizuar që i afrohet Tendës, duhet dënuar me vdekje. 52Fiset e 
tjera duhet të fushojnë rreth flamurit të repartit të tyre, 53por levitët duhet të banojnë 
rreth Tendës, vendit ku ruhet dokumenti i besëlidhjes, për ta ruajtur atë, që izraelitët e 
tjerë të mos i afrohen dhe që zemërimi im të mos bjerë mbi bashkësinë.» 
54Izraelitët vepruan sipas urdhrave që i kishte dhënë Zoti Moisiut. 
 
Rendi i fiseve 

Zoti u tha Moisiut dhe Aharonit: 2«Izraelitët duhet ta ngrenë fushimin në largësinë e 
duhur përreth Tendës së shenjtë. Secili e ka vendin e vet të caktuar nën flamurin e 

repartit të tij dhe pranë shenjës së fisit të tij. 
3-8Në anën lindore do të vendoset reparti i grupuar rreth flamurit të Judës. Në të do të 
bëjnë pjesë burrat e tri fiseve, nën komandën e kryetarëve të tyre: 
 
fisi: kryetari.    numri 
Juda:       Nahshoni, biri i Aminadavit  7.460 
Jisakari:   Netaneli, biri i Cuarit  5.440 
Zevuluni:  Eliavi, biri i Helonit   5.740 
 

9Numri i përgjithshëm i tyre do të jetë 18.640. Kur të nisen përsëri izraelitët, ky repart 
do të dalë në krye. 
10-15Reparti i grupuar nën flamurin e Ruvenit do të vendoset në anën jugore. Ai do të 
përbëhet nga burrat e tri fiseve, nën komandën e kryetarëve e tyre: 
 
fisi dhe kryetari i fisit    numri 
Ruveni: Elicuri, biri i Shedeurit   4.650 
Shimoni: Shelumieli, biri i Curishadait  5.930 
Gadi: Eljasafi, biri i Deuelit   4.565  
 

16Numri i përgjithshëm i tyre do të jetë 15.145. Kur të nisen përsëri izraelitët, ky repart 
do të dalë i dyti. 17Pastaj do të vihen në radhë levitët me Tendën e shenjtë. Vendi i tyre 
do të jetë pikërisht në mes, në fushim dhe në rrugë. 
18-23Reparti i grupuar nën flamurin e Efraimit do të vendoset në anën perëndimore. Ai 
do të përbëhet nga njerëzit e tri fiseve, nën komandën e kryetarëve të tyre: 
 
fisi dhe kryetari i fisit:     numri 
Efraimi: Elishama, biri i Amihudit    4.050 
Mënasheu: Gamlieli, biri i Pedacurit    3.220 
Benjamini: Avidani, biri i Gidonit    3.540 
 

24Numri i përgjithshëm i tyre do të jetë 10.810. Kur të nisen izraelitët, ky repart do të 
dalë i treti, drejtpërdrejt pas levitëve.  

25-30Reparti i grupuar nën flamurin e Danit do të vendoset në anën veriore. Ai do të 
përbëhet nga njerëzit e tri fiseve, nën komandën e kryetarëve të tyre: 
 
fisi dhe kryetari i fisit    numri 
Dani: Ahiezeri, biri i Amishadait   6.270 
Asheri: Pagieli, biri i Ohranit   4.150  
Naftaliu: Ahira, biri i Enanit   5.340  
 

31Numri i përgjithshëm i tyre do të jetë 15.760. Kur të nisen izraelitët, ky repart do të 
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dalë i fundit.» 
32Numri i përgjithshëm i të gjithë izraelitëve të aftë për shërbim ushtarak ishte 60.355. 
33Sipas urdhrit të Zotit, levitët nuk u numëruan me të tjerët.   

34Për gjithçka izraelitët vepruan sipas urdhrit që i dha Zoti Moisiut. Ata fushonin çdo 
herë nën flamurët e tyre, të radhitur sipas fiseve dhe familjeve, dhe niseshin për 
marshim po sipas kësaj radhitjeje. 
 
Bijtë e Aharonit 

1-2Atëherë, kur Zoti fliste me Moisiun në malin e Sinait, Aharoni kishte katër bij: 
Nadavin, të parëlindurin, dhe pastaj Avihun, Elazarin dhe Itamarin. 3Ata u shugu-

ruan priftërinj që kur iu derdh vaji në kokë dhe filluan menjëherë shërbimin e tyre. 
4Por Nadavin dhe Avihun i gjeti vdekja, para Tendës së shenjtë në shkretëtirën e Sinait, 
kur i kushtuan Zotit një flijim me temjan të palejueshëm. Ata vdiqën pa lënë fëmijë. 
Për këtë arsye, vetëm Elazari dhe Itamari e ushtronin shërbimin e priftërinjve nën atin 
e tyre, Aharonin. 
 
Levitët u nënshtrohen priftërinjve 
5Zoti i tha Moisiut: 6«Thirri të mblidhen burrat e fisit të Levit dhe silli te prifti, Aharoni. 
Ata janë caktuar si ndihmësit e tij 7për të kryer shërbimin në Tendën e shenjtë për të, 
si dhe për izraelitët dhe të kujdesen për gjithçka. 8Ata duhet t’i mbajnë në rregull 
pajisjet e shenjta. Atje ata duhet të kujdesen për të gjitha shërbesat në shenjtërore 
lidhur me detyrimet që kanë izraelitët. 9Ti duhet t’i vësh levitët në shërbim të Aharonit 
dhe pasardhësve të tij, ashtu siç u caktuan prej izraelitëve të tjerë. 10Por shërbimin 
priftëror duhet ta ushtrojnë Aharoni dhe pasardhësit e tij. Vetëm ata janë të autorizuar 
për këtë; kushdo tjetër, që ia jep vetes këtë të drejtë padrejtësisht, do të dënohet me 
vdekje.» 
11Gjithashtu Zoti i tha Moisiut: 12«Levitët i kam veçuar për vete. Ata më takojnë në vend 
të bijve tuaj të parëlindur. 13Në të vërtetë, mua më takon çdo i parëlindur. Kur i vrava 
të parëlindurit e egjiptianëve, i kam rezervuar për vete të gjithë ata që do të dalin të 
parët nga mitra e nënës, qoftë kafshë, qoftë njeri. Ata më takojnë mua; unë jam Zoti. 
 
Regjistrimet e levitëve 
14Atje, në shkretëtirën e Sinait, Zoti i tha Moisiut: 15«Numëro levitët, të radhitur sipas 
klaneve dhe familjeve! Të gjithë meshkujt e fisit të Levit që janë me moshë mbi një 
muaj, ti duhet t’i regjistrosh.» 16Moisiu veproi sipas urdhrit të Zotit. 
17Levi kishte tre djem: Gershonin, Kohatin dhe Merariun. 18Bijtë e Gershonit ishin 
Livniu dhe Shimiu, 19bijtë e Kohatit ishin Amrami, Jichari, Hevroni dhe Uzieli; 20kurse 
bijtë e Merariut, Mahliu dhe Mushiu. Prej tyre rrjedhin klanet dhe familjet që mbajnë 
emrat e tyre. 
21Gershoni ishte stërgjyshi më i lashtë i klaneve të Livniut dhe të Shimiut. 
22Numri i përgjithshëm i meshkujve të tyre, që ishin me moshë mbi një muaj, ishte 
7.500 veta. 23Ata duhej të fushonin në anën perëndimore, prapa Tendës së shenjtë. 
24Kryetari i tyre ishte Eljasafi, biri i Laelit. 25Ata përgjigjeshin për vetë Tendën, për 
mbulesën e saj mbrojtëse dhe për perden në hyrjen e saj, 26për copat e endura që 
rrethojnë oborrin përreth Tendës dhe altarit, për perden në hyrjen e oborrit të parë dhe 
për litarët e Tendës. Ata duhej të kujdeseshin për gjithçka që kishte të bënte me këto 
sende. 
27Kohati ishte stërgjyshi më i lashtë i klaneve të Amramit, Jicharit, Hevronit dhe Uzielit. 
28Numri i përgjithshëm i meshkujve të tyre që ishin me moshë mbi një muaj ishte 
8.300 veta. Ata ishin të caktuar për shërbim në shenjtërore. 29Ata duhej të fushonin në 
anën jugore të Tendës së shenjtë. 30Kryetari i tyre ishte Elicafani, biri i Uzielit. 31Ata 
përgjigjeshin për arkën e besëlidhjes, tavolinën me bukët e kushtuara, shandanin, të 
dy altarët, mjetet për shërbimin e flijimit, si dhe për perden që ndante shenjtëroren e 
brendshme. Ata kishin për detyrë të kujdeseshin për gjithçka që kishte të bënte me 
këto sende. 32Mbi kryetarët e levitëve ishte Elazari, biri i priftit Aharon. Ai mbikëqyrte të 
gjithë ata që kishin shërbim në shenjtërore. 
33Merariu ishte stërgjyshi më i lashtë i klaneve të Mahliut dhe Mushit. 34Numri i 
përgjithshëm i meshkujve të tyre, që ishin me moshë mbi një muaj, ishte 6.200 veta. 
35Ata duhej të fushonin në anën veriore të Tendës së shenjtë. Kryetari i tyre ishte 
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Curieli, biri i Avihajilit. 36Ata përgjigjeshin për dërrasat e mureve të shenjtërores, për 
traversat e tyre, për shtyllat dhe bazamentet, dhe për të gjitha pajisjet e tjera të Tendës 
së shenjtë. Ata duhej të kujdeseshin për gjithçka që kishte të bënte me këto sende, 
37dhe përveç këtyre, për shtyllat rreth oborrit të parë, bashkë me bazamentet e tyre, për 
kunjat dhe litarët. 
38Moisiu dhe Aharoni me bijtë e tij fushonin para hyrjes së Tendës së shenjtë, në anën 
lindore. Ata përgjigjeshin për kryerjen e të gjitha shërbesave në shenjtërore për 
izraelitët. Në rast se dikush tjetër kërkonte të bënte këtë gjë, ai dënohej me vdekje. 
39Numri i përgjithshëm i të gjithë levitëve meshkuj, që ishin me moshë mbi një muaj, 
ishte 22.000 veta. Ky ishte rezultat i regjistrimit që bënë Moisiu dhe Aharoni, me 
urdhrin e Zotit, mes klaneve të tyre. 
 
Levitët zëvendësojnë të parëlindurit 
40-41Zoti i tha Moisiut: «Të gjithë bijtë e parëlindur më takojnë mua. Në vend të tyre, 
kërkoj që levitët të jenë prona ime. Gjithashtu, kërkoj të drejtën e pronarit të bagëtisë 
së levitëve, në vend të të gjitha kafshëve të parëlindura në Izrael. 
Prandaj bëj regjistrimin e të gjithë meshkujve izraelitë të parëlindur që janë me moshë 
mbi një muaj.»   

42Moisiu urdhëroi që të numëroheshin, sipas urdhrit të Zotit, të gjithë të parëlindurit e 
izraelitëve, me moshë mbi një muaj. 43Sipas regjistrimit, numri i përgjithshëm i tyre 
ishte 22.273 veta. 
44Pastaj Zoti i tha Moisiut: 45«Më dorëzo levitët, që ata të më përkasin mua, Zotit, në 
vend të të parëlindurve të izraelitëve të tjerë; po kështu, edhe bagëtinë e levitëve në 
vend të të vegjëlve të parëlindur të bagëtisë së izraelitëve. 46Të 273 të parëlindurit që 
janë mbi numrin e levitëve, ti duhet t’i çlirosh me shpërblesë. 47Kjo shpërblesë, për se-
cilin prej tyre, është pesë monedha argjendi, të peshuara sipas peshës së shenjtërores. 
48Monedhat duhet t’ia dorëzosh Aharonit dhe bijve të tij.  

49-51Moisiu bëri që të paguhej çmimi i çlirimit dhe ua dorëzoi shumën e përgjithshme, 
prej më shumë se 15 kg argjend, Aharonit dhe bijve të tij, sipas urdhrit të Zotit. 
 
Detyrat e grupit të Kohatit 

Zoti i tha Moisiut dhe Aharonit: 2-3«Regjistroni në një listë të gjithë levitët që rrjedhin 
nga Kohati dhe që janë në moshën nga 30 deri në 50 vjeç, të ndarë sipas klaneve 

dhe familjeve. Ata do të caktohen për të kryer disa punë të veçanta në Tendën e 
shenjtë. 4Ata do të përgjigjen për transportimin e sendeve që janë veçanërisht të 
shenjta. 
5Kur izraelitët bëhen gati për rrugë dhe heqin fushimin, më parë Aharoni dhe bijtë e tij 
duhet të hyjnë në Tendë, të heqin perden që ndan shenjtëroren dhe me të të mbulojnë 
arkën e besëlidhjes. 6Përveç kësaj, mbi të ata duhet të hedhin edhe një mbulesë tjetër 
prej lëkure delfini dhe një pëlhurë ngjyrë vjollcë. Pastaj ata duhet të futin shtagat 
mbajtëse në hallkat anësore të arkës. 
7Edhe mbi tavolinën, ku vihen bukët e kushtuara, ata duhet të shtrijnë një pëlhurë 
ngjyrë vjollcë dhe mbi të t’i vënë kupat, tasat, gotat dhe kanat për blatimin e pijes; 
edhe bukët duhet t’i vendosin mbi të. 8Mbi to të hedhin një pëlhurë të kuqe të errët, 
pastaj një mbulesë prej lëkure delfini. Në fund të futen nëpër vende shtagat mbajtëse 
për ta transportuar tavolinën. 
9Pastaj të marrin një pëlhurë ngjyrë vjollcë, me të të mbulojnë shandanin me kupat e 
tij, bashkë me pajisjet e tij; gërshërët për të prerë fitilat, kupat për pastrimin e 
kandilave dhe të gjitha enët përkatëse. 10Mbi to të hedhin një mbulesë prej lëkure 
delfini dhe t’i vendosin të gjitha mbi një skelet mbajtës. 
11Pastaj të hedhin një pëlhurë ngjyrë vjollcë mbi altarin e artë, mbi të të vendosin një 
mbulesë prej lëkure delfini dhe të fusin shtagat mbajtëse. 12Të gjitha mjetet që 
përdoren në shenjtërore të mbështillen me një pëlhurë ngjyrë vjollcë, të mbulohen me 
një pëlhurë prej lëkure delfini dhe të vendosen në një skelet mbajtës. 
13Të pastrojnë hirin nga altari për flijimet e përkushtimit dhe ta mbulojnë atë me një 
pëlhurë të kuqe të mbyllur. 14Mbi të të vendosin të gjitha mjetet që përdoren në altar: 
mangallin dhe pirunët për mishin, lopatat për largimin e hirit dhe kupat për 
mbledhjen e gjakut. Pastaj, mbi të të hedhin një mbulesë prej lëkure delfini dhe të 
fusin në vende shtagat mbajtëse. 15Vetëm kur Aharoni dhe bijtë e tij t’i kenë 
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mbështjellë të gjitha sendet e shenjta, mund të hyjnë levitët e klanit të Kohatit dhe të 
marrin gjithçka për ta transportuar. Në qoftë se i prekin sendet e shenjta të 
pambështjella, ata duhet të vdesin. 
16Elazari, biri i priftit Aharon, përgjigjet për Tendën e shenjtë dhe për gjithçka që 
përdoret në të, para së gjithash për vajin e kandilave, temjanin, blatimin drithor të 
përditshëm dhe vajin për shugurim. 
17Zoti u tha Moisiut dhe Aharonit: 18-19«Meqë pasardhësit e Kohatit gjatë shërbimit të 
tyre kanë të bëjnë me sendet që janë veçanërisht të shenjta, ju duhet të kujdeseni që 
ata të mos dëmtohen dhe të mos vdesin. Ata nuk duhet të hyjnë në shenjtërore pa i 
thirrur, por Aharoni dhe bijtë e tij duhet t’i çojnë brenda dhe t’i tregojnë secilit se çfarë 
duhet të mbajë ai. 20Në qoftë se ata hyjnë para kohe dhe i shohin vetëm për një çast 
sendet e shenjta pa mbulesë, ata duhet të vdesin. 
 
Detyrat e grupit të Gershonit dhe të grupit të Merariut 
21Zoti i tha Moisiut: 22-23«Regjistroni të gjithë pasardhësit e Gershonit prej fisit të Levit, 
që duhet të ngarkohen me detyrë në Tendën e shenjtë, d.m.th. burrat me moshë nga 
30 deri në 50 vjeç, të radhitur sipas klaneve dhe familjeve. 
24-25Gjatë transportimit të Tendës ata përgjigjen për të gjitha pëlhurat, të dyja mbulesat, 
perden në hyrjen e Tendës, 26copat që kufizojnë oborrin e parë, perden në hyrjen e 
oborrit, litarët dhe gjithçka që lidhet me detyrën e tyre. 
 27-28Për të gjitha këto përgjigjen pasardhësit e Gershonit. Aharoni dhe bijtë e tij do t’i 
tregojnë detyrat secilit prej tyre. Itamari, biri i priftit Aharon, do t’i mbikëqyrë. 
29-30Regjistroni të gjithë pasardhësit e Merariut prej fisit të Levit, që duhet të kryejnë një 
punë lidhur me Tendën e shenjtë, d.m.th. burrat me një moshë nga 30 deri në 50 vjeç, 
të radhitur sipas klaneve dhe familjeve.  

31Në transportimin e Tendës ata përgjigjen për kolonat që formojnë muret e shenjtëro-
res, për traversat, shtyllat dhe bazamentet e tyre, 32shtyllat rreth oborrit dhe 
bazamentet e tyre, kunjat, litarët dhe gjithçka tjetër që lidhet me detyrën e tyre. Secilit 
prej tyre do t’i besohet një detyrë e veçantë.  

33Për të gjitha këto përgjigjen pasardhësit e Merariut. Ata do t’i mbikëqyrë Itamari, biri i 
priftit Aharon.» 
 
Numri i levitëve të aftë për shërbim 
34-49Moisiu, Aharoni dhe kryetarët e fiseve regjistruan të gjithë pasardhësit e Kohatit, 
Gershonit dhe Merariut, që do të kryenin detyrat e ngarkuara për Tendën e shenjtë, 
d.m.th. burrat nga 30 deri në 50 vjeç, të radhitur sipas klaneve dhe familjeve. 
Regjistrimi ishte si vijon: 
 
Grupi  Burra nga 30 deri në 50 vjeç 
 Kohati  275 
 Gershoni  263 
 Merariu  320 
____________________________ 
 Gjithsej  858 
  
Gjithsecilit iu besua detyra e tij, sipas urdhrit që i dha Zoti Moisiut. 
 
Dëbimi i të papastërve 

Zoti i tha Moisiut: 2«Jepu urdhër izraelitëve, që të dëbojnë nga fushimi secilin që 
vuan nga lebra a nga një rrjedhje, ose që ka prekur një të vdekur. 3Kjo vlen për 

burrat dhe për gratë. Ndryshe ata do ta ndotin fushimin ku unë, Zoti, banoj mes jush.» 
4Izraelitët e zbatuan urdhrin dhe dëbuan nga fushimi të gjithë ata që ishin (ritualisht) 
të papastër. 
 
Dëmshpërblimi me rastin e shkeljes së të drejtës së pronës 
5-6Zoti i dha Moisiut këtë urdhër, për t’ua transmetuar izraelitëve: 
«Në qoftë se ndokush ka vepruar keq kundër pronës së dikujt dhe kështu është bërë 
fajtor para Zotit, 7ai duhet ta pranojë fajin e tij dhe të dëmtuarit t’i paguajë dëmshpër-
blimin. Por ai duhet t’i shtojë vlerës së dëmit edhe një të pestën. 8Në qoftë se i dëmtuari 

5



 127

nuk është më në jetë dhe nuk ka farefis të afërt, i cili mund ta marrë dëmshpërblimin 
në vend të tij, dëmshpërblimi i përket Zotit dhe i jepet priftit. Në këtë dëmshpërblim 
nuk përfshihet dashi i flijuar, me gjakun e të cilit prifti ka shlyer fajin para Zotit. 9-

10Edhe dhuratat e veçanta, që izraelitët ia kushtojnë Zotit, u takojnë priftërinjve.» 
 
Vendimi gjyqësor i Zotit me rastin e dyshimit për shkelje kurore 
11-15Zoti i dha Moisiut udhëzimet që vijojnë, për t’ua transmetuar izraelitëve: 
”Kur burrin e bren dyshimi se gruaja e tij ka bërë tradhti bashkëshortore dhe ka fjetur 
me një burrë tjetër, por nuk gjen dëshmitarë për këtë, ai duhet ta çojë vetë te prifti. 
Edhe në qoftë se burrin e bren dyshimi për gruan e tij, pa pasur asnjë arsye, ai duhet 
ta çojë vetë te prifti. Në këtë rast, si blatim, ai duhet të çojë një kilogram miell elbi. Por 
ai nuk duhet t’i shtojë miellit as vaj ulliri e as temjan, sepse ky është një blatim prej 
xhelozisë, që të dalë në dritë e vërteta. 
16Prifti e afron gruan tek altari. 17Pastaj, merr një enë prej balte me ujë të shuguruar 
dhe në të hedh pak dhe prej truallit të Tendës së shenjtë. 18Ai i zgjidh flokët e gruas 
dhe ia vë në duar blatimin e xhelozisë. Ai e merr vetë enën me ujin, i cili sjell hidhërim 
dhe mallkim. 19Atëherë i thotë gruas: «Në qoftë se nuk ke fjetur me asnjeri tjetër, përveç 
burrit tënd, atëherë ky ujë i hidhur, që sjell mallkim, nuk do të të bëjë asnjë dëm. 
20Por, në qoftë se e ke shkelur kurorën, 21-22atëherë Zoti do të të bëjë një shembull të 
frikshëm për popullin tënd. Uji do të depërtojë në zorrët e tua, kështu që ty do të të 
ënjtet mitra, dhe organet e tua seksuale do të thahen. 
Gruaja duhet të përgjigjet: «Amen, kështu le të bëhet!» 
23Prifti duhet ta shkruajë këtë mallkim në pergamenë dhe ta lajë shkrimin në ujin e 
hidhur. 24-26Pastaj, ai e merr blatimin e xhelozisë prej duarve të gruas dhe ia kalon 
simbolikisht Zotit. Më pas merr një grusht prej blatimit dhe e djeg në altar si shenjë që 
mbarë blatimi i takon Zotit. Ujin ia jep gruas për të pirë, që të mund të veprojë brenda 
saj. 27Në qoftë se ajo, me të vërtetë, ka bërë tradhti bashkëshortore, uji do t’i shkaktojë 
vuajtje të padurueshme; mitra e saj do të ënjtet dhe organet e saj seksuale do të 
thahen. Kështu, ajo do të bëhet shembull frikësues për mbarë popullin. 28Por, në qoftë 
se ajo është pa faj, uji nuk do t’i bëjë asnjë dëm dhe ajo do të mund të lindë fëmijë. 
29-30Kështu duhet vepruar, në qoftë se burrin e bren dyshimi se gruaja e tij ka bërë 
tradhti bashkëshortore. 31Ai nuk do të ketë pasoja, kurse gruaja, në qoftë se është 
fajtore, duhet t’i vuajë pasojat.” 
 
Rregullat për njeriun që i shugurohet Zotit 

1-2Zoti i dha Moisiut udhëzimet që vijojnë, për t’ua transmetuar izraelitëve: 
«Kur një burrë ose një grua bën be që t’i kushtohet Zotit për një kohë të caktuar, 3ai 

nuk duhet të pijë as verë e as birrë. Ai nuk duhet të pijë asgjë që përgatitet prej rrushit 
dhe nuk duhet të hajë asnjë kokërr rrush të freskët ose të tharë. 4Ai nuk duhet të 
ushqehet me asgjë që vjen prej hardhisë. 5Sa kohë që beja e tij është e vlefshme, ai nuk 
duhet të presë as flokët e as mjekrën. Si shenjë që ai i është kushtuar Zotit, ai duhet t’i 
lërë flokët të rriten lirshëm. 6Gjatë tërë kësaj kohe ai nuk duhet t’i afrohet asnjë të 
vdekuri. 7Edhe në qoftë se vdes i ati ose e ëma, vëllai ose motra e tij, ai duhet të 
qëndrojë larg tyre, sepse i është kushtuar Perëndisë së tij. 8Gjatë tërë kohës së besës së 
tij, ai i takon vetëm Zotit. 
9Por, në qoftë se dikush vdes papritur, kur ai është i pranishëm, atij i ndoten flokët e 
tij të shuguruara. Ai duhet të presë gjashtë ditë, derisa të bëhet përsëri i pastër, dhe 
ditën e shtatë duhet t’i presë flokët. 10Ditën tjetër, ai duhet të çojë te prifti, në hyrjen e 
Tendës së shenjtë, dy turtuj ose dy pëllumba. 11Prifti e kushton njërin si flijim pajtimi, 
kurse tjetrin si flijim përkushtimi. Kështu, ai e shlyen fajin e njeriut para Zotit. 
Njëkohësisht, flokët që i rriten njeriut më pas do të shpallen të shuguruara. 12Përveç 
kësaj, njeriu duhet të kushtojë një qengj njëvjeçar si flijim dëmshpërblimi dhe pastaj t’i 
kushtohet Zotit rishtas, për një periudhë aq të gjatë sa edhe me rastin e parë. Koha 
para ndotjes së tij nuk i quhet. 
 
Flijimi i të kushtuarit pas mbarimit të kohës së kushtimit 
13Kur të ketë mbaruar afati i besës së tij, i kushtuari duhet të shkojë në hyrjen e 
Tendës së shenjtë 14dhe t’i kushtojë Zotit tri kafshë pa të meta: një dash njëvjeçar si 
flijim përkushtimi, një dele njëvjeçare si flijim pajtimi dhe një dash të rritur si flijim 
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miqësie, 15si dhe blatimin drithor dhe blatimin e pijes që i përkasin ritit. Si blatim 
drithor plotësues, ai duhet të kushtojë edhe një shportë plot me bukë të pjekura, të 
gatuara me miell gruri pa tharm, prej miellit të përzier me vaj, si dhe kuleçë të lyer me 
vaj. 
16Prifti duhet t’i sjellë të gjitha këto tek altari dhe të kushtojë me radhë flijimin e 
pajtimit dhe flijimin e përkushtimit. 17Pas kësaj, ai duhet t’i kushtojë Zotit dashin si 
flijim miqësie, si dhe bukët e pjekura, dhe pastaj blatimet e zakonshme drithore dhe të 
pijes. 18Në hyrjen e Tendës së shenjtë i kushtuari duhet t’i qethë flokët e tij të 
shuguruara dhe t’i hedhë në zjarrin e altarit, ku digjen pjesët me dhjamë të flijimit të 
miqësisë. 
19Pastaj prifti vë në duart e të kushtuarit një pjesë të pjekur prej shpatullës së dashit 
bashkë me një bukë dhe një kulaç nga shporta. 20Pas kësaj, ai i merr vetë në duar 
dhuratat e kushtuara për t’ia kaluar simbolikisht Zotit. Ato i janë kushtuar Zotit dhe u 
takojnë priftërinjve, ashtu si kraharori bashkë me kofshën, të cilat, sipas rregullit, i 
takojnë atij. Pastaj i kushtuari mund të pijë përsëri verë. 
21Kushdo që i kushtohet Zotit për një kohë të caktuar, duhet t’ia kushtojë Atij këto 
flijime pas mbarimit të afatit, pa marrë parasysh se çfarë ka premtuar tjetër, përveç 
këtyre. Ai duhet ta plotësojë pa mungesa benë që bëri.» 
 
Bekimi që duhet të bëjë prifti 
22Zoti i tha Moisiut: 23«Kur Aharoni dhe bijtë e tij bekojnë bashkësinë, bekimi të 
formulohet në këtë mënyrë: 
24Zoti ju dhëntë begati dhe mbrojtje! 
25Zoti ju ndihmoftë dhe ju dhëntë dashurinë e tij! 
26Zoti ju pastë pranë dhe ju dhëntë lumturi dhe paqe! 
27Me këto fjalë ata duhet ta thërrasin emrin tim mbi izraelitët dhe t’ua rikujtojnë se ata 
më takojnë mua. Atëherë do ta bekoj popullin tim, Izraelin.» 
 
Dhuratat e kushtuara me rastin e shugurimit të kryetarëve të fiseve 

Kur Tenda e shenjtë, me gjithçka që i përkiste asaj, ishte gati dhe Moisiu e kishte 
ngritur atë për herë të parë, ai e spërkati Tendën, altarin dhe mjetet e shenjta me 

vaj dhe kështu ia shuguroi Zotit mbarë shenjtëroren. 2-3Po atë ditë, kryetarët e fiseve, 
që përgjigjeshin për regjistrimin e popullit, i sollën Zotit kushtimet e tyre. Ishin gjashtë 
karroca të mbuluara, secila e tërhequr nga dy qe. Secila karrocë paraqiste dhuratën e 
përbashkët të dy kryetarëve, kurse çdo ka përfaqësonte dhuratën e një kryetari. 
4Zoti i tha Moisiut: 5«Merri dhuratat e tyre! Karrocat do të caktohen për transportimin e 
Tendës së shenjtë. Ndaji ndërmjet levitëve, duke pasur parasysh detyrat e ndryshme të 
grupeve të veçanta.» 6Moisiu veproi sipas urdhrit të Zotit. 7Pasardhësve të Gershonit u 
dha dy karroca me katër qe, 8kurse pasardhësve të Merariut u dha katër karroca me 
tetë qe, për detyrat që ata duhej të kryenin nën udhëheqjen e priftit, Itamarit. 9Pasar-
dhësve të Kohatit nuk u dha asnjë karrocë, sepse ata përgjigjeshin për sendet 
veçanërisht të shenjta, që duheshin mbajtur në supe. 
10Përveç kësaj, kryetarët e fiseve kishin përgatitur edhe flitë për shugurimin e altarit. 
Kur ata donin t’i sillnin dhuratat e tyre tek altari, 11Zoti i tha Moisiut: «Kryetarët e 
fiseve duhet t’i kushtojnë dhuratat e tyre për 12 ditë me radhë, secili në një ditë.» 12-

83Kështu, ata i paraqitën dhuratat e tyre në rendin që vijon: 
ditën e 1-rë, Nahshoni, biri i Aminadavit, prej fisit të Judës, 
ditën e 2-të, Netaneli, biri i Cuarit, prej fisit të Jisakarit, 
ditën e 3-të, Eliavi, biri i Helonit, prej fisit të Zevulunit, 
ditën e 4-t, Elicuri, biri i Shedeurit, prej fisit të Ruvenit, 
ditën e 5-të, Shelumieli, biri i Curishadait, prej fisit të Shimonit, 
ditën e 6-të Eljasafi, biri i Deuelit, prej fisit të Gadit, 
ditën e 7-të, Elishama, biri i Amihudit, prej fisit të Efraimit, 
ditën e 8-të, Gamlieli, biri i Pedacurit, prej fisit të Mënasheut, 
ditën e 9-të, Avidani, biri i Gidonit, prej fisit të Benjaminit, 
ditën e 10-të, Ahiezeri, biri i Amishadait, prej fisit të Danit, 
ditën e 11-të, Pagieli, biri i Ohranit, prej fisit të Asherit,  
ditën e 12-të, Ahira, biri i Enanit, prej fisit të Naftaliut. 
Duratat që kushtoi secili prej tyre ishin të njëllojta, dhe konkretisht: një sahan 
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argjendi prej 1,5 kg dhe një kupë të argjendtë prej 0,75 kg, të peshuara sipas peshës 
së shenjtërores; të dyja enët prej argjendi përmbanin si blatim drithor miell gruri, të 
përzier me vaj ulliri; një kupë të vogël të artë, që peshonte 120 gr. dhe ishte mbushur 
me temjan; një dem, një dash dhe një qengj njëvjeçar si flijim përkushtimi, një cjap si 
flijim pajtimi dhe dy qe, pesë desh, pesë cjep dhe pesë qengja njëvjeçarë si flijim 
miqësie. 
84-88Si dhurata për shugurimin e altarit, kryetarët e 12 fiseve kushtuan gjithsej: 
12 sahane të argjendta dhe 12 kupa argjendi, me një peshë të përbashkët prej 27 kg; 
12 kupa të arta, me një peshë të përbashkët prej 1,5 kg, të mbushura me temjan; 
12 dema të rinj, 12 desh dhe 12 qengja njëvjeçarë si flijime përkushtimi, si dhe blatime 
drithore përkatëse; 
12 cjep si flijime për shlyerjen e mëkatit; 
24 qe dhe 60 desh, 60 cjep dhe 60 qengja njëvjeçarë si flijime miqësie. 
89Pastaj, kur Moisiu hyri në Tendën e shenjtë për të folur me Zotin, e dëgjoi zërin e Tij 
që vinte nga arka, ku ruhej dokumenti i besëlidhjes. Zëri vinte nga vendi midis të dy 
engjëjve rojtarë që janë në kapakun e arkës. 
 
Udhëzimi për vendosjen e kandilave 

Zoti i tha Moisiut: 2«Thuaji Aharonit t’i vendosë shtatë kupat mbi shandan në më-
nyrë të tillë, që fitili të priret përpara.» 

3Aharoni veproi sipas këtij udhëzimi. 4Shandani ishte krejtësisht prej ari të kulluar dhe 
ishte derdhur i tëri në një pjesë të vetme, sipas modelit që Zoti i kishte treguar Moisiut 
në mal. 
 
Shugurimi dhe emërimi i levitëve 
5Zoti i tha Moisiut: 
6-7«Veçoji levitët prej izraelitëve të tjerë. Ata duhet të jenë të pastër për të shërbyer në 
shenjtëroren time. Prandaj spërkati ata me ujin e pastrimit dhe kujdesu që t’i rruajnë 
të gjitha qimet në trup dhe t’i lajnë rrobat. 8Pastaj ata duhet të marrin një dem të ri për 
flijim përkushtimi dhe pak miell gruri si blatim drithor, të përzier me vaj ulliri. Ti vetë 
duhet të marrësh një dem tjetër të ri si flijim pajtimi. 9-10Pastaj ti duhet ta mbledhësh 
tërë bashkësinë e Izraelit dhe t’i vendosësh levitët para Tendës së shenjtë. Izraelitët du-
het t’i vënë duart mbi levitët, 11dhe Aharoni do të m’i shugurojë ata mua si flijim i 
izraelitëve; sepse ata duhet të bëjnë shërbim në shenjtëroren time. 12Levitët do t’i vënë 
duart mbi dy demat e rinj, dhe Aharoni do të ma sjellë njërin si flijim pajtimi, kurse 
tjetrin si flijim përkushtimi. Në këtë mënyrë çdo faj i levitëve kundrejt meje do të 
shlyhet. 13Pastaj vendosi levitët para Aharonit dhe bijve të tij, për të m’i kaluar simboli-
kisht. 14Në këtë mënyrë, ata do të veçohen nga izraelitët e tjerë dhe do të bëhen prona 
ime. 
15Pastaj levitët mund të hynë në Tendën e shenjtë për të kryer shërbimin e tyre.♦  16Ata 
janë prona ime e veçantë. Unë i kërkoj ata në vend të bijve të parëlindur të të gjithë 
izraelitëve të tjerë. 17Në të vërtetë, çdo i parëlindur në Izrael, qoftë njeri, qoftë kafshë, 
më përket mua. Kjo e drejtë më takon mua, sepse unë i vrava të gjithë të parëlindurit 
egjiptianë. 18Tani, në vend të të parëlindurve të izraelitëve, kam pranuar levitët. 19I kam 
shpallur ata pronën time dhe ua kam dhënë Aharonit dhe bijve të tij. Ata duhet të 
kryejnë shërbimin në Tendën e shenjtë dhe kështu, t’i ruajnë izraelitët e tjerë prej 
fatkeqësisë ♦♦  që do t’u ndodhë në qoftë se ata i afrohen shumë afër shenjtërores.» 
20Moisiu, Aharoni dhe mbarë bashkësia e izraelitëve vepruan me levitët sipas urdhrit që 
Zoti i dha Moisiut. 21Pasi levitët lanë veten dhe rrobat e tyre, Aharoni ia kaloi Zotit në 
mënyrë simbolike dhe i kushtoi të dy flijimet për të shlyer të gjitha mëkatet e tyre. 
22Pastaj levitët hynë në Tendën e shenjtë dhe e morën përsipër shërbimin e tyre, nën 
udhëheqjen e Aharonit dhe bijve të tij. Gjithçka u krye sipas urdhrit që Zoti i dha 
Moisiut. 
___________ 
♦  d.m.th. në oborrin e jashtëm, sepse u ndalohej të hynte në vetë tendë (khz. 4,20). 
♦♦  Duke fushuar rreth tendës së shenjtë ata do të pengonin që zemërimi i Zotit të mos bjerë në 
individët e joautorizuar. 
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Mosha e levitëve të caktuar për shërbim 
23Gjithashtu Zoti i tha Moisiut: 24-25«Levitët duhet ta marrin përsipër shërbimin e tyre në 
Tendën e shenjtë kur bëhen 25 vjeç dhe ta dorëzojnë kur mbushin 50 vjeç. 26Kush 
është më i moshuar mund t’i ndihmojë ♦ levitët, por ai nuk duhet të ndërmarrë asnjë 
punë, për të cilën përgjigjet vetë. Sipas këtij rregulli, ti duhet t’i ndash levitët për 
shërbimin e tyre.» 
___________ 
♦  Ata do të ishin në dispozicion kurdo që kishte presion të veçantë pune. 
 
Udhëzime plotësuese për festën e Pashkës 

Në muajin e parë të vitit të dytë, që izraelitët kishin dalë nga Egjipti, Zoti i tha 
Moisiut në shkretëtirën e Sinait: 2-3«Në mbrëmjen e ditës së 14-të të këtij muaji 

izraelitët duhet të festojnë darkën e Pashkës. Ata duhet t’u përmbahen të gjitha udhë-
zimeve që i përkasin kësaj feste.» 4Moisiu ua transmetoi këtë izraelitëve 5dhe ata e 
kremtuan festën e Pashkës ditën e 14-të në mbrëmje, në shkretëtirën e Sinait. 
6Por disa njerëz ishin bërë të papastër, sepse kishin prekur një të vdekur. Prandaj ata 
nuk mund ta kremtonin darkën e Pashkës në ditën e caktuar. Ata u thanë Moisiut dhe 
Aharonit: 7«Ne jemi të papastër, sepse kemi prekur një të vdekur. A duhet që, për hir të 
kësaj, ne të mbetemi prapa të tjerëve dhe të mos e hamë darkën e Pashkës si izraelitët 
e tjerë?» 
8Moisiu iu përgjigj: «Pritni derisa Zoti të më thotë çfarë duhet të bëni.» 
9-11Zoti i dha Moisiut këtë porosi, për t’ua transmetuar izraelitëve: «Të gjithë ata që janë 
ndotur duke prekur një kufomë ose janë në udhëtim, e megjithatë dëshirojnë ta 
kremtojnë festën e Pashkës, mund ta kremtojnë atë një muaj më vonë, ditën e 14-të në 
mbrëmje. Ky rregull vlen për ju dhe për pasardhësit tuaj. Ju duhet ta hani qengjin e 
Pashkës me bukë të ndorme dhe me bimë të hidhura 12dhe të mos lini asgjë për 
mëngjesin tjetër. Ju nuk duhet as t’ia thyeni kockat kafshës. Të gjitha rregullat për 
festën e Pashkës duhen ndjekur me përpikëri. 13Por, në qoftë se ndokush nuk është i 
papastër e as në udhëtim, megjithatë nuk e kremton festën e Pashkës në kohën e 
caktuar, ai duhet përjashtuar nga gjiri i popullit. Ai nuk ia ka kushtuar flijimin Zotit 
në kohën e caktuar dhe duhet t’i mbajë vetë pasojat e mëkatit të tij. 14Në qoftë se një i 
huaj banon mes jush dhe dëshiron ta kremtojë festën e Pashkës bashkë me ju, ai do të 
lejohet, por me kusht që të ndjekë të gjitha rregullat. I njëjti ligj vlen për vendasit dhe 
për të huajt.» 
 
Reja si shenjë e pranisë së Zotit 
(Dal 40,34-38) 
15-16Ditën kur u ngrit për herë të parë Tenda e shenjtë, vendi ku ruhej dokumenti i 
besëlidhjes, reja u ul mbi të dhe qëndroi atje. Natën ajo ndriçonte si zjarr. 
17Sa herë që ngrihej reja, izraelitët hiqnin fushimin dhe niseshin. Në vendin ku ulej 
reja, atje ngrinin fushimin e ri. 18-19Ata niseshin dhe ndalonin pikërisht sipas urdhrit të 
Zotit. Kur reja qëndronte për shumë kohë mbi Tendë, izraelitët ndiqnin udhëzimet e 
Zotit dhe bënin një ndalim më të gjatë. 20Kur reja qëndronte vetëm pak ditë, edhe ata 
niseshin më shpejt, çdoherë sipas urdhrit të Zotit. 21-22Në qoftë se reja qëndronte vetëm 
një natë, ose një ditë të tërë, ose dy ditë, ose madje edhe një muaj, izraelitët gjithnjë e 
rregullonin ndalimin e tyre sipas resë. 23Ata qëndronin ose niseshin, sipas urdhrit të 
Zotit. Kështu, ata ndiqnin udhëzimet që Zoti i kishte dhënë Moisiut. 
 
Trumbetat e sinjalizmit 

Zoti i tha Moisiut: 2«Urdhëro që të bëhen dy trumbeta ♦  të farkëtuara prej ar-
gjendi. Me to duhet lajmëruar bashkësia të mblidhet ose duhet dhënë shenja 

për nisjen. 3Kur u bihet të dyja trumbetave, njëkohësisht me tinguj të zgjatur, duhet të 
mblidhet mbarë bashkësia tek ti, në hyrjen e Tendës së shenjtë. 4Kur i bihet vetëm një 
trumbete, kryetarët duhet të vijnë tek ti. 5Kur jepet një sinjal me tinguj të shkurtër, 
fiset duhet ta heqin fushimin dhe të nisen për rrugë – me sinjalin e parë në anën 
lindore të Tendës së shenjtë, 6me sinjalin e dytë ata që janë në anën jugore. Tingulli i 
shkurtër është sinjal i nisjes, 7kurse tingulli i zgjatur sinjal i mbledhjes. 8Trumbetave 
duhet t’u bien vetëm priftërinjtë, pasardhësit e Aharonit. Këto janë rregulla që duhet t’i 
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zbatojnë të gjithë pasardhësit e tu, përgjithmonë. 
9Më vonë, kur armiqtë t’i sulen vendit tuaj dhe kur ju të dilni për të luftuar kundër 
tyre, duhet të jepni një sinjal me tinguj të shkurtër trumbetash. Atëherë unë, Zoti, Pe-
rëndia juaj, do të ndërhyj dhe do t’ju shpëtoj nga armiqtë tuaj. 10Edhe në raste gëzimi, 
kur kremtoni festa ose fillimin e muajit dhe me këtë rast më kushtoni flijimet e për-
kushtimit ose flijimet e miqësisë, ju duhet t’u bini trumbetave. Atëherë do të ndërhyj, 
sepse unë jam Zoti, Perëndia juaj.» 
________ 
♦  Këto trumbeta përdoreshin për ruajtjen e rendit dhe disiplinës: për përmbledhje, marshim, 
betej; dhe festa. 
 
Nisja e izraelitëve nga mali i Sinait 
11Ditën e 20-të të muajit të dytë – ishte viti i dytë pas daljes së izraelitëve nga Egjipti – 
reja u ngrit nga Tenda e shenjtë, vendi ku ruhej dokumenti i besëlidhjes. 12Atëherë 
izraelitët hoqën fushimin dhe u larguan nga shkretëtira e Sinait. Reja i çoi në shkretë-
tirën e Paranit dhe atje u ul. 
13Kjo ishte hera e parë që u krye heqja e fushimit sipas udhëzimeve që i kishte dhënë 
Zoti Moisiut.  

14-16Në krye u nis reparti nën flamurin e fisit të Judës. Këtij reparti i përkitnin, përveç 
Judës, Jisakari dhe Zevuluni; kryetarët e këtyre tri fiseve ishin Nahshoni, Netaneli dhe 
Eliavi. 17Pas heqjes së Tendës së shenjtë, pas tyre shkuan levitët e grupeve të Gershonit 
dhe të Merariut, të cilët kishin për detyrë të mbanin pjesët përbërëse të Tendës. 18-

20Pastaj u nis reparti nën flamurin e fisit të Ruvenit, të cilit i përkitnin edhe Shimoni 
dhe Gadi; kryetarët e këtyre tri fiseve ishin Elicuri, Shelumieli dhe Ejasafi. 21Pas tyre 
vinin levitët e grupit të Kohatit, që ishin ngarkuar me mbajtjen e mjeteve të shenjta. 
Para se të hynin në fushimin e ri, duhej ngritur Tenda. 22-24Pas tyre u nis reparti nën 
flamurin e fisit të Efraimit, të cilit i takonin edhe Menasheu dhe Benjamini; kryetarët e 
këtyre tri fiseve ishin Elishama, Gamlieli dhe Avidani. 25-27Praparoja përbëhej nga 
reparti nën flamurin e fisit të Danit, të cilit i takonin edhe Asheri dhe Naftaliu: krye-
tarët e këtyre tri fiseve ishin Ahiezeri, Pagieli dhe Ahira. 
28Izraelitët e hiqnin fushimin gjithmonë sipas kësaj radhitjeje. 
 
Vetë Zoti e udhëheq popullin e tij 
29Moisiu i tha Hovavit, birit të vjehrrit të tij midjanas, Reuelit: «Ne tani po nisemi për në 
tokën që do të na japë Zoti. Atëherë ne do t’ju japim edhe juve një pjesë në atë tokë të 
mirë, të cilën Zoti ia ka premtuar popullit të tij.» 30Hovavi iu përgjigj: «Më shumë 
dëshiroj të kthehem në atdheun tim.» 31Por Moisiu iu lut: «Mos u largo prej nesh! Ne 
kemi nevojë për ty, sepse ti orientohesh më mirë në shkretëtirë dhe e di se ku mund të 
fushojmë. Ti duhet të na tregosh rrugën! 32Në qoftë se vjen me ne, do të ndajmë me ju 
gjithçka që do të na japë Zoti.» 
33Izraelitët u nisën dhe u larguan nga mali i Zotit dhe bënë tri ditë udhë. Arka e 
besëlidhjes vinte në krye, për t’u caktuar çdo herë vendin e fushimit. 34Gjatë ditës, kur 
udhëtonin ditës, reja e Zotit qëndronte mbi ta. 35Sa herë që hiqej arka e besëlidhjes, 
Moisiu thoshte: «Ngrihu, o Zot, që armiqtë e tu të ikin prej teje dhe të shpartallohen në 
të gjitha drejtimet!» 36Sa herë që arka vendosej, thoshte: «Kthehu, o Zot, dhe zër vend 
midis reparteve të Izraelit!» 
 
Pakënaqësi mes popullit 

Populli u ankua te Zoti për mungesat e shumta që kishte. Kur Zoti e dëgjoi këtë, 
u zemërua dhe dërgoi midis tyre një zjarr, që përparonte nga skaji i fushimit. 

2Atëherë populli iu lut Moisiut për ndihmë. Moisiu iu lut Zotit për ta dhe zjarri u shua. 
3Që atëherë atë vend e quajnë Tavera (Zjarr), sepse atje Zoti i vuri zjarrin fushimit. 
4Më vonë, në gjirin e të huajve të ndryshëm, që ishin bashkuar me izraelitët kur ata u 
larguan nga Egjipti, plasi një lakmi e madhe për mish. Izraelitët u ndikuan nga kjo dhe 
filluan të ankoheshin: «Le të na jepet mishi! 5Sa mirë ishte në Egjipt! Atje ne mund të 
hanim peshq dhe nuk duhej të paguanim. Kishim tranguj dhe pjepra, pras, qepë dhe 
hudhra. 6Por këtu ka përditë vetëm mana. Na kanë ardhur në majë të hundës!» 
7Mana kishte trajtën e kokrrave të vogla dhe ngjyrë të verdhemë, si rrëshirë. 8-9Ajo binte 
në fushim natën, bashkë me vesën. Njerëzit e mblidhnin, e thërrmonin në mokra ose e 
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shtypnin në havane, pastaj e gatuanin në tenxhere ose bënin pite. Ato kishin të njëjtë 
shije si pitet e gatuara me miell gruri dhe vaj ulliri. 
 
Moisiu merr disa ndihmës 
10Moisiu i dëgjoi ankesat e popullit. Ata gjithkund qëndronin grupe-grupe para çadrave 
të tyre. Ai ishte i pikëlluar, sepse e dinte se kjo do të nxiste zemërimin e Zotit. 11Ai i tha 
Zotit: «Përse vepron kështu me mua, shërbëtorin tënd? Çfarë kam bërë që më ke 
ngarkuar me një detyrë kaq pa fryt? Ky popull po më peshon si barrë dhe po më merr 
frymën. 12Në fund, nuk jam nëna e tij, që e ka lindur. Si mund të kërkosh prej meje që 
ta marr në prehër, siç mban dadoja një foshnjë, e që ta mbaj deri në vendin që u prem-
tove të parëve të tij? 13Ata duan mish; ata po më çajnë kokën me klithmat e tyre. Ku 
mund të gjej mish për një popull të tillë? 14Unë nuk mund ta mbaj vetë këtë popull; 
barra është tepër e rëndë për mua. 15Në qoftë se nuk dëshiron të ma lehtësosh, të 
paktën ki mëshirë për mua dhe më vrit, që të mos vuaj më nga kjo torturë.» 
16Zoti iu përgjigj Moisiut: ”Mblidh 70 njerëz të respektuar prej rrethit të pleqve të 
Izraelit, të cilët janë shquar si mbikëqyrës, dhe silli para Tendës së shenjtë. Atje le të 
radhiten pranë teje. 17Unë do të zbres për të folur me ty dhe do të marr një pjesë prej 
shpirtit që ta kam dhënë dhe do t’ua jap atyre. Atëherë mund ta ndash me ta 
përgjegjësinë për popullin dhe nuk do të kesh nevojë ta mbash barrën vetëm. 18Por 
popullit duhet t’i thuash: «Përgatituni! Nesër do të takoheni me Zotin. Zoti ka dëgjuar 
se si jeni ankuar para tij dhe keni kërkuar mish. Ju do ta merrni mishin; Zoti do t’jua 
japë atë. 19Dhe jo vetëm për një ditë, pesë, dhjetë ose njëzet ditë, 20por, për një muaj të 
tërë, derisa t’ju vijë në majë të hundës dhe të sëmureni prej tij. Ky do të jetë 
ndëshkimi, meqë keni mall për Egjiptin dhe kështu e keni përbuzur Zotin, i cili është i 
pranishëm mes jush.»” 
21Por Moisiu i tha Zotit: «Ky popull ka 60.000 burrash të aftë për shërbim ushtarak, e ti 
thua se do t’i japësh të hajë mish këtij populli për një muaj? 22Ku mund të gjejmë aq 
shumë desh, cjep dhe bagëti të trashë për t’i ngopur? Edhe sikur të zinim të gjithë 
peshqit e detit, përsëri nuk do të mjaftonin!» 
23Zoti iu përgjigj: «A mendon se ka kufi për fuqinë time? Ti do ta shohësh menjëherë, 
nëse do të plotësohet premtimi im ose jo.» 
 
Ndihmësit e Moisiut marrin një pjesë prej shpirtit të tij 
24Moisiu doli dhe e njoftoi popullin për atë që tha Zoti. Ai mblodhi 70 burra prej 
pleqësisë së Izraelit dhe i radhiti rreth Tendës. 25Zoti zbriti në një re dhe i foli Moisiut. 
Ai mori një pjesë të shpirtit që ia kishte dhënë atij dhe ua dha 70 pleqve. Kur shpirti i 
Zotit zbriti tek ata, ata ranë përkohësisht në ekstazë si profetë. 
26Dy burra, që ishin gjithashtu në listën e të 70-ëve, Eldadi dhe Medadi, nuk kishin 
shkuar para Tendës së shenjtë, por kishin mbetur në fushim. Por edhe mbi ta ra 
shpirti i Zotit dhe i pushtoi ekstaza. 27Një i ri vrapoi te Moisiu dhe i tregoi se ç’kishte 
ngjarë me Eldadin dhe Medadin. 
28Joshua, biri i Nunit, që ishte shërbëtor i Moisiut që kur ishte i ri, ndërhyri dhe i tha 
Moisiut: «Mos e lejo këtë!» 29Por Moisiu iu përgjigj: «Ke frikë se do të humbas namin 
tim? Do të gëzohesha sikur të gjithë izraelitët të ishin profetë. Sikur Zoti t’ia jepte 
mbarë popullit shpirtin e tij!» 
 
Populli merr mishin 
30Moisiu dhe 70 pleqtë u kthyen në fushim. 31Ndërkaq, Zoti urdhëroi që të vinte një 
furtunë, e cila afroi nga deti turma të mëdha shkurtash. Furtuna i rrëzoi ato përtokë 
rreth e rrotull fushimit, për kilometra të tëra në çdo drejtim. Ato shtriheshin përtokë 
(turma-turma) në një shtresë afro një metër. 32Kështu, tërë atë ditë, atë natë dhe të 
nesërmen, mbarë populli ishte i zënë me mbledhjen e shkurtave. Askush nuk mblodhi 
më pak se 1.000 kg. Ata i shtruan ato rreth fushimit për t’u tharë. 
33Por, sapo filluan ta hanin mishin, Zoti i goditi me një epidemi dhe shumë prej tyre 
vdiqën. 34Këtë vend e quajtën Kivrot-Ta’ava (Varrezat e Lakmisë), sepse atje u varrosën 
njerëzit që kishin lakmuar pas mishit. 
35Nga Kivrot-Ta’ava populli u nis për në Hacerot dhe atje ngriti fushimin. 
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Mirjama dhe Aharoni ngrenë krye kundër Moisiut 
Mirjama dhe Aharoni e qortuan Moisiun për gruan e tij kushanase. 2-3Izraelitëve 
u thanë: «Si mund ta pohojë Moisiu se vetëm ai e njeh vullnetin e Zotit? A nuk 

na foli Zoti edhe neve?» 
Moisiu nuk bëri asgjë për t’u justifikuar, sepse ishte ndër njerezit më modestë që kanë 
jetuar mbi tokë. Por Zoti e dëgjoi çfarë thanë ata. 4Ai i dha urdhër Moisiut, Aharonit 
dhe Mirjamës: «Ju të tre shkoni te Tenda e shenjtë!» 
Kur arritën atje, 5Zoti zbriti tek ata në shtëllungën e resë dhe u vendos para hyrjes së 
Tendës. Ai thirri Aharonin dhe Mirjamën dhe të dy u paraqitën. 6Pastaj u tha: «Pa 
dëgjoni! Kur ju dërgoj profetë, u zbulohem atyre me vegime dhe me ëndrra. 7Por me 
shërbëtorin tim, Moisiun, veproj ndryshe. Atij ia kam besuar mbarë shtëpinë time. 
8Prandaj flas me të si njeriu që flet me shokun e tij, me fjalë të qarta dhe të pady-
shimta. Madje atij i lejohet edhe të më shohë. Si guxoni ta qortoni për ndonjë gjë?» 
9Zoti u largua plot zemërim. 10Kur reja ishte zhdukur, Mirjama ishte goditur nga lebra 
dhe lëkura e saj ishte bërë e bardhë si borë. Aharoni e pa këtë 11dhe i tha Moisiut: «Na 
fal, ne kemi vepruar pa dëshirë dhe jo drejt. Mos lejo ta paguajmë me kokë! 12Të lutem, 
bëj që Mirjama të mos duket si fëmijë që ka dalë i vdekur nga mitra e nënës dhe që e 
ka mishin pothuajse të prishur.» 
13Moisiu iu lut Zotit: «Le të shërohet, o Zot!» 14Zoti iu përgjigj: «Ajo duhet përjashtuar 
nga fushimi për shtatë ditë, pastaj ajo mund të pranohet përsëri në bashkësi. Po t’i 
kishte pështyrë i ati në fytyrë, ajo do të detyrohej t’i vinte turp për shtatë ditë.» 
15Kështu, Mirjama u përjashtua nga fushimi për shtatë ditë. Por populli nuk u nis, 
derisa Mirjama u pranua përsëri në fushim. 16Pastaj ata u larguan nga Haceroti dhe 
ngritën fushimin në shkretëtirën e Paranit. 
 
Zbulimi i tokës së premtuar 
(Br 1,19-33) 

Zoti i tha Moisiut: 2«Dërgo zbulues për të zbuluar tokën e Kënaanit që do t’u jap 
izraelitëve. Për këtë merr udhëheqës prej secilit nga 12 fiset!» 3Moisiu veproi 

sipas urdhrit të Zotit. Ai zgjodhi 12 burra, kryetarë klanesh, dhe prej shkretëtirës së 
Paranit i dërgoi në tokën e Kënaanit. 4-15Ata ishin: 
nga fisi i Ruvenit: Shamua, biri i Zakurit; 
nga fisi i Shimonit: Shafati, biri i Horiut; 
nga fisi i Judës: Kalevi, biri i Jefuneut; 
nga fisi i Jisakarit: Jigali, biri i Josefit; 
nga fisi i Efraimit: Hoshea, biri i Nunit; 
nga fisi i Benjaminit: Paltiu, biri i Rafuit; 
nga fisi i Zevulunit: Gadieli, biri i Sodiut; 
nga fisi i Mënasheut: Gadiu, biri i Susiut; 
nga fisi i Danit: Amieli, biri i Gemaliut; 
nga fisi i Asherit: Seturi, biri i Mikaelit; 
nga fisi i Naftaliut; Nahbiu, biri i Vofsiut; 
nga fisi i Gadit: Geueli, biri i Mahiut. 
16Këta 12 njerëz Moisiu i dërgoi për të zbuluar tokën e premtuar. Hosheas, birit të 
Nunit, i ngjiti emrin Joshua. 17Ai u tha: «Shkoni në fillim nëpër zonën e stepave dhe 
pastaj përshkoni malësinë, e cila kufizohet me të nga ana veriore. 18Zbuloni me saktësi 
tokën dhe popullsinë e saj! Merrni vesh sa banorë ka dhe sa të fortë janë. 19-20Vëreni me 
kujdes nëse qytetet e tyre janë të fortifikuara ose jo. Shikoni nëse toka është pjellore 
dhe nëse është me pyje. Mos kini frikë dhe sillni me vete mostrat e prodhimeve të 
tokës.» Ishte pikërisht stina e rrushit të parë. 
21Të 12 njerëzit u nisën dhe bënë zbulim në tokën e Kënaanit nga shkretëtira e Sinit 
deri në Rehov pranë qafës së Hamatit.♦ 22Në fillim ata përshkuan krahinën jugore dhe 
pastaj arritën në Hevron. Atje banonin klanet e Ahimanit, Sheshait dhe Talmait, pasar-
dhësit e Anakut. (Qyteti i Hevronit u themelua shtatë vjet para themelimit të Coanit në 
Egjipt). 23Kur arritën në luginën e rrushit, ata prenë një degë me një vile rrushi: ajo 
ishte aq e rëndë, saqë dy prej tyre duhej ta mbanin me një shtagë. Ata morën me vete 
edhe shegë e fiq. 24Lugina u quajt Eshkol, nga dega me vilen e rrushit që izraelitët 
prenë atje. 
__________ 
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♦ d.m.th. hyrje jugore në luginën Bekaa në Libanin jugor. 
 
Raportimi i zbuluesve 
25Pas 40 ditësh, të 12 burrat kishin kryer zbulimin e tyre 26dhe u kthyen te Moisiu, 
Aharoni dhe mbarë bashkësia e izraelitëve në Kadesh, në shkretëtirën e Paranit. Ata 
treguan për atë që kishin parë dhe paraqitën frutat që kishin sjellë me vete. 27Ata i 
raportuan Moisiut kështu: «Ne e përshkuam kryq e tërthor tokën ku na dërgove dhe 
pamë gjithçka. Ajo është me të vërtetë një tokë e pasur dhe pjellore. Shikoji disa nga 
frutat! 28Por njerëzit që banojnë atje janë të fortë dhe qytetet e tyre janë të mëdha dhe 
të fortifikuara mirë. Ne kemi parë edhe bijtë e Anakut! 29Në krahinën jugore banojnë 
amalekasit, në malësi hitasit, jevusasit dhe amorasit, kurse në luginën e Jordanit 
kënanasit!»  
30Kur izraelitët donin t’i suleshin Moisiut me qortime, Kalevi i qetësoi duke thirrur: «Ne 
jemi në gjendje ta pushtojmë këtë tokë! Ne jemi mjaft të fortë!» 31Por zbuluesit e tjerë 
thanë: «Nuk jemi në gjendje! Banorët e atij vendi janë më të fortë se ne!» 32Ata u 
treguan izraelitëve gjëra të tmerrshme për vendin ku kishin qenë për zbulim. «Në atë 
tokë nuk mund të jetohet; ajo i përpin banorët e saj – thanë. – Të gjithë njerëzit që 
kemi parë janë viganë, 33veçanërisht pasardhësit e Anakut! Ne e ndienim veten tonë të 
vegjël, si karkalecat. Edhe atyre ne ashtu iu dukeshim.» 
 
Populli nuk i beson më Zotit 

Mbarë bashkësia e izraelitëve thirri fort nga tmerri dhe populli qau tërë natën. 
2Të gjithë së bashku ngritën krye kundër Moisiut dhe Aharonit dhe thirrën: «Më 

mirë të kishim vdekur në Egjipt ose rrugës në shkretëtirë! 3Përse Zoti dëshiron të na 
çojë në këtë tokë? Ne do të vritemi në luftë dhe gratë dhe fëmijët tanë do të bien në 
duart e armiqve. Do të ishte më mirë të kthehemi në Egjipt!» 4Disa filluan t’i thoshnin 
njëri-tjetrit: «Le të zgjedhim një udhëheqës të ri dhe le të kthehemi në Egjipt!» 
5Atëherë Moisiu dhe Aharoni ranë përmbys para mbarë kishës së izraelitëve. 6Por 
Joshua dhe Kalevi, të cilët e kishin zbuluar tokën bashkë me të tjerët, i grisën rrobat 
7dhe i thanë popullit: «Toka, të cilën e kemi zbuluar, është një tokë shumë e mirë, 8e 
pasur dhe pjellore! Në qoftë se Zoti do të jetë dashamirës ndaj nesh, ai do të na cojë në 
këtë tokë dhe do të na e japë neve. 9Mos ngrini krye kundër tij! Ju nuk duhet të keni 
frikë nga banorët e atij vendi. Ne do t’i mundim ata me lehtësi. Perënditë e tyre i kanë 
braktisur, por Zoti ne na përkrah. Prandaj mos kini frikë nga ata!» 
10Por turma donte t’i vriste me gurë. Atëherë u duk madhështia e Zotit para syve të të 
gjithë izraelitëve, mbi Tendën e shenjtë. 
 
Moisiu i lutet Zotit për popullin  
11Zoti i tha Moisiut: «Sa kohë ky popull do të më vërë në lojë? Sa kohë nuk do të pra-
nojë të më besojë? A nuk i kam dhënë mjaft dëshmi për fuqinë dhe përkujdesjen time? 
12Do të bëj që të vdesin nga murtaja; do ta shfaros mbarë popullin. Me ty do të bëj një 
fillim të ri dhe prej pasardhësve të tu do të bëj një popull të ri, i cili do të jetë më i 
madh dhe më i fuqishëm se ata.» 
13Por Moisiu iu përgjigj: ”Çfarë do të thonë atëherë egjiptianët? Ata e kanë parë se si ti e 
ke nxjerrë këtë popull nga Egjipti dhe e ke sjellë deri këtu. 14E çfarë do të thonë banorët 
e këtij vendi? Ata kanë dëgjuar se si ti je në mes nesh, se ti takon me mua ballë për 
ballë, se reja jote qëndron mbi ne dhe se ti shkon përpara nesh, ditën në një 
shtëllungë resh dhe natën në një shtëllungë zjarri. 15Në qoftë se tani befas do ta 
vrasësh këtë popull, atëherë popujt që kanë dëgjuar për ty dhe për veprat e tua, do të 
thonë: 16«Ai është tepër i dobët për ta çuar këtë popull në vendin që i ka premtuar. Pra-
ndaj e ka vrarë mizorisht në shkretëtirë.» 17O Zot, vër në veprim fuqinë tënde! Vepro siç 
ke pohuar për karakterin tënd: 18«Unë jam Zoti, kam durim, mirësia ime është pa kufi. 
Fal fajet, gabimet ose kryengritjet; por nuk lë asgjë të kalojë pa ndëshkim. Në qoftë se 
dikush drejtohet kundër meje, ndëshkoj edhe fëmijët e tij, madje edhe nipërit dhe 
stërnipërit.» 19Atëherë, meqë mirësia jote është aq e madhe, falja popullit tënd mëkatin 
e tij, sepse e ke falur deri këtu, që nga koha kur e ke nxjerrë nga Egjipti!” 
20Zoti iu përgjigj: «Unë do t’ua fal mëkatin, sepse ti më lutesh për këtë. 21Por, për jetën 
time, dhe përmbushtë madhështia ime tërë tokën: 22-23Këta njerëz nuk do të hynë në 
vendin që u kam premtuar të parëve të tyre. Ata e kanë parë madhështinë time dhe 
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mrekullitë që bëra në Egjipt dhe në shkretëtirë, e megjithatë dhjetë herë më kanë vënë 
në provë dhe kanë ngritur krye kundër meje. Asnjëri prej atyre që më kanë përbuzur, 
nuk do të hyjë në tokën e premtuar. 24Vetëm shërbëtorin tim, Kalevin, do ta çoj në 
vendin që ai ka zbuluar; pasardhësit e tij do të banojnë atje. Sepse në të ishte një 
shpirt tjetër; ai qëndroi besnik dhe më besoi mua. 25Tani në lugina banojnë amalekasit 
dhe kënanasit. Nesër ju duhet të ktheheni dhe të niseni përsëri, në shkretëtirë, në 
drejtim të Detit të Kuq.»  
 
Ndëshkimi: dyzet vjet në shkretëtirë 
26Zoti i tha Moisiut dhe Aharonit: 27”Sa kohë duhet ta duroj këtë popull kokëfortë që 
ngre krye kundër meje? I kam dëgjuar mirë se ç’thonë kundër meje. 28Transmetojuni 
përgjigjen time! Thuajuni: «Unë, Zoti, betohem se do të bëj që të plotësohet gjithçka që 
ju keni kërkuar! 29Në këtë shkretëtirë ju duhet të vdisni – të gjithë burrat e aftë për 
shërbim ushtarak nga 20 vjeç e lart. Ky është ndëshkimi që jua jap, sepse keni ngritur 
krye kundër meje. 30Askush prej jush nuk do të hyjë në vendin që jua kam premtuar 
me be, me përjashtim të Kalevit dhe Joshuas. 31Por, fëmijët tuaj të vegjël, për të cilët ju 
keni thënë se ata do të bien në duart e armiqve – unë do t’i sjell në vendin që ju e keni 
përbuzur, pikërisht ata do ta shtien në dorë atë vend, 32kurse ju do të vdisni në këtë 
shkretëtirë. 33Por, edhe bijtë tuaj do të detyrohen të vuajnë për shkak të pabesisë suaj: 
edhe për 40 vjet ata do të detyrohen të enden bashkë me ju në këtë shkretëtirë, derisa 
të mos mbetet gjallë asnjëri prej brezit tuaj. 34Për 40 ditë e keni zbuluar tokën; prandaj 
për 40 vjet ju duhet t’i shlyeni mëkatet, një vit për çdo ditë. Atëherë do ta shikoni se 
ç’pasoja ka ai që më kthen shpinën. 35Nuk do ta marr prapa fjalën time. Askush prej 
jush nuk do të dalë nga kjo shkretëtirë; të gjithë do të gjejnë vdekjen në të. Mbarë ky 
popull i keq, që ka ngritur krye kundër meje, nuk do t’i shpëtojë ndëshkimit tim.»” 
36-37Burrat, që Moisiu i kishte dërguar për të zbuluar vendin, Zoti i ndëshkoi aty për aty, 
kështu që ata ranë të vdekur. Pas kthimit të tyre, ata kishin përhapur lajme të rreme 
për vendin e zbuluar dhe kështu e kishin nxitur mbarë bashkësinë kundër Moisiut. 
38Vetëm Joshua dhe Kalevi i shpëtuan ndëshkimit. 
 
Pendimi vjen tepër vonë 
39Kur Moisiu ia shpalli popullit vendimin e Zotit, ata filluan të vajtonin dhe të qanin. 
40Por, të nesërmen në mëngjes, burrat e Izraelit u bënë gati të shkonin në malësi. Ata i 
thanë Moisiut: «Tani jemi gati! Ne do ta dëgjojmë Zotin dhe do të hyjmë në atë vend. 
Dje nuk kemi vepruar drejt.» 
41Por Moisiu iu përgjigj: «Përse doni të veproni kundër urdhrit të qartë të Zotit? Nuk do 
t’ju shkojë mbarë kjo që doni të bëni. 42Unë po ju them që të mos shkoni në malësi, 
sepse Zoti nuk do të jetë me ju! Armiqtë do t’ju shpartallojnë. 43Amalekasit dhe 
kënanasit janë të armatosur dhe ju presin; ju të gjithë do të vriteni. Ju i keni kthyer 
shpinën Zotit; të mos ju shkojë nëpër mendje se ai do t’ju përkrahë!» 
44Por atyre u kishte hipur në kokë të ngjiteshin në malësi. Moisiu nuk shkoi me ta dhe 
arka e besëlidhjes mbeti në fushim. 45Amalekasit dhe kënanasit, që banonin në malësi, 
i sulmuan nga lart, i shpartalluan dhe i ndoqën deri në Hormë. 
 
Udhëzimet për dhurata plotësuese të flive 

1-2Zoti i dha Moisiut udhëzimet që vijojnë për t’ia transmetuar popullit. Ata duhej 
t’i ndiqnin kur të hynin në vendin që donte t’u jepte ai: 

3«Në qoftë se doni ta gëzoni Zotin me një flijim dhe t’i kushtoni një dash ose një dhi si 
flijim përkushtimi, ose t’i kushtoni një flijim miqësie – qoftë për plotësimin e një betimi, 
qoftë si flijim i lirë ose me rastin e festës, 4-5atëherë ju duhet t’i shtoni atij një blatim 
drithor ose blatim pijesh. 
Kush i kushton Zotit një dash ose një dhi, duhet të japë si blatim drithor 1,5 kilogramë 
miell gruri, të përzier me një litër vaj ulliri dhe si blatim pijesh një litër verë. 6Kush i 
kushton Zotit një cjap, duhet të japë 2,5 kilogramë miell, të përzier me 1,5 litra vaj, 
7dhe, si shtesë, 1,5 litra verë. Atëherë flijimi i tij do ta gëzojë Zotin. 8Kush i kushton 
Zotit një bagëti të trashë si flijim përkushtimi ose si blatim miqësie, qoftë ky një flijim 
për plotësimin e një betimi ose për të festuar një gosti flijimi, 9ai duhet të kushtojë si 
blatim drithor 4 kilogramë miell, të përzier me 2,5 litra vaj, 10dhe si blatim pijesh 2,5 
litra vaj. Atëherë flijimi i tij do t’i sjellë gëzim Zotit. 11-12Kur ju kushtoni disa kafshë të 
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njëllojta, për secilën kafshë duhet shtuar sasia e duhur e blatimit drithor dhe e 
blatimit të pijes. 
13-14Ky rregull vlen jo vetëm për ju izraelitët, por edhe për çdo të huaj që banon për-
kohësisht ose vazhdimisht midis jush dhe që do t’i kushtojë Zotit një flijim për ta 
gëzuar. 15-16Për ju dhe për të huajt që banojnë midis jush, për këtë çështje vlen 
përgjithmonë i njëjti rregull. Në sy të Zotit nuk ka dallim ndërmjet një të linduri izraelit 
dhe një të huaji që banon në Izrael.» 
 
Buka e parë i takon Zotit 
17-18Moisiu mori nga Zoti këtë udhëzim për kohën, kur izraelitët do të banonin në tokën 
që donte t’u jepte ai: 
19«Kur piqni bukë prej drithit që korrni në tokën tuaj, ju duhet t’i jepni Zotit një pjesë. 20-

21Buka e parë me drithin e korrjes së re i takon Zotit, gjithashtu, atij i përket edhe 
pjesa e parë e grurit të shirë. Ky rregull vlen përgjithmonë.» 
 
Shlyerja për mëkatet e bëra pa dashur 
22-23«Kur ju ose pasardhësit tuaj shkelin, pa dashur, ndonjë urdhërim, të cilin  jua ka 
shpallur Zoti nëpërmjet Moisiut, mëkati duhet shlyer me flijim. 
24Në qoftë se mbarë bashkësia është bërë fajtore pa dashur, ajo duhet t’i kushtojë Zotit 
një dem të ri si flijim përkushtimi, si flijim që e gëzon Zotin. Përveç këtij flijimi, do t’i 
shtohet edhe blatimi i caktuar drithor dhe blatimi i caktuar i pijes, si dhe një cjap si 
flijim pajtimi. 25-26Me këto flijime prifti rregullon gjithçka përsëri dhe unë do t’ia fal 
kishës mëkatin e saj, sepse shkelja është bërë pa dashur dhe sepse mua m’u sollën 
këto flijime. Edhe të huajit që banon mes jush do t’i falet faji, në qoftë se ai është bërë 
fajtor ndaj një tjetri. 
27Në qoftë se ndokush bëhet fajtor pa dashur, ai duhet t’i kushtojë Zotit një cjap një-
vjeçar për shlyerjen e mëkateve. 28Me këtë flijim prifti bën shlyerjen e mëkatit dhe Zoti 
do t’ia falë fajtorit mëkatin e tij. 29Ky rregull vlen edhe për të huajt që banojnë mes 
jush. 
30Por kush shkel një urdhërim të Zotit me vetëdije dhe me vullnet të plotë, e fyen Zotin 
dhe duhet përjashtuar nga populli, pa marrë parasysh nëse është izraelit ose i huaj. 
31Ai nuk e ka përfillur fjalën e Zotit dhe ka shkelur urdhërimin e tij. Një sjellje e tillë 
nuk mund të shlyhet me flijim.» 
 
Një rast i përdhosjes së shabatit  
32Kur izraelitët ishin ende në shkretëtirë, një njeri u kap duke mbledhur dru ditën e 
shtunë. 33Atë e sollën te Moisiu dhe Aharoni dhe e vunë para mbarë kishës. 34Meqë për 
një rast të tillë ende nuk ekzistonte një vendim gjyqësor i Zotit, e futën në burgun 
paraprak. 
35Por Zoti i tha Moisiut: «Njeriu duhet ta paguajë me kokë. Mbarë bashkësia duhet ta 
vrasë me gurë jashtë fushimit.» 36Pastaj, të gjithë burrat e nxorën njeriun jashtë 
fushimit dhe e vranë me gurë. 
 
Një shenjë përkujtuese në veshje 
37Zoti i tha Moisiut: 38«Izraelitët dhe të gjithë pasardhësit e tyre duhet të vënë tufa fijesh 
në të katër kindat e pëlhurës që ata e mbajnë si rrobë të sipërme. Në çdo tufë fijesh 
duhet të ngjitet një kordele vjollcë. 39-40Sa herë që t’i shihni tufat e fijeve, ato duhet t’ju 
kujtojnë për urdhërimet e mia. Ato duhet t’ju paralajmërojnë që të jetoni sipas udhë-
zimeve të mia, që të mos kaloni në mosbindje për shkak të mendimeve të këqija dhe të 
syve lakmues. Atëherë ju do të jeni një popull i shenjtë, një popull i cili i takon Perën-
disë së tij në tërësi. 41Unë, Zoti, jam Perëndia juaj. Unë ju kam nxjerrë nga Egjipti, 
sepse doja të bëhesha Perëndia juaj. Dhe unë Zoti, jam Perëndia juaj!» 
 
Përkrahësit e Korahut ngrenë krye kundër Moisiut 

1-2Korahu, biri i Jicharit, një levit prej pasardhësve të Kohatit, ishte aq i pafytyrë, 
sa ngriti krye kundër Moisiut.♦ Atë e përkrahën disa burra prej fisit të Ruvenit: 

Datani dhe Avirami, të bijtë e Eliavit, dhe Oni, biri i Pelecit. Atë e përkrahën edhe 250 
izraelitë të respektuar, burra që ishin ngarkuar me detyra të veçanta. 3Ata shkuan, të 
gjithë së bashku, te Moisiu dhe Aharoni dhe i qortuan: «Ju po e teproni! Të gjithë 
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izraelitët i takojnë Zotit në mënyrë të barabartë, dhe ai është mes nesh. Përse e mbani 
veten mbi bashkësinë e Zotit?» 
4Kur e dëgjoi këtë, Moisiu ra përmbys dhe iu lut Zotit. 5Pastaj i tha Korahut dhe 
përkrahësve të tij: «Nesër Zoti do të tregojë se kush i takon atij. Ai do të lejojë që t’i 
afrohen vetëm ata që ai i ka zgjedhur vetë. 6Merrni temjanica, 7vini në to prush dhe 
mbi të temjan dhe ejani nesër bashkë me to para Tendës së shenjtë. Atje do të tregohet 
se kë ka zgjedhur Zoti dhe cilin miraton. Ju, levitë, jeni ata që po e teproni!» 
8Pastaj Moisiu u tha Korahut dhe përkrahësve të tij: «Pa dëgjoni, ju levitë! 9Perëndia e 
Izraelit ju ka veçuar, që të vini në praninë e tij dhe në shenjtëroren e tij e të bëni 
shërbim për mbarë bashkësinë. A nuk ju mjafton kjo? 10Ty, o Korah, dhe levitëve të 
tjerë Zoti jua ka dhënë këtë nder, e ju tani doni të ushtroni detyrën e priftërinjve? 
11Kryengritja juaj në të vërtetë nuk i drejtohet Aharonit, por Zotit!» 
12Moisiu urdhëroi të thërritnin Datanin dhe Aviramin, por ata i dërguan lajmin: «Nuk 
do të vijmë! 13Mjafton që na largove nga Egjipti, nga ajo tokë e pasur dhe pjellore, që të 
vdesim në shkretëtirë! E tani ti do të na imponosh diktaturën tënde? 14A na ke sjellë në 
një vend të pasur dhe pjellore? A na ke dhënë për pronë ara dhe hardhi? Mos dëshiron 
të na mashtrosh edhe ne? Ne nuk do të vijmë!» 15Atëherë Moisiu, shumë i zemëruar, i 
tha Zotit: «Mos prano më prej tyre asnjë flijim! Kurrë nuk e kam shpërdoruar pozitën 
time; kurrë nuk kam kërkuar as edhe një gomar.» 
_________ 
♦ Reagimi i njerëzve të dëshpëruar pas katastrofës së Kadeshit. 
 
Ndëshkimi i Korahut dhe i përkrahësve të tij 
16Moisiu i tha Korahut: «Nesër do të paraqiteni para Zotit, ju dhe të gjithë përkrahësit 
tuaj; atje do të jetë i pranishëm edhe Aharoni: 17Secili do të marrë temjanicën e tij me 
temjan, ti, Aharoni dhe 250 burra dhe pastaj do të vini te shenjtërorja e Zotit.» 18Të 
gjithë, edhe Moisiu e Aharoni, vunë prush dhe temjan në temjanicat e tyre dhe iu 
afruan hyrjes së Tendës së shenjtë. 19Korahu kishte bërë për vete mbarë bashkësinë 
dhe ajo, me Korahun në krye, u doli përpara Moisiut dhe Aharonit, të cilët qëndronin 
në hyrjen e Tendës së shenjtë. Atëherë madhështia e Zotit u shfaq para syve të të 
gjithëve, 20dhe Zoti u tha Moisiut dhe Aharonit: 21«Largohuni nga këta njerëz! Unë do t’i 
vras të gjithë aty për aty!» 22Atëherë të dy ranë përmbys dhe iu lutën Zotit: «E gjithë jeta 
vjen prej teje, o Zot, ti i ke krijuar të gjitha. A do ta ndëshkosh mbarë bashkësinë, 
sepse një njeri i vetëm ka mëkatuar kundër teje?» 
 
Toka i përpin rebelët 
23Zoti i tha Moisiut: 24«Jepi urdhër mbarë kishës që të qëndrojë larg çadrave të Korahut, 
Datanit dhe Aviramit.» 25Moisiu shkoi me pleqtë e Izraelit te Datani dhe Avirami. 26Ai u 
tha izraelitëve: «Largohuni nga çadrat e këtyre njerëzve që ngritën krye kundër Zotit. 
Mos prekni asgjë që u përket atyre, ndryshe do t’ju gjejë ndëshkimi që do t’i shkatë-
rrojë ata për mosbindjen e tyre.» 27Të gjithë u larguan nga vendi ku banonin Korahu, 
Datani dhe Avirami. 
Datani dhe Avirami kishin dalë nga çadrat e tyre dhe qëndronin me gratë, fëmijët dhe 
nipërit e tyre para hyrjes së çadrave. 28Moisiu u tha izraelitëve: 
«Nga kjo që do të ndodhë tani, ju do ta kuptoni nëse më ka dërguar Zoti ose nëse 
veproj sipas kokës sime. 29Në qoftë se këta burra vdesin me vdekje natyrore, atëherë 
Zoti nuk më ka dërguar. 30Por në qoftë se Zoti bën diçka të jashtëzakonshme, në qoftë 
se toka hapet dhe i përpin ata, bashkë me pronën e tyre, që ata të zbresin të gjallë në 
botën e të vdekurve, atëherë ju do ta dini se ata kanë ngritur krye kundër Zotit.» 
31Sapo Moisiu i mbaroi fjalët e tij, toka nën Datanin dhe Aviramin u ça 32dhe i përpiu 
me të gjithë pasurinë e tyre; me ta përpiu edhe të afërmit e tyre, si dhe të gjithë 
përkrahësit e Korahut, bashkë me pronën e tyre. 33Kështu, të gjithë ranë të gjallë në 
botën e të vdekurve dhe toka u mbyll përsëri mbi ta. Ata u zhdukën prej kishës pa lënë 
gjurmë. 34Kur izraelitët e tjerë i dëgjuan thirrjet e tyre prej tmerrit, ata u larguan me 
vrap duke thirrur: «Të ikim! Ndryshe toka do të na përpijë edhe ne.» 
35Të 250 njerëzit, që kishin sjellë temjan te shenjtërorja, i përpiu një zjarr, i cili doli nga 
Zoti. 
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Temjanicat e përkrahësve të Korahut 
Pastaj Zoti i tha Moisiut: 2-3«Urdhëro që Elazari, biri i priftit, Aharonit, t’i nxjerrë 
temja-nicat nga hiri dhe ta shpërndajë prushin gjithkund. Temjanicat i takojnë 

Zotit, sepse ato u sollën tek altari i tij. Burrat që i sollën e kanë paguar mëkatin me 
kokë. Temjanicat duhet të shkrihen dhe me atë metal të bëhen pllakat, me të cilat do 
të vishet altari i madh; ky do të vlejë si paralajmërim për të gjithë izraelitët.» 
4Prifti Elazar i mori temjanicat prej bronzi dhe prej tyre derdhi pllakat për altarin, 
5sipas urdhrit që Zoti i dha Moisiut. Ato do t’i kujtojnë izraelitët që, përveç pasardhësve 
të Aharonit, askujt nuk i lejohet t’i afrohet altarit me temjan. Ndryshe, atij do t’i 
ndodhë si Korahut dhe përkrahësve të tij. 
 
Moisiu dhe Aharoni shpëtojnë popullin kryengritës 
6Të nesërmen në mëngjes, u mblodh mbarë bashkësia dhe e qortuan Moisiun duke i 
thënë: «Ti e ke vrarë popullin e Zotit!» 7Por, kur shikuan drejt Tendës së shenjtë, ata 
panë se mbi të qëndonte një re; ishte shfaqur madhështia e Zotit. 
8Moisiu dhe Aharoni shkuan te Tenda 9dhe Zoti i tha Moisiut: 10«Largohuni shpejt nga 
kjo bashkësi! Unë do ta shkatërroj menjëherë.» 
Të dy ranë përmbys dhe iu lutën Zotit: 11Pastaj Moisiu i tha Aharonit: «Merre shpejt 
këtë temjanicë, fut në të prush nga altari dhe mbi të hidh temjan. Shko me të para 
kishës dhe bëj shlyerjen e mëkatit të tyre. Zoti u zemërua; filloi tashmë dënimin e tij.» 
12Aharoni vrapoi me temjanicë mes popullit të mbledhur. Kur pa se njerëzit ranë 
turma-turma të vdekur, hodhi temjan mbi prush për ta shlyer mëkatin e tyre ndaj 
Zotit. 13Pastaj fatkeqësia nuk vazhdoi të përhapej përreth; vendi ku qëndroi ai, 
shënonte kufirin midis të vdekurve dhe të gjallëve. 14U vranë 14.700 izraelitë, pa 
numëruar përkrahësit e Korahut, të cilët ishin vrarë ditën e mëparshme. 
15Aharoni u kthye te Moisiu në hyrjen e Tendës së shenjtë. Më në fund, fatkeqësia ishte 
larguar. 
 
Zoti vërteton priftërinë e Aharonit dhe të pasardhësve të tij 
16Zoti i tha Moisiut: 17-18«Urdhëro që kryetarët e fiseve të të japin 12 shkopinj, nga një 
për çdo fis, dhe mbi çdo shkop shkruaj emrin e fisit përkatës. Mbi shkopin e fisit të 
Levit shkruaj emrin e Aharonit.♦  19Vendosi 12 shkopinjtë në Tendë, para arkës së 
besëlidhjes, atje ku takohem me ju. 20Pastaj, shkopi i atij që kam zgjedhur do të nxjerrë 
gjethe. Kështu, do të siguroj që izraelitët të mos ngrenë më krye kundër jush.» 
21Moisiu ua dha këtë urdhër izraelitëve. Çdo kryetar fisi i dha një shkop për fisin e tij. 
Duke numëruar edhe shkopin e Aharonit, ishin gjithsej 12. 22Moisiu i vendosi 
shkopinjtë në Tendën e shenjtë, para arkës së besëlidhjes. 23Të nesërmen, kur ai hyri 
përsëri në Tendë, vuri re se shkopi i Aharonit, i cili përfaqësonte fisin e Levit, kishte 
nxjerrë jo vetëm gjethe dhe lule, por edhe kokrra bajamesh. 
24Moisiu i mori shkopinjtë dhe ua tregoi izraelitëve. Ata panë se çfarë kishte ndodhur 
dhe çdo kryetar fisi e rimori shkopin e tij. 25Por Zoti e urdhëroi Moisiun: «Ktheje 
shkopin e Aharonit në shenjtërore dhe ruaje para arkës së besëlidhjes. Ky do të jetë 
një paralajmërim për secilin që nuk u përmbahet urdhërimeve të mia. Izraelitët nuk 
duhet të më kundërvihen më, sepse nuk dua që të vdesin të gjithë.» 26Moisiu veproi 
sipas urdhrit të Zotit. 
_________ 
♦ Këto tri rrëfenja shërbëjnë për të theksuar gjendjen unike të Aharonit. Vetëm ai mund t’i 
afrohet Zotit dhe vetëm ai mund të bëjë shlyerje për mëkatët e Izraelit. Izraeli duhet ta pranojë 
vendin e tij unike në skemën e shpëtimit duke jo uzurpuar të drejtat e tij dhe duke mbështetur 
financiarisht shërbimin e tij. 
 
Përgjegjësia e priftërinjve dhe levitëve 
27Izraelitët i thanë Moisiut: «Kështu, ne do të vdesim të gjithë dhe pas njëfarë kohe 
asnjë prej nesh nuk do të mbetet gjallë. 28Kushdo që i afrohet Tendës së Zotit, do të 
vdesë. A nuk ka shpëtim për ne?» 

Atëherë Zoti i tha Aharonit: «Ti, bijtë e tu dhe të gjithë levitët, duhet të për-
gjigjeni për pasojat, ♦ nëse gabohet në shërbimin e shenjtërores; për çdo gabim 

në shërbimin priftëror ndëshkimi do të bjerë vetëm mbi ty dhe bijtë e tu. 2-4Njerëzit e 
tjerë prej fisit të Levit mund t’ju shoqërojnë ty dhe bijtë e tu në Tendën e shenjtë, në 
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vendin ku ruhet dokumenti i besëlidhjes. Ata mund t’ju ndihmojnë gjatë kohës që ju 
kryeni shërbimin priftëror atje. Ata duhet të bëjnë të gjitha punët që janë të lidhura me 
Tendën, por nuk duhet të prekin asnjëherë as altarin e as mjetet e shenjta, ndryshe, 
bashkë me ta, do të vdisni edhe ju. Askush nuk duhet t’ju ndihmojë përveç levitëve. 5-

6Unë i kam caktuar ata të bëjnë të gjitha punët në Tendën e shenjtë. Ata janë prona 
ime dhe unë po jua vë juve në dispozicion. Por shërbimi që lidhet me shenjtëroren dhe 
me altarin është puna juaj. Kështu kam urdhëruar unë, që zemërimi im të mos bjerë 
përsëri mbi izraelitët. 7Ti dhe pasardhësit e tu duhet ta ushtroni shërbimin priftëror që 
lidhet me altarin dhe me shenjtëroren e brendshme. Juve jua kam ngarkuar priftërinë. 
Në qoftë se dikush tjetër i afrohet altarit dhe shenjtërores së brendshme më shumë se 
ç’duhet, ai do të ndëshkohet me vdekje.» 
___________ 
♦ d.m.th. varej nga ata që të kushtojnë flijimet e pajtimit për këtë. Priftërinjte përgjigjen për 
rendin në tendën e shenjtë, kurse levitët përgjigjen për ruajtjen e afrimit të tendës së shenjtë. 
  
Pjesa e priftërinjve në dhuratat e flijuara 
8Zoti i tha Aharonit gjithashtu: «Për shërbimin që më bëni, ju do të merrni një pjesë 
nga dhuratat e flijuara që m’i kushtojnë izraelitët. Kjo vlen përgjithmonë. 9Prej 
dhuratave të kushtuara, që janë veçanërisht të shenjta, juve ju përkasin të gjitha 
blatimet drithore, flijimet e pajtimit dhe flijimet e dëmshpërblimit, të cilat izraelitët m’i 
kushtojnë mua – natyrisht, pa pjesën që digjet në altar. Ato janë diçka veçanërisht e 
shenjtë, 10prandaj mund t’i hanë vetëm anëtarët meshkuj të familjeve priftërore dhe 
vetëm në vendin e shuguruar për këtë. Kini kujdes të mos i përdhosni!  
11-13Dhuratat e tjera, të cilat izraelitët m’i kushtojnë mua, po t’i jap ty dhe pasardhësve 
të tu për të gjithë anëtarët e familjes. Kështu, ju takojnë të gjitha kontributet e vajit, 
verës dhe grurit, të cilat izraelitët m’i sjellin prej frutave të para të të korrave. Çdo njeri 
në familjen tuaj, i cili është i pastër, mund t’i hajë. Edhe këto rregullime vlejnë 
përgjithmonë. 
14Përveç kësaj, gjithçka që më shugurohet mua, ju takon juve, 15edhe të gjithë të parë-
lindurit, qofshin njerëz, ose kafshë, të cilët izraelitët m’i sjellin mua. Por ju duhet të 
pranoni, në vend të të parëlindurve, një shumë parash që u përgjigjet atyre. E njëjta 
gjë vlen edhe për të parëlindurit e kafshëve që nuk lejohen për t’u flijuar. 16Për fëmijët e 
parëlindur, kur ata janë mbi një muajsh, duhen dhënë pesë monedha argjendi,♦  të 
peshuara sipas peshës së shenjtërores. 17Për kafshët e parëlindura, bagëtinë e trashë, 
deshtë dhe cjeptë, ju nuk duhet të pranoni fare të holla, sepse ato më janë caktuar si 
flijime. Me gjakun e tyre ju duhet të spërkatni altarin, ku duhet të digjen pjesët me 
dhjamë. Një flijim i tillë më gëzon. 18Mbarë mishi ju takon juve, gjithashtu, kraharori 
dhe kofsha e djathtë e flisë. 
19Të gjitha këto dhurata, që izraelitët m’i sjellin mua, do të t’i jap ty dhe pasardhësve të 
tu; lejohet t’i hanë të gjithë pjesëtarët e familjes sate. Ky nder vlen përgjithmonë. Për 
mua, këto rregulla janë aq të pakthyeshme, sa edhe besëlidhja që vuloset me kripë 
gjatë gostisë.» 
__________ 
♦ paga për një gjysmë vit.  
 
Kërkesa e priftërinjve për të dhjetat 
20 Gjithashtu, Zoti i tha Aharonit: «Kur izraelitët të arrijnë në vendin e tyre, juve nuk do 
t’ju jepet asnjë pjesë e tokës. Unë vetë jam pjesa juaj; prej meje merrni gjithçka që ju 
duhet. 21Si shpërblim për punët tuaja që lidhen me Tendën e shenjtë, caktoj për 
anëtarët e fisit të Levit një të dhjetën e të korrave në Izrael. 22-24Në të ardhmen, vetëm 
ata mund të vijnë në shenjtërore për të kryer shërbimin e tyre. Vetëm ata do të 
përgjigjen për këtë. Kjo është detyra e tyre përgjithmonë. Përkundrazi, në qoftë se 
ndokush prej izraelitëve të tjerë i afrohet Tendës së shenjtë më shumë se ç’duhet, ai 
bëhet fajtor dhe duhet të vdesë. Në vend të pronës, levitëve do t’u jap pjesën në të 
korrat që izraelitët m’i dorëzojnë mua. Prandaj caktoj që ata të mos kenë pronë 
(tokësore) në Izrael.» 
25-26Nëpërmjet Moisiut, Zoti u tha levitëve edhe këtë: «Në vend të pjesës suaj në pronë 
tokësore, ju kam caktuar një të dhjetën e asaj që korrin izraelitët. Prej kësaj pjese ju 
duhet të hiqni, me radhë, një të dhjetën për të ma dhënë mua. 27Kështu, ju do të më 
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jepni të dhjetën, siç më jep çdo izraelit pjesën e tij të grurit dhe të verës. 28Ndryshimi 
është se ju e jepni të dhjetën tuaj prej të dhjetave që izraelitët jua japin juve. Këtë pjesë 
ju do t’ia jepni Aharonit dhe pasardhësve të tij, priftërinjve. 29Prej gjithçkaje që merrni, 
ju duhet të zgjidhni pjesën më të mirë dhe të ma dorëzoni mua. 30Kur ta bëni këtë, ju 
mund ta përdorni pjesën tjetër për veten tuaj, si bujku me pjesën që i mbetet prej 
grurit dhe verës. 31Ju mund ta hani me familjen tuaj, kudo që të dëshironi; sepse ky 
është shpërblimi për punën tuaj që lidhet me Tendën e shenjtë. 32Ju nuk do t’i 
përdhosni dhuratat e shenjta të izraelitëve, me kusht që të më dorëzoni mua pjesën më 
të mirë të të dhjetave të tyre. Por, në qoftë se nuk e përfillni këtë porosi, ju bëheni 
fajtorë dhe duhet të vdisni.» 
 
Përgatitja e ujit për pastrimin 

Zoti u tha Moisiut dhe Aharonit: 2«Urdhri që do t’ju jap tani, duhet të zbatohet 
edhe në të ardhmen. Urdhëroni që izraelitët t’ju sjellin një mëshqerrë të kuqe ♦  

pa të meta, e cila ende nuk është përdorur për punë. 3Jepjani priftit, Elazarit.  Le të 
qitet jashtë fushimit dhe të theret në praninë e tij. 4Ai duhet të marrë pak nga gjaku i 
saj dhe, me gisht, të spërkatë shtatë herë në drejtim të Tendës së shenjtë. 5Pastaj e 
gjitha lopa do të digjet ♦♦ para syve të tij, jo vetëm pjesët me dhjamë, por edhe mishi, 
gjaku, lëkura dhe zorrët, bashkë me përmbajtjen e tyre. 6Prifti do të hedhë në zjarr dru 
cedri, një degë hisopi dhe pak lesh të ngjyrosur në të kuqe. 7Pastaj prifti do të lahet 
vetë dhe do të lajë edhe rrobat e veta me ujë. Vetëm atëherë mund të hyjë në fushim, 
por mbetet i papastër deri në mbrëmje. 
8Edhe njeriu që ka djegur lopën, duhet të lahet vetë dhe t’i lajë rrobat e tij me ujë. 
Megjithatë, edhe ai mbetet i papastër deri në mbrëmje. 9Dikush, që është i pastër, do ta 
mbledhë hirin e lopës dhe do ta çojë jashtë fushimit, në një vend të pastër. Hiri duhet 
ruajtur, që të përdoret për përgatitjen e ujit, i cili do të shërbejë për pastrimin e 
izraelitëve, për largimin e papastërtisë, sepse djegia e lopës ka efektin e flijimit të 
pajtimit. 10Njeriu, i cili e ka mbledhur hirin, duhet t’i lajë rrobat dhe mbetet i papastër 
deri në mbrëmje.» 
________ 
♦ Ngjyra kuq përfaqëson gjak. Kushtimi i flijimit ishte procedurë e vështirë dhe e shtrenjtë – në 
këtë kapitull jepet një zgjidhje alternative: gatim uji që përmban të gjitha elementet përbërëse të 
flijimit për mëkat. Mjete e tjera pastrimi përdoren në këtë rit: manxuranë, dru kedri dhe kordelë e 
kuqe. Kur u përgatit hiri, ky u mblodh dhe u ruajt jashtë fushimit gati për t’i përzirë me ujë sipas 
kërkesës. Kështu përdorej si flijim i menjëhershëm për mëkat për ta pastruar njeriun nga ndotja 
e shkaktuar nga kontakti me kufomë. ♦♦ Fjala që përdoret (hebr. saraf) shënon një djegje jo 
lidhur me flijim (ndryshe nga hiqtir). Mbytja e kafshës ndodh jashtë fushimit, digjet gjaku, kështu 
që ky nuk është flijim i duhur. Te letra drejtuar hebrenjve 9,13-14 ka dallim me të dy lloje flijimi. 
 
Përdorimi i ujit të pastrimit 
«Ky rregull vlen përgjithmonë, edhe për të huajt që banojë mes jush. 11Kush prek një të 
vdekur, mbetet i papastër për shtatë ditë. 12Ai duhet spërkatur me ujin e pastrimit 
ditën e tretë dhe ditën e shtatë dhe pastaj bëhet përsëri i pastër. Por, në qoftë se ai nuk 
e bën këtë, mbetet i papastër. 13Një njeri i tillë e përdhos banesën e Zotit; ai duhet 
përjashtuar nga populli izraelit.♦ Papastërtia e tij nuk mund të largohet më, sepse ai 
nuk u spërkat me ujë pastrimi. 
14Kur dikush vdes nën një tendë, kushdo që është brenda saj ose hyn në të, do të mbe-
tet i papastër për shtatë ditë. 15Edhe çdo enë e hapur, e cila nuk është mbyllur me 
shtupë ose me kapak të puthitur mirë, bëhet e papastër. 16I papastër për shtatë ditë do 
të bëhet edhe ai që prek një të vdekur në fushë, qoftë ai i vrarë ose i vdekur me vdekje 
natyrore. Gjithashtu, bëhet i papastër edhe ai që prek eshtra njerëzish ose një varr.♦♦  
17Për të larguar papastërtinë, njeriu merr pak hi nga lopa e djegur si flijim pajtimi dhe e 
përzien në një enë me ujë të freskët. 18Kush është i pastër, duhet të marrë një degë 
hisopi, ta zhytë atë në ujë dhe me të të spërkatë tendën, ku është i vdekuri, çdo gjë që 
përmban ajo, si dhe njerëzit që gjendeshin aty; ai duhet të spërkatë edhe njeriun që ka 
prekur një të vdekur në fushë, eshtrat e tij ose një varr. 19Kjo duhet zbatuar ditën e 
tretë dhe ditën e shtatë. Pas spërkatjes ditën e shtatë, ata që ishin të papastër, duhet 
të lahen vetë, t’i lajnë edhe rrobat e tyre me ujë dhe në mbrëmje bëhen përsëri të 
pastër. 
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20Por, kush bëhet i papastër dhe nuk e zbaton këtë procedurë për shlyerjen e mëkatit, 
e përdhos shenjtëroren e Zotit. Ai mbetet i papastër, sepse nuk u spërkat me ujë 
pastrues. Ai duhet përjashtuar nga gjiri i kishës. 21Ky rregull vlen përgjithmonë në 
Izrael. Edhe njeriu që ka spërkatur me ujin e pastrimit, duhet t’i lajë rrobat. Kushdo që 
e prek këtë ujë, mbetet i papastër deri në mbrëmje. 22Çdo gjë që prek ky njeri, bëhet e 
papastër, dhe cilido që prek një njeri të papastër, mbetet i tillë deri në mbrëmje.» 
________ 
♦ Ai do të vdesë me vdekje të papritur dhe të parakohshme, sepse është fajtor për mosbindje të 
hapur (në DhR kjo quhet apostazi).♦♦ Kjo shpjegon pse varret ishin lyer me gëlqere, kështu që 
njerëzit mund t’i shmangin ndotjes.  
 
Moisiu dhe Aharoni dyshojnë 
(Dal 17,1-7) 

Ditën e parë të muajit mbarë bashkësia e izraelitëve arriti në shkretëtirën e 
Cinit.♦ Ata qëndruan shumë kohë në oazën e Kadeshit. Atëherë vdiq Mirjama, e 

cila u varros atje.♦♦  
2Kur mbaroi uji, u mblodh mbarë bashkësia dhe qortuan Moisiun dhe Aharonin. 3«Do 
të ishte më mirë të kishim vdekur si ata që i goditi Zoti – thirrën ata. 4 – Përse e sollët 
në shkretëtirë bashkësinë e Zotit? Bagëtia jonë e trashë po vdes nga uria, po kështu 
edhe ne! 5Përse na nxorët nga Egjipti, pasi nuk kishit asgjë më të mirë për të na 
ofruar? Këtu nuk rritet as gruri e as hardhia, nuk ka as fiq e as shegë, madje nuk 
gjejmë as ujë të pijshëm!» 
6Moisiu dhe Aharoni u tërhoqën para popullit, deri në hyrjen e Tendës së shenjtë, dhe 
atje ranë përmbys. Atëherë iu shfaq madhështia e Zotit 7dhe Zoti i tha Moisiut: 8«Merre 
shkopin tënd dhe shko me Aharonin në atë shkëmbin atje! Jepini urdhër kishës të 
mblidhet para atij shkëmbi dhe, në sytë e njerëzve, urdhëroje shkëmbin t’ju japë ujë. 
Pastaj uji do të dalë dhe ju do të mund t’u jepni njerëzve dhe bagëtive për të pirë.» 
9Moisiu e mori shkopin që ishte ruajtur në shenjtërore. 10Ai, bashkë me Aharonin, i 
thirri të gjithë izraelitët të mblidheshin para shkëmbit dhe u tha: «Ju jeni një popull 
kryengritës! Pse t’ju nxjerrim ne ujë prej këtij shkëmbi?» ♦♦♦  

11Ai e ngriti shkopin dhe goditi dy herë në shkëmb. Atëherë doli aq shumë ujë, saqë 
njerëzit dhe bagëtia kishin mjaft për të pirë. 
12Por Zoti i tha Moisiut dhe Aharonit: «Ju nuk më keni besuar ♥  dhe nuk më keni 
dhënë asnjë mundësi të tregohesha si Perëndia e shenjtë dhe i fuqishëm para 
izraelitëve. Prandaj ju nuk lejohet ta çoni këtë popull në vendin që i kam premtuar. 
13Burimin e quajtën Meriva (Ankesë), sepse izraelitët ishin ankuar para Zotit. 
Megjithatë ai u tregua si Perëndia e shenjtë dhe i fuqishme. 
__________ 
♦  Krahinë shkretëtirë që shtrihet deri në Negevin verior. ♦♦ Ky incident ndodh në fund të endjes 
30 vjetorsh dhe shënon fundin e breznisë që nuk do të hynte në Kanaan. Mirjama do të ishte 
rreth të 130-ave.♦♦♦  Kjo jep të kuptojë se Moisiu uzurponte të drejtat e Zotit (përdoret përemri 
‘ne’) ♥  Besimi është përgjigje e duhur ndaj fjalës së Zotit, qoftë urdhrit qoftë premtimit. E 
kundërta e besimit është rebelim ose mosbindje. Moisiut i është thënë ta mbledhë popullin dhe 
t’i flasë shkëmbit, por në vend të kësaj ai i flet popullit dhe godit shkëmbin, dhe kjo quhet 
mosbindje. 
 
Edomasit ua zënë rrugën izraelitëve 
14Nga Kadeshi Moisiu dërgoi lajmëtarë në tokën e Edomit. Ata i thanë mbretit të 
edomasve: ”Ne sjellim një lajm nga vëllezërit tuaj, izraelitët. Ata na dërguan t’ju themi: 
«Ju vetë e dini çfarë kemi hequr. 15Të parët tanë u shpërngulën në Egjipt dhe banuan 
atje shumë kohë. Por egjiptianët na trajtuan keq. 16Pastaj i bëmë thirrje Zotit. Ai na 
dëgjoi dhe dërgoi një engjëll, i cili na nxori nga Egjipti. Tani jemi në Kadesh, një qytet 
afër kufirit tuaj. 17Na lejoni të kalojmë përmes tokës suaj! Ne do të ecim gjithnjë vetëm 
në rrugën e madhe dhe nuk do të largohemi prej saj në asnjë rast. Nuk do të 
përshkojmë as arat e as vreshtat tuaja dhe nuk do të pimë asnjë pikë uji nga burimet 
tuaja.» 
18Por edomasit iu përgjigjën: «Ne nuk do t’ju lejojmë të kaloni përmes tokës sonë! Po të 
provoni të kaloni, ne do të luftojmë kundër jush.» 19Izraelitët i siguruan ata përsëri për 
këtë: «Ne do të qëndrojmë vetëm në rrugën kryesore. Kur ne ose bagëtia jonë do të ketë 
nevojë për ujë, do t’jua paguajmë. Kemi vetëm një kërkesë të thjeshte: duam të kalojmë 
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në këmbë.» 
20Por edomasit përsëritën: «Ju nuk do të kaloni nëpër tokën tonë!», dhe u dolën 
izraelitëve përpara me forca të mëdha të armatosura. 21Meqë edomasit ua refuzuan 
kalimin, izraelitët zgjodhën një rrugë tjetër. 
 
Vdekja e Aharonit 
22Kështu, ata u nisën nga Kadeshi dhe arritën në malin Hor, 23në kufirin e tokës së 
Edomit. Atje Zoti i tha Moisiut dhe Aharonit: 24«Mbaroi koha e Aharonit!♦ Meqë ju të dy 
nuk më dëgjuat te burimi i Merivës, ju nuk lejohet të hyni në tokën që u kam premtuar 
izraelitëve.» 
25Moisiut i tha: «Merre me vete Aharonin, bashkë me birin e tij, Elazarin, në malin 
Hor.♦♦  26Atje hiqja Aharonit rrobat e tij priftërore dhe vish birin e tij me to. Aharoni do 
të vdesë atje lart në mal.» 
27Moisiu veproi sipas urdhrit të Zotit. Para syve të mbarë kishës, të tre hipën në majën 
e malit, 28dhe Moisiu e veshi Elazarin me rrobat e Aharonit. Pastaj Aharoni vdiq dhe 
Moisiu u kthye në fushim bashkë me Elazarin. 29Kur izraelitët dëgjuan se Aharoni 
kishte vdekur, ata e vajtuan për 30 ditë. 
_________________ 
♦ fjfj. le të bashkohet me të parët e tij. ♦♦ sipas traditës, afër Petrës: nuk i dimë kufijtë e caktë të 
Edomit. 
 
Fitorja e parë mbi kënanasit 

Kur mbreti kënanas i Aradit,♦  në krahinën jugore, dëgjoi se izraelitët kishin 
marrë rrugën nëpër Atarim, ai i sulmoi dhe zuri rob disa prej tyre. 2Atëherë 

izraelitët i premtuan Zotit: «Në qoftë se do të na ndihmosh ta nënshtrojmë këtë popull, 
ne do ta zbatojmë vendimin tënd të dënimit duke i shkatërruar të gjitha qytetet e tij.»  

3Zoti e dëgjoi lutjen e tyre dhe bëri që të fitonin mbi mbretin e Aradit. Izraelitët e 
mbajtën benë e tyre dhe i shkatërruan të mundurit, bashkë me qytetet e tyre. Për këtë 
arsye, qyteti që gjendet sot atje, mori emrin Horma (i dënuar me shkatërrim). 
_________ 
♦ 27 km në jug të Hevronit në Negevin verior. Gërmime arkeologjike në këtë krahinë janë në 
favor të datimit të shek. XV për Daljen. 
 
Nepërka bronzi e ngritur shpëton nga kafshimi i nepërkave 
4Kur izraelitët u nisën nga mali i Horit, ata në fillim shkuan drejt jugut. Por rrugës 
populli humbi durimin 5dhe u ankua te Zoti dhe te Moisiu: «Përse na keni nxjerrë nga 
Egjipti, që të vdesim në shkretëtirë? Këtu nuk ka as bukë e as ujë dhe kjo mana na ka 
ardhur në majë të hundës!» 6Atëherë Zoti si dënim dërgoi nepërka helmuese ♦ midis 
popullit. Shumë izraelitë u kafshuan prej gjarpërinjve dhe vdiqën. 
 7Njerëzit shkuan te Moisiu e i thanë: «Kemi bërë gabim që kemi ngritur krye kundër 
Zotit dhe kundër teje. Ndërhyr për ne te Zoti, që ai të na shpëtojë prej gjarpërinjve!» 
Moisiu iu lut Zotit për popullin 8dhe Zoti i tha: «Bëj një nepërkë prej metali dhe vëre në 
një shtyllë. Kur dikush kafshohet prej gjarprit, le të shikojë drejt kësaj shtylle, atëherë 
nuk do të vdesë!» 9Moisiu bëri një nepërkë bronzi dhe e lidhi në një shtyllë. Kushdo që 
kafshohej nga gjarpri dhe shikonte drejt nepërkës në shtyllë, mbeti gjallë. 
_______ 
♦ identifikohen si lloj echis, që goditin pa provokim dhe rrojnë në kolonitë që mbrojnë me ngulm 
territorin e tyre. 
 
Rruga për në kufirin e tokës së Kënaanit 
10-12Izraelitët u nisën dhe shkuan më tej. Fushimet e tyre të mëtejshme i patën në Ovot, 
në Ije-Avarim, në shkretëtirë në lindje të tokës së Moavit dhe, në luginën e Zeredit. 
13Prej andej, ata kaluan nëpër shkretëtirë deri në një vend në verilindje të lumit Arnon, 
ku fillon krahina e amorasve. Arnoni është kufiri ndarës midis moavasve dhe 
amorasve. 14Për këtë shkruhet në «Librin e luftërave të Zotit»: ’...qyteti Vahev në Sufa, 
luginat e Arnonit, 15rrafshnalta që zbret deri në qytetin Ar dhe që mbështetet në 
malësinë e Moavit.’ 
16Prej andej, ata shkuan në Beer, ku Zoti i tha Moisiut: «Mblidhe popullin; unë do t’i 
jap ujë!» 17Atëherë izraelitët kënduan:♦ «O burim, le të rrjedhin ujërat e tua; le t’i presim 
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ato me këngë! 18Prijësit e popullit, udhëheqësit me shkop dhe skeptër e gërmuan sot 
këtë burim!» Prej shkretëtirës ata shkuan në Matanë, 19pastaj në Nahaliel dhe në 
Bamot-Baal, 20prej andej në luginën që gjendet në rrafshnaltën e Moavit, afër malit 
Pisga, prej të cilit mund të shihet rrafshina e Jordanit. 
_________ 
♦ d.m.th. gjatë gërmimit për ujë. 
 
Fitorja mbi mbretin amoras Sihon 
(Br 2,2-11 – 3,11) 
21Izraelitët dërguan lajmëtarë te Sihoni, mbreti i amorasve, për t’i thënë: 22«Na lejo të 
kalojmë përmes tokës sate! Ne do të ecim gjithnjë në rrugën e madhe dhe nuk do të 
hyjmë në asnjë fushë ose vreshtë, dhe nuk do të pimë asnjë pikë uji prej burimeve të 
tua.» 23Por Sihoni ua refuzoi kalimin. Përkundrazi, ai mblodhi njerëzit e tij dhe u doli 
përpara izraelitëve në shkretëtirë. Pranë Jahacit ai u preu rrugën izraelitëve dhe i 
sulmoi. 24Por izraelitët i shkaktuan një disfatë të rëndë dhe e pushtuan tokën e tij nga 
lugina e Arnonit në jug, deri në lumin Jabok e deri në kufirin me krahinën e amonasve 
(në lindje), sepse kufiri i amonasve ishte i fortifikuar. 25Izraelitët shtinë në dorë 
Heshbonin dhe qytetet e tjera të amorasve dhe u vendosën në to. 
26Heshboni ishte dikur selia e mbretit amoras Sihon. Ky kishte luftuar kundër mbretit 
të moavasve dhe ia kishte marrë mbarë krahinën deri në Arnon. 27Për këtë bënin fjalë 
dy vargjet e njohura: 
«Ejani në Heshbon, rindërtojeni; forcojeni me mure të forta! Dikur ishte Sihoni atje 
sundimtar 28dhe solli shkatërrim mbi zotërinjtë krenarë të Moavit. Zjarri doli nga 
Heshboni dhe përpiu qytetin krenar Ar-Moav, në lartësinë mbi Arnon. 29Vaj, Moavi 
mbaroi; perëndia i tij i luftës, Kemoshi, ishte i pafuqishëm. Burrat e tij morën arratinë, 
kurse gratë i tërhoqën zvarrë dhe ia çuan Sihonit si skllave. 30Por tani ne dolëm 
fitimtarë dhe prej Heshbonit deri në Divon, çdo qytet është kthyer në gërmadha; asgjë 
nuk i shpëtoi flakës; edhe Medevën e përpiu zjarri.» 
31Kështu, izraelitët e shtinë në dorë tokën e amorasve. 32Moisiu mori vesh si mund të 
sulmohej qyteti Jazer. Burrat e Izraelit e pushtuan atë bashkë me krahinën e tij dhe i 
dëbuan amorasit prej andej. 
 
Fitorja mbi mbretin Og 
33Pastaj izraelitët shkuan drejt veriut në drejtim të tokës së Bashanit. Në Edrei mbreti 
Og u doli përballë me gjithë ushtrinë e tij. 34Por Zoti i tha Moisiut: «Mos kini frikë prej 
tij! Jua kam lënë juve në dorë, atë dhe gjithë tokën e tij. Atë do ta gjejë i njëjti fat si 
mbretin amoras, Sihonin, i cili sundonte në Heshbon.»  

35Izraelitët i shkaktuan mbretit Og një disfatë të plotë dhe pushtuan tokën e tij. Mbarë 
ushtria e tij u shkatërrua; asnjëri nuk shpëtoi gjallë. Edhe Ogu dhe bijtë e tij ranë në 
fushën e betejës. 
 
Mbreti moavas, Balaku, kërkon ndihmë te magjistari Bilam 

Izraelitët shkuan përsëri në drejtim jugor dhe e ngritën fushimin në krahinën 
moavase të stepave, në luginën e Jordanit, përballë Jerihos. 2Balaku, biri i Cipo-

rit, e dinte se çfarë disfate u kishin shkaktuar izraelitët fqinjve të tij, amorasve. 3Kur ai 
dhe njerëzit e tij e panë turmën e izraelitëve, u tmerruan dhe i lëshoi zemra. 4Ata 
dërguan lajmëtarë t’u thonin kryetarëve të fiseve midjanase: «Ata janë aq të shumtë sa 
do të shkatërrojnë gjithçka përreth, ashtu si bagëtia kur kullot mbarë fushën.» 
5Mbreti Balak dërgoi lajmëtarë në qytetin Petor, në Eufrat, për të thirrur Bilamin, birin 
e Beorit. Ai dërgoi lajmëtarë, të cilit do t’i thonin: «Një popull i madh më kërcënon! Ata 
kanë ardhur nga Egjipti dhe janë ngulur këtu; ata kanë ngritur një fushim shumë të 
madh pranë kufirit tim. 6Nuk mund t’i përballoj; prandaj eja të më ndihmosh! Në qoftë 
se i mallkon, ndoshta do të arrij t’i mund dhe t’i dëboj. Unë e di çfarë efekti ka fjala 
jote. Kur ti bekon dikënd, gjithçka i shkon mbarë, e kur ti mallkon dikënd, ai shkon 
drejt humbjes.» ♦  
7Kryetarët moavas dhe midjanas shkuan te Bilami duke marrë me vete edhe shpër-
blimin për shërbimin e tij. Ata e njoftuan për kërkesën e Balakut 8dhe ai iu përgjigj: 
«Kaloni natën këtu! Nesër do të mund t’ju them se çfarë udhëzimesh më ka dhënë 
Zoti.» Kështu, kryetarët e moavasve e kaluan natën te Bilami. 

22



 144

___________ 
♦ Nëpër Biblën profecia dhe dhunti të tjera shpirtërore mbahen si shënime frymëzimi, por jo 
medoemos të shenjtërisë ose të raportit të drejtë me Zotin. Jezusi paralajmëroi se në ditën e 
gjyqit as profecia, as ekzorcizmi e as mrekullitë nuk do të garantojnë vend në mbretërinë e 
Perëndisë (Mt 7,21-23).  
 
Një magjistar i cili dëgjon Zotin 
9Natën Zoti iu afrua Bilamit dhe e pyeti: «Çfarë njerëzish ke mysafirë?» 
10Bilami iu përgjigj: «Ata i ka dërguar tek unë mbreti moavas Balak 11dhe kanë frikë nga 
populli që ka ardhur nga Egjipti. Tani unë duhet të shkoj me ta për ta mallkuar këtë 
popull, që ta dëboj.» 12Por Zoti i tha Bilamit: «Mos shko me ta! Nuk të lejohet ta 
mallkosh këtë popull, sepse e kam bekuar unë.» ♦  
13Të nesërmen në mëngjes, Bilami u tha të dërguarve të mbretit Balak: «Ju duhet të 
ktheheni të gjithë në shtëpi. Zoti më ka ndaluar të vij me ju.» 14Të dërguarit u kthyen te 
Balaku dhe e njoftuan për refuzimin e Bilamit. 15Atëherë Balaku dërgoi një delegacion 
edhe më të madh dhe për këtë zgjodhi njerëz më të respektuar. 16Ai i dërgoi ata te 
Bilami për t’i thënë: «Asgjë nuk duhet të të pengojë që të vish! 17Do të të shpërblej me 
shumë pasuri dhe do të bëj gjithçka që kërkon prej meje. Më bëj një nder dhe mallkoje 
këtë popull!» 
18Bilami iu përgjigj: «Balaku mund të më japë gjithë argjendin dhe arin që ka, por 
kundër urdhrit të Zotit, Perëndisë tim, nuk mund të bëj asgjë! 19Por, kaloni natën tek 
unë si mysafirë. Ndoshta Zoti ka diçka tjetër për të më thënë.» 
20Natën Zoti i foli Bilamit: «Edhe këta njerëz vijnë nga Balaku dhe duan të të marrin me 
vete? – pyeti Zoti. – Shko lirisht me ta; por bëj vetëm atë që do të të them unë!» 
_________ 
♦  Ata gëzojnë mbrojtjen dhe dashurinë e Zotit. 

 
Gomarica e Bilamit 
21Mëngjesin tjetër, Bilami i vuri shalën gomaricës dhe u nis me të dërguarit e mbretit 
Balak. 22Prandaj Zoti u zemërua. Ndërsa Bilami udhëtonte me dy shërbëtorët e tij, 
engjëlli i Zotit i zuri rrugën. 23Gomarica e pa engjëllin që qëndronte para tyre me shpatë 
në dorë, dhe iu shmang. Ajo u largua nga rruga dhe hyri në një arë. Bilami e goditi 
gomaricën dhe e çoi përsëri në rrugë. 24Pastaj engjëlli zuri vend atje ku rruga ishte e 
kufizuar në të dyja anët nga muret e vreshtave. 25Gomarica e pa dhe kërkoi t’i 
shmangej. Ajo u rras pas murit. Bilamit iu vra këmba dhe ai e goditi përsëri 
gomaricën. 
26Engjëlli shkoi pak më tutje dhe kërkoi një vend ku nuk kishte mundësi të kalonte 
rrugën as djathtas e as majtas. 
27Kur gomarica e pa, ajo u ul. Bilamin e pushtoi zemërimi dhe e goditi furishëm me 
shkop. 28Atëherë Zoti i dha gomaricës aftësinë për të folur, dhe ajo i tha Bilamit: «Ti më 
ke goditur deri tani tri herë. Çfarë të kam bërë?»  

29«Ti po tallesh me mua! – thirri Bilami. – Po të kisha një shpatë, do të të kisha vrarë 
me kohë!»  

30Gomarica tha: «Ti më njeh mirë, sepse ke kohë që më nget. Kur ke qenë i pakënaqur 
me mua?»  
«Jo, kurrë!» – iu përgjigj Bilami. 
 
Zoti paralajmëron Bilamin 
31Pastaj Zoti ia hapi sytë dhe ai pa engjëllin me shpatë, duke qëndruar në mes të 
rrugës. Bilami ra përmbys para tij. 32«Përse e godite gomaricën tënde tri herë? – e pyeti 
engjëlli i Zotit. – Unë vetë të kam kundërshtuar, sepse ti je në rrugë të gabuar. 33Por kjo 
gomaricë më ka parë dhe tri herë më është shmangur. Ti ia detyron jetën tënde asaj, 
sepse po të kishe ecur më tej, ty do të të kisha vrarë, kurse atë do ta kisha kursyer.» 
34«Kam vepruar keq – tha Bilami. – Nuk e kam ditur se ti ma zije rrugën. Do të kthe-
hem menjëherë, në qoftë se nuk je i kënaqur me udhëtimin tim.» 
35«Shko lirisht me këta njerëz, – tha engjëlli, – por të lejohet të thuash vetëm atë, me të 
cilën të kam ngarkuar.» Kështu, Bilami i ndoqi përsëri të dërguarit e mbretit Balak. 
36Kur Balaku dëgjoi se Bilami ishte nisur për tek ai, ai i doli përpara në qytetin kufitar 
në lumin Arnon. 37«Përse nuk erdhe menjëherë? – e pyeti ai. – Të kam dërguar fjalë, që 
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të vish sa më shpejt. Ndoshta mendon se nuk jam në gjendje të të shpërblej siç du-
het?» 38«Ja ku erdha! – iu përgjigj Bilami. – Por nuk e di nëse mund të ta plotësoj 
kërkesën. Mund të të them vetëm atë që më urdhëroi Zoti.» 39Bilami u nis me Balakun 
në Kirjat-Hucot. 40Atje mbreti theri bagëti, dele dhe dhi për gostinë që duhej të 
shoqëronte flijimin dhe urdhëroi që t’i sillnin një pjesë Bilamit dhe të dërguarve të tij. 
 
Bilami detyrohet të bekojë Izraelin 

41Mëngjesin tjetër, Balaku shkoi me Bilamin në Bamot-Baal, ku mund të shihej 
skaji i fushimit të izraelitëve. 1Bilami i tha mbretit: «Urdhëro që të ngrihen shtatë 

altarë dhe të bëjnë gati shtatë dema dhe shtatë desh për t’i flijuar.» 2Balaku urdhëroi 
që të bënin gati gjithçka sipas dëshirës së Bilamit; në çdo altar ata kushtuan nga një 
dem dhe një dash si flijim përkushtimi. 3Pastaj Bilami i tha Balakut: «Rri këtu pranë 
flive; do të largohem pak për të marrë vesh nëse Zoti do të më zbulojë diçka. Pastaj do 
të të them se çfarë më njoftoi Ai.» 
Bilami hipi në një bokë të vogël të papyllëzuar. 4Atje iu shfaq Zoti. Bilami i tha: «Të kam 
ndërtuar shtatë altarë dhe në secilin kam kushtuar si flijim një dem dhe një dash.» 
5Zoti i tregoi se çfarë duhej të thoshte dhe e ktheu mbrapsht për te Balaku. 6Mbreti 
ende qëndronte pranë altarëve me flitë. Edhe njerëzit udhëheqës të Moavit ishin 
bashkë me të. 7Pastaj Bilami filloi të thoshte: ”Mbreti Balak më thirri nga lindja, nga 
vendi i aramasve me malet e tij dhe më urdhëroi: «Ti duhet t’i bësh një mallkim të 
rëndë popullit të Jakovit! Ti duhet ta mallkosh këtë Izrael!» 8Por si mund ta mallkoj 
këtë popull, në qoftë se Perëndia, Zoti, nuk dëshiron ta mallkojë, gjersa ai vetë nuk e 
shpall mallkimin? 9Këtu, prej kësaj boke mund t’i shoh, prej këtij shkëmbi mund t’i 
njoh: ata janë një popull i vetëm që nuk përzihen me popujt e tjerë. 10Asnjëri nuk 
mund ta numërojë këtë popull të Jakovit. Turmat e izraelitëve, shumë mijëra, e 
mbulojnë tokën si pluhur. Ata janë një popull që plotëson vullnetin e Perëndisë. Do të 
dëshiroja të vdisja si ata, në paqen e Perëndisë!” 
11Balaku thirri i zemëruar: «Përse ma bëre këtë? Urdhërova të të sillnin, që t’i mallkosh 
armiqtë e mi, kurse ti i bekon!» 
12Por Bilami iu përgjigj: «S’mund të them asgjë tjetër, përveç asaj që Zoti më vuri në 
gojë.» 
 
Perëndia nuk merr ryshfet 
13Mbreti i tha Bilamit: «Eja me mua në një vend tjetër, ku mund ta shohësh tërë 
popullin. Prej këtej ti sheh vetëm skajin e fushimit të tij. Ndoshta prej andej mund të 
bësh diçka kundër tyre.» 14Ai e mori Bilamin me vete deri në vendin e zbuluesve, në 
majën e malit Pisga. Atje ngriti shtatë altarë dhe mbi secilin kushtoi një dem dhe një 
dash. 15«Rri pranë flive të tua, – i tha Bilami, – dhe unë do të shkoj atje për të parë se 
ç’do të më zbulojë Zoti.» 
16Zoti iu shfaq Bilamit dhe i tregoi se ç’duhej të thoshte. 17Kur Bilami u kthye te mbreti 
dhe udhëheqësit moavas, Balaku e pyeti: «Me çfarë të ka ngarkuar Zoti?» 18Bilami filloi: 
«Dëgjo mirë, o Balak, biri i Ciporit! 19Ti nuk duhet të mendosh se Perëndia është si 
njeriu! Ai nuk gënjen, as nuk ndërron mendje, sepse gjithçka që thotë, e zbaton. Në 
qoftë se premton diçka, e mban premtimin. 20Ai më dha urdhër ta bekoj këtë popull; e 
kur ai dëshiron ta bekojë, unë nuk mund të ndryshoj gjë. 
21Ai e mban premtimin: mbi Izraelin nuk do të bjerë asnjë fatkeqësi, njerëzit nuk do t’i 
gjejë asnjë e keqe. Zoti i përkrah, ai është Perëndia e tyre; ai është mbreti i tyre, ai, për 
të cilin ata brohorasin. 22Ai i ka nxjerrë nga Egjipti dhe lufton për ta si dem i egër. 23Me 
magji dhe me formula të mallkimit ti nuk mund të bësh asgjë kundër këtij populli. Pra-
ndaj njeriu e tregon Izraelin me gisht dhe thotë: «Shikoni se ç’ka bërë Perëndia për ta!» 
24Luani nuk pushon derisa të kapë prenë e tij dhe të pijë gjakun e viktimës. Kaq i fortë 
dhe i tmerrshëm është ky popull!» 
25Mbreti Balak thirri: «Në qoftë se nuk mund t’i mallkosh, nuk ka nevojë t’i bekosh!» 
26Por Bilami iu përgjigj: «Por, të kam thënë: do të them pikërisht atë që më urdhëroi 
Zoti!» 
 
E treta përpjekje e kotë 
27«Eja, – tha Balaku, – do të të çoj në një vend të tretë! Ndoshta Perëndia do të lejojë që 
ta mallkosh këtë popull prej këtej.» 28Ai e mori Bilamin me vete në majën e malit Peor. 
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Prej andej mund të shihej rrafshina e Jordanit. 29«Më ndërtoni këtu shtatë altarë, – tha 
Bilami, – dhe për çdo altar sillni këtu një dem dhe një dash.» 30Balaku veproi siç u 
kërkua dhe mbi secilin altar u kushtuan flitë. 

1-2Kësaj here Bilami nuk kërkoi me sy ndonjë shenjë të mirë. Kur shikoi poshtë 
në rrafshinë, pa se populli i Izraelit në fushim ishte i radhitur sipas fiseve dhe 

kuptoi menjëherë se Zoti e donte këtë popull dhe donte ta bekonte. Ai, i mbushur me 
shpirtin e Perëndisë, 3-4tha: «Dëgjoj çfarë thotë Zoti. Po shoh çfarë më tregon I 
Fuqishmi. Rri shtrirë këtu, – me sy të mbyllur – dhe shoh çfarë ka paracaktuar Zoti: 
5Sa të bukura janë çadrat e tua, o Izrael! Sa lulëzojnë fshatrat e tua! 6Në të gjitha 
luginat ato shtrihen, si gjelbërim i freskët, si kopshte pranë përrenjve, si pemë të forta, 
të cilat i ka mbjellë Zoti, si cedra pranë lumenjve. 7Burimet e Izraelit nuk shterojnë, 
fara rritet mirë në fushën e ujitur. Ata do të bëhen më të fortë se fqinjët e tyre, mbreti i 
tyre do ta mundë mbretin Agag.♦  8Perëndia e tyre i shpëtoi nga Egjipti; ai lufton për ta 
si dem i ri. Ata do t’i shkatërrojnë plotësisht armiqtë e tyre, ashtu siç ha kafsha 
grabitqare prenë e saj, duke ia thyer kockat dhe duke e dërrmuar. Shigjetat e këtij 
populli qëllojnë me saktësi të plotë. 9Ai është i rrezikshëm si luan i fortë. Kush guxon ta 
trazojë kur pushon? Secili që e bekon Izraelin, merr pjesë në këtë bekim. Kush e 
mallkon, vetë do të mallkohet!» 
10Balaku mblodhi grushtat dhe i tha Bilamit: «Ti duhej të hidhje një mallkim mbi 
armiqtë e mi, që t’i çonte në rrënim. Për këtë të thirra të vish. Por ti i ke bekuar, e kjo 
për të tretën herë! 11Shporru! Kthehu në shtëpi! Të kisha premtuar një shpërblim të 
majmë. Ti tashti vetëm mund ta falënderosh Zotin për shpërblimin që të iku!» 
___________ 
♦ Titull dinastik i mbretërve të Moabit. 
 
Bilami shikon në të ardhmen 
12Bilami iu përgjigj: ”Unë i kam thënë të dërguarit tënd: 13«Edhe në qoftë se mbreti 
Balak më jep gjithë argjendin dhe arin që ka, unë duhet patjetër të veproj sipas urdhrit 
të Zotit. Unë nxjerr mallkim dhe bekim jo sipas vullnetit tim. Unë duhet të them atë që 
më urdhëron Zoti të them.» 14Tani do të kthehem në shtëpi. Por, më parë dëshiroj të të 
shpall se ç’e pret popullin tënd në të ardhmen nga izraelitët.»” 15-16Pastaj vazhdoi: 
«Dëgjoj se ç’shpall Zoti. Po shoh çfarë më tregon I Fuqishmi. Rri shtrirë këtu, me sy të 
mbyllur dhe shoh çfarë ka paracaktuar Zoti: Po shoh njeriun, ende nuk ka ardhur, e 
shoh nga larg, por ai vjen me siguri! 17Një yll ngrihet në gjirin e popullit të bijve të 
Jakovit, një mbret lartësohet në Izrael. Ai do t’i godasë moavasit për vdekje dhe do t’ua 
këputë kokën pa mëshirë. 18Mbarë Seirin ♦ do ta shtjerë në dorë, vendin e edomasve, 
armiqve të tij. Dhe Izraeli do të bëhet i fortë dhe i fuqishëm. 19Mbreti që rrjedh nga 
Jakovi do t’i mundë të gjithë armiqtë e tij. Madje, kush ka kërkuar strehë në qytetin e 
fortifikuar, as atje nuk do të jetë i sigurt.» 
20Kur Bilami shikoi rreth e rrotull në krahinën e amalekasve, tha: «Amalek, dikur i pari 
mes popujve – së shpejti do të të bjerë ora e fundit.» ♦♦  
21Kur pa krahinën e kenasve, tha: «Sa të sigurtë jetoni! Vendet tuaja nuk mund të sul-
mohen, si çerdhja e zogut grabitqar lart në shkëmb. 22E megjithatë, zjarri (i luftës) do të 
bjerë mbi ju. Asnjë pasardhës i Kainit nuk do të mbetet gjallë këtu; asirianët do t’ju 
marrin rob!» ♦♦♦  
23-24Bilami tha gjithashtu: «O vaj, kush po vjen nga veriu? Turma grekësh nga Qiproja. 
Ata do t’i mundin sirianët dhe hebrenjtë. Por së shpejti do t’u bjerë edhe atyre ora e 
fundit!» 
25Kur Bilami i mbaroi profecitë e veta, u nis për në atdheun e tij. Edhe Balaku, gjith-
ashtu, u kthye në shtëpi. 
__________ 
♦ Balaku donte që moavasit ta mundin Izraelin, por profetizohet që Izrael do t’i asgjësojë 
moavasit. Shumica e profecive që dha Bileami u plotësuan në kohën e monarkisë së herët, por 
ripërdorimi i tyre nga ana e profetëve të mepasshëm tregon se ata e kuptonin se plotësimi i tyre 
ishte vetëm i pjesshëm. ♦♦ Edhe Shauli edhe Davidi i mundën amalekasit, por ata u mundën 
përfundimisht vetëm në kohën e Hizkijës. ♦♦♦ Kjo profeci mund të thoshte se kenasit do t’i 
mundin fqinjtë e tyre, fisin e Ashurit, por këta me radhë do t’i mundin filistenjtë (luftëtarët nga 
Qiproja). 
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Kalimi në idhujtari 
Kur izraelitët fushonin në Shitim, burrat filluan të kishin marrëdhënie me gratë 
moavase. 2-3Gratë moavase i ftuan edhe në gostitë e tyre të flijimit, që ato i 

festonin për nder të perëndisë së tyre. Burrat izraelitë hëngrën mishin e flive dhe 
adhuruan perëndinë e moavasve, Baalin e malit Peor. Atëherë Zoti u zemërua dhe 4i 
dha urdhër Moisiut: «Arresto të gjithë krerët e popullit dhe urdhëro që të ekzekutohen 
në dritë të diellit, që zemërimi im të mos e shkatërrojë tërë popullin!» 5Moisiu u dha 
urdhër gjyqtarëve izraelitë: «Vritini të gjithë njerëzit që u lidhën me Baalin!» 
6Moisiu dhe mbarë bashkësia e izraelitëve kishin rënë përmbys duke vajtuar para 
Tendës së shenjtë. Në këtë kohë një izraelit, para syve të të gjithëve, mori një grua 
midjanase në çadrën e familjes së tij. 7Kur e pa këtë, Pinhasi, biri i Elazarit dhe nipi i 
priftit Aharon, u ngrit dhe u largua nga bashkësia e mbledhur. Ai mori një heshtë, 8i 
ndoqi të dy në pjesën e brendshme të çadrës dhe i shpoi tejpërtej. Menjëherë pushoi 
murtaja që bente kërdinë midis izraelitëve. 9Rreth 24.000 njerëz tashmë kishin vdekur 
prej saj. 
10Zoti i tha Moisiut: 11«Pinhasi e ka larguar dënimin nga izraelitët. Ai ka ndjerë të njëjtin 
zemërim si dhe unë dhe ka vepruar sipas këtij zemërimi. Ndryshe do t’i kisha 
shkatërruar të gjithë izraelitët. 12Thuaji se për këtë do t’i bëj një nder të veçantë. 13Pas-
ardhësit e tij do të jenë përgjithmonë (krye)priftërinjtë e mi. Ky është shpërblimi për 
këtë që ndërhyri pa rezerva për Perëndinë e tij dhe që riktheu marrëdhëniet e mira 
ndërmjet Perëndisë dhe popullit.» 
14Izraeliti që u vra së bashku me gruan midjanase, ishte Zimri, biri i Saluit, kryetar i 
fisit të Shimonit. 15Gruaja quhej Kozbi; i ati ishte udhëheqës i një fisi midjanas. 
16Zoti i dha urdhër Moisiut: 17«Sulmoni midjanasit dhe shkatërrojini! 18Sepse ata vetë ju 
kanë sulmuar me pabesi; ata ju kanë nxitur të adhuroni Baalin e malit Peor dhe ju 
kanë shtënë në fatkeqësi me anë të Kozbisë, bijës së njërit prej kryetarëve të tyre, që u 
vra në kohën kur murtaja bënte kërdinë midis jush.» 
__________ 
♦ Nr 31,16; 2 Pt 2,13-16 and Ap 2,14 na thuan se ky incident ndodhi me nxitjen e Bileamit. 
Moisiu u thotë gjyqtarëve të ndëshkojnë vetëm pjesëtarët aktivë, dhe kështu heq dorë nga 
kërkesa e Zotit për vrasjen e kryetarëve fisnorë. Kjo do të shpjegojë pse ndërhyrja e Pinhasit 
ishte aq vendimtare. ♦♦ Kështu garantohet se kryepriftëria do të mbetet përherë në familjen e tij 
(1 Kr. 6,4ff). Kjo ndodhi me të vërtetë, përveç një ndërprerjeje të shkurtër, në kohën e Eliut. 
  
Regjistrimi i dytë i fiseve të Izraelit 

25,19Kur mbaroi murtaja, 1Zoti i tha Moisiut dhe Elazarit, birit të prifit Aharon: 
2«Numëroni mbarë bashkësinë e izraelitëve! Regjistroni të gjithë meshkujt e aftë 

për shërbim ushtarak me moshë 20 vjeç e lart, të radhitur sipas klaneve të tyre.» 3-

4Moisiu dhe Elazari vepruan sipas urdhrit të Zotit dhe lajmëruan të mblidheshin të 
gjithë meshkujt e rritur. Kjo ndodhi në krahinën e stepave moavase në rrafshinën e 
Jordanit, përballë Jerihos. 
Këtu është lista e izraelitëve që kishin dalë nga Egjipti: 
5-51Në krye është fisi i Ruvenit, sepse Ruveni ishte biri i parëlindur i Jakovit, stërgjyshit 
më të lashtë të popullit izraelit. 
Ruveni: (klanet: Hanohu, Pallui, Hecroni, Karmiu) – 4.373 veta. 
Prej Palluit rridhte Eliavi dhe bijtë e tij, Nemueli, Datani dhe Avirami.♦ Datani dhe 
Avirami, të cilët bashkësia i kishte ngarkuar me një detyrë, kishin ngritur krye kundër 
Moisiut dhe Aharonit, kur Korahu dhe përkrahësit e tij ishin rebeluar kundër Zotit. 
Toka ishte hapur dhe i kishte përpirë, ata bashkë me Korahun, 250 përkrahësit e tjerë 
të tyre i përpiu zjarri. Ata u bënë shembull paralajmërues për Izraelin. Por bijtë e 
Korahut ishin kursyer. 
Shimoni: (klanet: Nemueli, Jamini, Jahini, Serahu, Shauli) – 2.220 veta. 
Gadi: (klanet: Cifjoni, Hagiu, Shuniu, Osniu, Eriu, Arodi, Areli) – 4.050 veta. 
Juda: (klanet: Shela, Pereci, Hecroni, Hamuli, Zerahu) – 7.650 veta. 
Klanet e Hecronit dhe Hamulit ishin degëzuar nga klani i Perecit. Dy prej bijve të 
Judës, Eri dhe Onani, kishin vdekur në Kënaan që para shpërnguljes për në Egjipt. 
Jisakari: (klanet: Tola, Puva, Jashuvi, Shimroni) – 6.430 veta. 
Zevuluni: (klanet: Seredi, Eloni, Jahleeli) – 6.050 veta. 
Mënasheu: (klanet: Mahiri, Gileadi, Aviezeri, Heleku, Asrieli, Shehemi, Shemida, 
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Heferi) – 5.270 veta. 
Efraimi: (klanet: Shutelahu, Erani, Beheri, Tehani) – 3.250 veta. 
Fiset e Mënasheut dhe Efraimit ishin pasardhësit e Josefit. Klani i Gileadit ishte 
degëzuar nga klani i Mahirit, prej tij ishin degëzuar pastaj klanet e Aviezerit, Helekut, 
Asrielit, Shehemit, Shemidës dhe Heferit, Celofhadi, biri i Heferit, kishte mbetur pa 
djem, por vetëm me vajza. Ato quheshin Mahla, Noa, Hogla, Milka dhe Tirca. Klani i 
Eranit ishte degëzuar nga klani i Shutelahut. 
Benjamini: (klanet: Bela, Ardi, Naamani, Ashbeli, Ahirami, Shufami, Hufami) – 4.560 
veta. 
Dani: (klani: Shuhami) – 6.440 veta. 
Asheri: (klanet: Jimna, Jishviu, Beria, Heveri, Malkieli) – 5.340 veta. 
Klanet e Ardit dhe Naamanit ishin degëzuar nga klani i Belës, kurse klanet e Heverit 
dhe Malkielit nga klani i Berias. Asheri kishte edhe një bijë me emrin Sara. 
Naftaliu: (klanet: Jahceeli, Guniu, Jeceri, Shilemi) – 4.540 veta. 
Numri i përgjithshëm i meshkujve të rritur izraelitë ishte 60.173 veta. 
52Zoti i tha Moisiut: 53«Ndaje tokën ndërmjet fiseve të Izraelit, dhe sipas numrit të 
anëtarëve të çdo fisi. 54-56Jepu fiseve të mëdha një pjesë më të madhe, kurse fiseve të 
vogla një pjesë më të vogël. Secilit fis duhet t’i ndahet me short toka e tij. 
___________ 
♦ Emrat janë shkruar ndryshe te Zan 46,9-24, ndoshta për shkak të varianteve shqiptimi. Ohadi 
lihet jashtë te Rg, mundësisht sepse kurrë nuk kishte fëmijë 
  
Fisi i Levit dhe familjet e Aharonit dhe Moisiut 
57Fisi i Levit ♦ përbëhej nga klanet e Gershonit, Kohatit dhe Merariut. 58-61Kohati ishte i 
stërgjyshi i Amramit. Amrami ♦♦ u martua me Johevedën, e cila i përkiste gjithashtu 
fisit të Levit dhe kishte lindur në Egjipt. Ajo i lindi Amramit dy djem: Aharonin dhe 
Moisiun, si dhe një vajzë, Mirjamën. Aharoni kishte katër djem: Nadavin, Avihun, 
Elazarin dhe Itamarin. Nadavi dhe Avihu vdiqën kur kushtuan një fli me temjan, pa 
përfillur urdhrin e Zotit. Mes levitëve numëroheshin klanet Livna, Hevroni, Mahliu, 
Mushi dhe Korahu. 62Numri i të gjithë meshkujve levitë që ishin me moshë mbi një 
muajsh, ishte 23.000 veta. Ata nuk numëroheshin me izraelitët e tjerë, sepse nuk u 
përkiste asnjë pjesë në tokën e premtuar. 
63Të gjithë këto klane u numëruan nga Moisiu dhe prifti Elazar në krahinën e stepave 
moavase në rrafshinën e Jordanit, përballë Jerihos. 64Prej njerëzve që kishin numëruar 
Moisiu dhe Aharoni me rastin e regjistrimit të parë në shkretëtirën e Sinait, asnjëri 
nuk ishte gjallë, 65sepse Zoti u kishte thënë se ata duhet të vdesin në shkretëtirë. 
Kështu ndodhi. Kishin mbetur vetëm Kalevi, biri i Jefuneut, dhe Joshua, biri i Nunit. 
____________ 
♦ Regjistrimi i levitëve shënohet veç në listë, sepse ata ishin të zënë me detyrimet fetare e jo 
luftëtare, dhe kështu asnjë territor nuk u ishte caktuar. Ulja e përgjithshme e numrave të levitëve 
është 18.020. ♦♦ Ka 10 brezni nga Josefi deri në Joshua (1 Kr 7,20-27), kurse vetëm 4 
përmenden nga Levi deri në Moisiun. Kështu Amrami është pasardhës i Kohatit, kurse Johebed 
është ‘bija’ e Levit në kuptim të përgjithshëm (p.sh. çdo grua hebreje është ‘bija’ e Avrahamit). 
 
Rregullimi i trashëgimit me rastin e mungesës së bijve 

Celofhadi, biri i Heferit, që rridhte nga Josefi dhe kishte si stërgjyshër Gileadin, 
Mahirin dhe Mënasheun, kishte lënë pesë vajza: Mahlën, Noan, Hoglën, Milkën 

dhe Tircën.♦  2Këto iu afruan hyrjes së Tendës së shenjtë dhe i thanë Moisiut dhe 
Elazarit, para kryetarëve të fiseve dhe para mbarë kishës: 3«Ati ynë ka vdekur në 
shkretëtirë. Ai nuk u takonte përkrahësve të Korahut që ishin rebeluar kundër Zotit, 
por duhej të vdiste sepse nuk e dëgjoi Zotin, si të gjithë të tjerët e brezit të tij. Ai nuk 
ka lënë asnjë djalë.♦  4A duhet që emri i tij të shuhet në Izrael, sepse mungon një 
trashëgimtar mashkull për ta trashëguar? Në fisin e atit tonë na jep neve një pjesë në 
tokën e premtuar!» 
5Moisiu iu lut Zotit për një vendim 6dhe Zoti iu përgjigj: 7”Bijat e Celofhadit kanë të 
drejtë. Ato duhet të jenë trashëgimtare, bashkë me vëllezërit e atit të tyre dhe ta 
trashëgojnë tokën e atit. 8Por ti duhet t’u thuash të gjithë izraelitëve: 
«Kur vdes një njeri pa lënë bir, bija e tij ka të drejtën e trashëgimit. 9Në qoftë se nuk i 
mbetet as bijë, vëllezërit e tij duhet ta marrin të drejtën e trashëgimit; 10në qoftë se nuk 
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ka vëllezër, vëllezërit e atit të tij. 11Në qoftë se edhe ati i tij nuk ka vëllezër, trashëgimi i 
përket të afërmit të fisit të tij.» Ky rregull duhet të hyjë në fuqi mes izraelitëve. Unë, 
Zoti, kështu kam urdhëruar dhe ju kam vënë në dijeni.” 
__________ 
♦ Të gjithë meshkujt kishin vdekur në kohën e kryengritjes së Korahut. Por, sipas 26,51 toka 
duhet ndarë vetëm ndërmjet bijve. Por, pa një tokë bijat e Celofhadit do të ishin pa burime 
financiare dhe pa prikë. Kuptimi i rr. 3 ishte se ati i tyre kishte vdekur me vdekje natyrore, 
prandaj s’ka arsye pse zemërimi i Zotit të bjerë edhe mbi pasardhësit e tij. Kështu, falë vendimit 
të ri, kur ato martoheshin, ato do të marrin me vete tokën e trashëguar të familjes dhe kështu 
prona e të atit nuk do të asgjësohej. 
 
Zoti e cakton Joshuan si pasardhës të Moisiut 
(Br 31,1-8) 
12Zoti i tha Moisiut: «Hip në malësinë e Avarimit dhe shikoje tokën që do t’u jap 
izraelitëve. 13Pastaj ti duhet të vdesësh, siç ka vdekur vëllai yt, Aharoni. 14Ti nuk lejohet 
të hysh në atë tokë, sepse nuk më dëgjove atëherë në shkretëtirë. Kur mbarë 
bashkësia u ankua tek unë, ti nuk deshe të më krijoje mundësinë të tregohesha Perën-
di i shenjtë dhe i fuqishëm para izraelitëve me rastin e mrekullisë së ujit.» (Prej kësaj 
burimi pranë Kadeshit mori emrin Meriva – Ankesa). 15Moisiu tha: 16-17«O Zot, ti Perëndi, 
nga i cili vjen gjithë jeta: më emëro një pasardhës, i cili mund ta udhëheqë popullin. 
Ndryshe bashkësia jote do të jetë si kope pa bari.» 
18-19Zoti iu përgjigj: «Merr Joshuan, birin e Nunit; atij i kam dhënë aftësi për këtë. Le të 
paraqitet para priftit Elazar dhe para gjithë kishës dhe shuguroje si pasardhësin tënd. 
Vër duart mbi të 20dhe jepi një pjesë të fuqisë që të kam dhënë ty, që ta dëgjojë mbarë 
bashkësia e izraelitëve. 21Në rastin e të gjitha vendimeve me rëndësi, ai duhet t’i 
drejtohet Elazarit, që të njohë me short udhëzimët e mia. Pastaj ai dhe të gjithë 
izraelitët duhet të veprojnë sipas përgjigjes që do të marrë Elazari.♦  22Moisiu veproi 
sipas urdhrit të Zotit. Ai e thirri Joshuan dhe urdhëroi që të paraqitej para tij dhe para 
mbarë kishës. 23Pastaj vuri duart mbi të dhe e shuguroi si pasardhës të tij,♦♦  sipas 
urdhrit të Zotit. 
__________ 
♦ Kështu marrëdhënia midis Zotit dhe Joshuas ndryshon nga ajo që gëzonte Moisiu. Kurse Zoti 
fliste me Moisiun ballë për ballë, brezni të mëpasshme duhet të varen nga priftërinjtë, mësuesit 
e autorizuar të Ligjit.  Megjithatë Joshua nuk i vuri re këto kushte (që prifti duhet konsultuar) me 
dy raste,  me pasoja të kobshme (Josh 7,3 and 9,14-15) 
♦♦ Nëpërmjet vënies së duarve transmetohen ose bekimet ose mallkimet dhe njeriu mbi të cilin 
ishin vënë duart e zëvendësonte tjetrin. Kështu, izraelitët i emëruan levitët si zëvendësuesit e 
tyre ne vend të fëmijëve të parëlindur. Me rastin e Joshuas, nëpërmjet vënies së duarve, filloi 
një ortakëri (bashkëmbretërim) me Moisiun që zgjaste deri në vdekjen e Moisiut.  
 
Flijimet e rregullta 
(Dal 29,38-46) 

Zoti i tha Moisiut: 2«Në kohët e caktuara izraelitët duhet të më kushtojnë në 
altarin tim blatimet e kërkuara që më japin gëzim.♦ 3Për këtë, duhet t’u japësh 

izraelitëve udhëzimet që vijojnë: 
Për nder të Zotit çdo ditë ju duhet të digjni dy qengja njëvjeçarë pa të meta. 4-8Njëri du-
het kushtuar në mëngjes, kurse tjetri në mbrëmje. Si blatim drithor duhet t’u shtohen 
1,5 kilogramë miell gruri, që duhet përzier me një litër vaj ulliri nga më i miri. Ky është 
flijimi i përditshëm i përkushtimit, ashtu siç u kushtua për herën e parë në malin e 
Sinait, për t’i dhënë Zotit gëzim. Si blatim pijesh duhet shtuar një litër, e cila duhet 
derdhur në shenjtërore për nder të Zotit. Një flijim i tillë i jep Zotit gëzim. 
9-10Ditën e shtunë, si shtesë mbi kushtimin e përditshëm, duhen kushtuar dy qengja 
njëvjeçarë pa të meta, si flijim përkushtimi, si dhe 1,5 kilogramë miell i përzier me vaj, 
si blatim drithor dhe blatimi i pijës që i përket ritit. 
11Ditën e parë të muajit ♦♦  duhet t’i kushtohen Zotit, si flijim përkushtimi, dy dema të 
rinj, një dash dhe shtatë qengja njëvjeçarë pa të meta, 12si dhe blatime drithore prej 
mielli gruri, të përzier me vaj ulliri. Këto do të jenë për çdo dem katër kilogramë miell, 
për dashin 2,5 kilogramë 13dhe për çdo qengj 1,5 kilogramë. Këto flijime i sjellin Zotit 
gëzim. 14Si blatime pijesh i takojnë çdo demi 2,5 litra verë, dashit 1,5 litra dhe çdo 
qengji 1 litër. Ju duhet t’i kushtoni këto flijime në fillim të çdo muaji. 15Si shtesë për 
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flijimin e përditshëm të përkushtimit, atë ditë duhet kushtuar edhe një cjap si flijim 
pajtimi. 
________ 
♦ Flijimi ishte në qendër të gjithë adhurimit biblik. Kjo do të thoshte se ato ishin flijime për 
shlyerjen e mëkatit, për të zbutur zemërimin e Zotit, të provokuar nga mëkati i njeriut. Por kishte 
edhe ideja në flijimet e ushqimit që Zoti hante bashkë me adhuruesit, dhe kjo ishte shënje e 
kishës ndërmjet Zotit dhe tyre. Në këtë fragment janë shënuar lloji dhe sasia e flijimeve që 
duhen kushtuar çdo ditë nga priftërinjtë për kombin në përgjithësi. Kodi Priftëror (Levitiku) 
thekson detyrimet e popullit. Sasia e plotë që duhet kushtuar çdo vit është: 113 mezër, 32 desh 
dhe 1086 qengja dhe përmbi një tonë mielli. Nga kjo del qart se Izraeli do të bëhet bashkësi 
bujqesore dhe lulëzuar. Kështu ky fragment shërben si një lloj profecie. 
♦♦  Ditën e parë të muajit dhe posaçërisht në ditën e pajtimit izraeliti ishte nxitur të rishikojë të 
kaluarën e tij dhe të largohet nga mëkatet që do të pengonin bekimin e tij të ardhshëm. Pastaj 
në festën e tëndave izraelitët e krahasonin lulëzimin e tanishëm me fatin e parë të kombit. 
Flijimet e bollshme të kushtuara gjatë kësaj jave shprehonin mirënjohjen e kombit për dhuratën 
e tokës si dhe mbledhjen e suksesshme të të korrave. Do të jetë me këtë rast që shumë familje 
shkonin te shenjtërorja kombëtare për të kushtuar dhuratat e tyre personale dhe të betoheshin 
para Zotit.  
 
Flijimet me rastin e festës së Pashkës 
(Lev 23,5-14) 
16Festa e Pashkës kremtohet për nder të Zotit ditën e 14-të të muajit të parë. 17Ditën e 
15-të të të njëjtit muaj fillon festa, kur mund të hahen vetëm bukë të ndorme. 18Ditën e 
parë ju duhet të ndërpritni çdo punë dhe të mblidheni për shërbesën fetare. 
19Kushtojini Zotit, si flijim përkushtimi, dy dema të rinj, një dash dhe shtatë qengja 
njëvjeçare, të gjitha kafshë pa të meta. 20-21Përveç kësaj, si blatim drithor ju duhet të 
kushtoni të njëjtën sasi mielli dhe vaji si në fillim muaji. 22Gjithashtu, ju duhet të 
kushtoni edhe një cjap si flijim pajtimi, që të pastroheni përsëri para Zotit. 23-24Këto 
duhen kushtuar në çdo ditë të javës së festës si flijime plotësuese, bashkë me flijimet e 
përkushtimit të mëngjesit dhe me blatimin e pijës, që i përket ritit. Këto flijime i 
përkasin Zotit dhe i sjellin gëzim. 25Ditën e shtatë ju duhet të mblidheni përsëri për 
shërbesën fetare; edhe atë ditë duhet ndërprerë çdo punë. 
 
Flijimet me rastin e festës së rrëshajëve 
(Lev 23,15-22) 
26Me rastin e festës së rrëshajëve,♦  kur i kushtoni Zotit drithin e parë të të korrave të 
reja, ju duhet të mblidheni për shërbesën fetare dhe të ndërpritni punët tuaja. 27-

29Gëzojeni Zotin me një flijim përkushtimi me dy dema të rinj, një dash dhe shtatë 
qengja njëvjeçarë; shtojuni atyre si blatim drithor të njëjtën sasi mielli dhe vaji si në 
çdo fillim të muajit, 30si dhe blatimet e pijes përkatëse; si flijim pajtimi edhe një cjap. 
31Këto të gjitha duhen kushtuar si flijime plotësuese mbi flijimin e përditshëm dhe 
flijimet përkatëse. Këto duhet të jenë patjetër kafshë pa të meta. 
_________ 
♦ Pashka (të korrat e elbit), rrëshajët  (të korrat e dridhit), tëbanat (vjelja e rrushit) ishin tri festat 
kryesore. Ka analogji shpirtërore të madhe lidhur me këto festa. Pashka (që kremton daljen nga 
Egjipti) do t’i përgjigjet kryqëzimit të Krishtit; festa e rrëshajëve ose dita e fryteve të para do t’i 
përgjigjet dërgimit të Shpirtit të shenjtë dhe mbledhjen e fryteve të para të të korrave të ungjillit 
(Veprat 2). Kështu, festa e tëbanave do t’i përgjigjet kthimit të Krishtit, mbledhjes së kishës dhe 
gjykimit të Izraelit dhe të kishës. Midis festës së rrëshajëve dhe tëbanave punëtorët dërgohen t’i 
korrin të lashtat ndër johebrenj  (Mt 9,37-38; 13,30-39; Lk 10,2; Gjn 4,35). Sikurse trumbetat 
ftonin në mbledhje popullin, ashtu edhe trumbeta e fundit do t’i thërrasë në mbledhje të jetuarit 
dhe të vdekurit e Izraelit. Në fund të kohës, do të mbidhen të korrat kurse barinjtë e këqij do të 
hidhen në zjarr (Mt. 13:39; Mk. 4:29). 
 
Flijimet me rastin e vitit të ri dhe të ditës së pajtimit 
(Lev 23,23-25) 

Ditën e parë të muajit të shtatë ju duhet të mblidheni për shërbesën fetare dhe 
të ndërpritni të gjitha punët. Atë ditë festimi do të bëhet duke u rënë brirëve. 

2Kushtojini Zotit si flijim përkushtimi një dem të ri, një dash dhe shtatë qengja 
njëvjeçarë, të gjitha kafshët të jenë pa të meta; 3-4si blatim drithor duhet të kushtoni të 
njëjtën sasi mielli dhe vaji si në çdo fillim muaji. 5-6Përveç kësaj, duhet të kushtoni 
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blatimet përkatëse të pijes, si dhe një cjap si flijim pajtimi. Të gjitha këto flijime janë 
plotësuese, mbi flijimin e përditshëm të përkushtimit, dhe mbi flijimin e përkushtimit 
për çdo fillim muaji bashkë me blatimet drithore plotësuese. Ato e gëzojnë Zotin dhe ai 
i pranon. 
 
Flijimet me rastin ditës së pajtimit 
(Lev 23,23-25) 
7Ditën e 10-të të muajit të 7-të ju duhet të mblidheni për shërbesën fetare; atë ditë ju 
duhet të agjëroni dhe t’i ndërpritni punët tuaja. 8-10Kushtojini Zotit si flijim përkushtimi 
një dem të ri, një dash dhe shtatë qengja njëvjeçarë; përveç kësaj, si blatim drithor du-
het të kushtoni mielli dhe vaji të njëjtën sasi si në çdo fillim muaji. 11Përveç kësaj, 
blatimet përkatëse të pijes dhe një cjap si flijim pajtimi, d.m.th. si flijime plotësuese që 
u shtohen flijimeve të përditshme të përkushtimit, bashkë me blatimet drithore 
përkatëse dhe me cjapin i cili është caktuar si flijim pajtimi për mbarë popullin. 
 
Flijimet me rastin e festës së tëbanave 
(Lev 23,33-44) 
12Ditën e 15-të të muajit të 7-të ju duhet të mblidheni për shërbesën fetare dhe të 
ndërpritni çdo punë. Kremtoni për shtatë ditë një festë për nder të Zotit. 13Ditën e parë 
kushtojini Zotit si flijim përkushtimi 13 dema të rinj, dy desh dhe 14 qengja njëvjeçarë, 
të gjitha kafshë pa të meta; 14-15si blatim drithor për çdo kafshë duhet të kushtoni të 
njëjtën sasi mielli dhe vaji si në çdo fillim të muajit; 16si flijim pajtimi duhet të kushtoni 
një cjap. Këto do të jenë si flijime plotësuese të kushtuara, të cilat do t’i shtohen flijimit 
të përditshëm të përkushtimit, bashkë me blatimet përkatëse drithore dhe të pijes. 
17Ditën e dytë të festës kushtojini Zotit 12 dema të rinj, dy desh dhe 14 qengja 
njëvjeçarë, të gjitha kafshë pa të meta; 18-19përveç këtyre, edhe blatimet drithore dhe të 
pijes, flijimin e pajtimit dhe flijimin e përditshëm të përkushtimit, si në ditën e parë. 20-

34Ditët që vijnë pas, ju duhet të kushtoni të njëjtat flijime, por dema nga një më pak, 
d.m.th. ditën e tretë 11, ditën e katërt 10, ditën e pestë 9, ditën e gjashtë 8 dhe ditën e 
shtatë 7 dema. Kushtojini të gjitha, bashkë me të gjitha flijimet e tjera, si në ditën e 
parë. 35Ditën e tetë ju duhet të mblidheni për kremtimin e madh të festës; atë ditë 
duhen ndërprerë të gjitha punët. 36Kushtojini Zotit si flijim përkushtimi një dem të ri, 
një dash dhe 7 qengja njëvjeçarë, të gjitha kafshë pa të meta; 37-38përveç këtyre, 
kushtoni edhe flijimet e tjera, njëlloj si në ditët e mëparshme. 
39Ju duhet t’ia kushtoni Zotit këto flijime me rastin e festave tuaja, pa marrë parasysh 
flijimet e përkushtimit, drithore, të pijes dhe të miqësisë që i kushtoni si flijim i betimit 
ose si flijim i lirë.» 
 
Kur betimet e grave janë pa vlerë 

1-2Moisiu ua transmetoi të gjitha këto izraelitëve, sipas urdhrit të Zotit. Përveç 
kësaj, ai u dha kryetarëve të fiseve, në emër të Zotit, udhëzimet që vijojnë: 

3«Kur një njeri betohet ♦ t’i japë Zotit diçka ose bën be të heqë dorë nga gjërat e 
caktuara, ai duhet ta mbajë fjalën dhe të bëjë gjithçka që premtoi. 
4Kur një be të tillë e bën një grua ♦♦ e pamartuar, e cila ende banon në shtëpinë e të 
atit, 5beja është e vlefshme, vetëm në qoftë se i ati nuk do ta kundërshtojë kur ta 
dëgjojë. 6Por, në qoftë se ai ia ndalon këtë po atë ditë që e dëgjon, beja nuk quhet. Zoti 
nuk do t’ia llogaritë fajin, kur nuk e plotëson, sepse i ati ia ka ndaluar benë. 
7Kur një grua bën be para martesës së saj ose, pa u menduar, i premton Zotit diçka, 
8beja mbetet në fuqi, madje edhe pas martesës së saj, me kusht që burri i saj të mos 
kundërshtojë. 9Por, në qoftë se ai ia ndalon këtë po atë ditë kur dëgjon për këtë, beja 
bëhet e pavlefshme. Zoti nuk do t’ia llogaritë fajin, në qoftë se ajo nuk e plotëson. 10Por 
një vejushë ose një grua e ndarë duhet ta plotësojë atë që ka premtuar. 
11Në qoftë se një grua e martuar bën ndonjë be para Zotit, 12ajo është e vlefshme, me 
kusht që burri të mos kundërshtojë. 13Por, në qoftë se ai ia ndalon këtë po atë ditë që e 
dëgjon, beja bëhet e pavlefshme. Zoti nuk do t’i llogaritë asnjë faj, në qoftë se ajo nuk e 
plotëson, sepse burri i saj ia ka ndaluar këtë. 14Në qoftë se një grua i bën Zotit ndonjë 
be ose premtim për të hequr dorë nga diçka, burri ka të drejtë ta lërë në fuqi ose ta 
anulojë. 15Por, në qoftë se ai nuk kundërshton po atë ditë që e dëgjon, e miraton me 
heshtjen e tij benë e gruas së vet.  
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16Por, në qoftë se më vonë kundërshton dhe e pengon gruan ta plotësojë benë e saj, 
atëherë ai e bën veten fajtor e jo gruan e tij, prandaj ai duhet të përgjigjet për pasojat. 
17Udhëzimet për vlerësimin e beve të gruas së pamartuar ose të martuar Moisiu i mori 
nga Zoti. 
__________ 
♦ Betimet vuloheshin zakonisht me një flijim, dhe kur plotësohej lutja kushtohej edhe një flijim 
tjetër. (Lv 7,16; Ps 50,14). Kjo do të bëhej gjatë një prej festave kryesore.  Në DhR kjo bëhej me 
marrëveshjen e të dy palëve (1 Kor 7,4-5). Të gjitha betimet që beheshin nga meshkujt (me 
përjashtim të çunëve të mitur) quheshin. ♦♦ Gratë martoheshin zakonisht poshtë të njëzetave. 
 
Ekspedita ndëshkimore kundër midjanasve 

Zoti i dha urdhër Moisiut: 2«Ndëshko midjanasit për atë që u bënë izraelitëve. 
Pastaj do të vdesësh.» 

3Atëherë Moisiu u tha izraelitëve: «Përgatituni për luftë. Do të luftojmë kundër mid-
janasve. Zoti do t’i ndëshkojë për atë që na bënë. 4Prej secilit fis duhet të dalin në luftë 
një mijë burra.» 
5Prej secilit fis u zgjodhën një mijë burra, kështu që u formua një ushtri me 12.000 
veta. 6Me ta Moisiu e dërgoi  Pinhasin, birin e priftit Elazar. Ky kishte me vete mjetet e 
shenjta dhe trumbetat e sinjalizimit. 7Sipas urdhrit që i kishte dhënë Zoti Moisiut, ata i 
sulmuan midjanasit dhe i vranë të gjithë burrat, 8madje edhe pesë mbretërit 
midjanasë: Evin, Rekemin, Curin, Hurin dhe Revën. Edhe Bilamin, birin e Beorit, e 
vranë. 
9Gratë dhe fëmijët i zunë rob, ndërsa kopetë e bagëtive dhe gjithë pasurinë tjetër të 
midjanasve i morën me vete. 10Qytetet dhe fushimet i dogjën. 11-12Robërit dhe mbarë 
plaçkën e luftës ia sollën Moisiut, Elazarit dhe tërë kishës së izraelitëve në fushimin që 
gjendej në krahinën e stepave moavase, në rrafshinën e Jordanit, pranë Jerihos. 
13Moisiu, Elazari dhe kryetarët e fiseve dolën jashtë fushimit për t’i pritur mirë të 
kthyerit. 14-15Kur i pa robërit, Moisiu u zemërua dhe u tha komandantëve të 12 
reparteve: «Përse i keni lënë gratë gjallë? 16A nuk e mbani mend se ishin pikërisht gratë 
që ndoqën këshillën e Bilamit dhe i shtynë izraelitët në pabesi ndaj Zotit, duke 
adhuruar idhullin e tyre, Baalin e malit Peor? Për këtë dënimi i Zotit ra mbi 
bashkësinë e Zotit! 17Vritini të gjithë robërit, gratë dhe fëmijët; 18vetëm vajzat e 
paprekura ♦ mund t’i mbani për vete. 19Kush ka vrarë ose kush ka prekur një kufomë, 
duhet të rrijë jashtë fushimit për shtatë ditë dhe ditën e shtatë duhet të ndjekë 
rregullin e shlyerjes së mëkatit; kjo vlen edhe për vajzat që janë zënë rob. 20Madje edhe 
pjesët e rrobave duhen spërkatur me ujë pastrimi, si dhe gjithçka që është bërë prej 
lëkure, prej leshi dhije ose prej druri.» 
21Prifti Elazar u tha burrave që ishin kthyer nga lufta: ”Dëgjoni çfarë ka urdhëruar Zoti 
nëpërmjet Moisiut: 22«Të gjitha sendet e plaçkitura që janë prej ari, argjendi, bronzit, 
hekuri, kallaj ose plumbi, 23d.m.th. gjithçka që nuk mund të digjet, ju duhet t’i futni në 
zjarr; atëherë ato do të jenë të pastra. Të gjitha sendet e tjera duhen larë me ujë. 
24Ditën e shtatë ju duhet t’i lani rrobat, atëherë do të bëheni përsëri të pastër dhe 
mund të ktheheni në fushim.»” 
___________ 
♦ d.m.th. ato që nuk ishin të ndërlikuara në incidentin e Baal-Peorit. Plaçka u ruajt sepse ishte 
rast i realizimit të hakmarrjes së Zotit e jo i heremit (detretit të asgjësimit të plotë).  
 
Ndarja e plaçkës së luftës 
25Zoti i tha Moisiut: 26«Numëro me Elazarin dhe kryetarët e fiseve të gjithë robërit e 
luftës dhe kafshët e plaçkitura. 27Ndaji në dy pjesë të barabarta, një pjesë për burrat që 
kanë luftuar dhe një pjesë për njerëzit e tjerë. 28Prej gjysmës që u takon luftëtarëve do 
të veçohet një në çdo pesëqind njerëz dhe kafshë, si tatim për Zotin. 29Këto jepjani 
priftit Elazar. 30Prej gjysmës që i takon pjesës tjetër të popullit, do të veçohet një në çdo 
pesëdhjetë burra dhe një në çdo pesëdhjetë kafshë. Jepjani levitëve që bëjnë shërbim 
në shenjtëroren e Zotit.» 
31Moisiu dhe Elazari e zbatuan urdhrin. 
32-35Regjistrimi i mbarë plaçkës së luftës dha 675.000 dele dhe dhi, 72.000 bagëti të 
trasha, 61.000 gomarë dhe 32.000 vajza. 36-40Plaçka për luftëtarët ishte 337. 500 dele 
dhe dhi, 36.000 bagëti të trasha, 30.500 gomarë dhe 16.000 vajza, kurse tatimi i tyre 
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për Zotin: 675 dele e dhi, 72 bagëti të trasha, 61 gomarë dhe 32 vajza. 41Moisiu ia dha 
këtë kontribut priftit Elazar, sipas urdhrit të Zotit. 42-46Pjesa tjetër, që i takonte popullit, 
ishte po aq e madhe sa pjesa e luftëtarëve. 47Një të 50 e saj e mori Moisiu dhe ua dha 
levitëve, sipas urdhrit të Zotit. 
48Komandantët e trupave iu afruan Moisiut 49dhe i thanë: «Ne i kemi numëruar burrat 
që janë nën urdhrin tonë; nuk patëm asnjë humbje. 50Prandaj ia sjellim Zotit stolitë 
prej ari që kemi plaçkitur: byzylykë, kapëse, unaza me vulë, vathë dhe gjerdanë. Ne ia 
sjellim si dhuratë flijimi, ♦  që të mos na ndodhë ndonjë fatkeqësi.» 
51Moisiu dhe Elazari i morën stolitë. 52Kontributi i komandantëve peshonte rreth 200 
kilogramë. 53Atë që kishin plaçkitur ushtarët e rëndomtë, e mbajtën për vete. 54Moisiu 
dhe Elazari e morën dhuratën dhe e çuan në Tendën e shenjtë, që Zoti t’i mbrojë 
izraelitët. 
____________ 
♦ fjfj. për të bërë pajtim: shpërblesat shpëtonin të dënuarit me vdekje  (35,31; Ex 21,30). Ata 
ishin bërë të papastër sepse kishin bërë vrasje.  
 
Fiset e Ruvenit dhe Gadit në lindje të Jordanit 
(Br 3,12-22) 

Fiset e Ruvenit dhe të Gadit kishin kope të mëdha bagëtish.♦  Kur ata panë se 
krahina e Jazerit dhe të Gileadit ishin kullota të mira, 2i thanë Moisiut, priftit 

Elazar dhe kryetarëve të fiseve: 3-4«Toka, të cilën bashkësia e izraelitëve e ka pushtuar 
me ndihmën e Zotit, krahina e qyteteve Atarot, Divon, Jazer, Nimra, Heshbon, Elale, 
Sivma, Nevo dhe Meon – është kullotë e mirë; ne jemi barinj dhensh dhe dhish. 5Na e 
jepni, pra, këtë tokë për pronë! Na lejoni të ngulemi këtu, që të mos e kalojmë 
Jordanin.» 
6Moisiu iu përgjigj: ”Si mund të kërkoni që vetëm fiset e tjera të hyjnë në luftë, kurse ju 
të jeni rehat? 7Në qoftë se rrini këtu, do të bëni që izraelitët të heqin dorë nga kalimi i 
Jordanit për të hyrë në vendin që do t’ju japë Zoti. 8Pikërisht kështu kanë vepruar edhe 
të parët tuaj, kur i dërgova nga Kadesh-Barnea për të zbuluar tokën (e premtuar). 9Ata 
erdhën deri në luginën e Eshkolit dhe e shikuan mirë vendin dhe kur u kthyen, i 
shkurajuan izraelitët, që të mos guxonin të hynin në vendin që donte t’u jepte Zoti. 
10Atëherë Zoti u zemërua dhe u betua: 11«Meqë nuk i kanë besuar udhëheqjes sime, 
asnjëri prej atyre që dolën nga Egjipti dhe që tani janë me moshë 20 vjeç e lart, nuk do 
ta shohë tokën që ia kisha premtuar me be Avrahamit, Izakut dhe Jakovit. 12Vetëm 
Kalevi, biri i Jefuneut prej klanit të Kenas, dhe Joshua, biri i Nunit, do të hyjnë në të.» 
Këta të dy i kishin besuar Zotit plotësisht. 13Kështu, zemërimi i Zotit ra mbi izraelitët 
dhe ai bëri që ata të endeshin për 40 vjet në shkretëtirë, derisa vdiqën të gjithë ata që 
kishin nxitur zemërimin e tij. 14E tani ende ju veproni në të njëjtën mënyrë! Si fëmijë të 
vërtetë të të parëve tuaj, ju e shtoni edhe më shumë zemërimin e Zotit kundër popullit 
të tij. 15Në qoftë se ju, o njerëz prej Ruvenit dhe Gadit, nuk e dëgjoni Zotin, ai do të 
shkaktojë që të endeni edhe më tej në shkretëtirë gjersa të vdisni të gjithë. Ju vetë do 
të jeni fajtorë për këtë!” 
16Ata iu afruan edhe më tepër Moisiut dhe i thanë: «Ne dëshirojmë vetëm të bëjmë 
vatha për kopetë tona të deleve dhe të dhive dhe të ndërtojmë qytete të fortifikuara për 
fëmijët tanë, 17që të jenë sa më të mbrojtur nga vendasit. Pastaj do të hyjmë menjëherë 
në luftë, në krye të izraelitëve të tjerë, derisa t’ju kemi ndihmuar ta shtini në dorë 
tokën. 18Nuk do të kthehemi në shtëpi para kësaj, derisa të gjithë izraelitët t’i marrin 
për trashëgim pjesët e tyre të vendit. 19Ne vetë e kemi pjesën tonë të tokës në këtë anë 
të Jordanit dhe nuk kërkojmë asnjë pjesë të tokës në anën tjetër.» 
____________ 
♦ Për shkak të pushtimit. Transjordani kurrë nuk ishte pjesë e tokës së premtuar dhe ata e 
kishin pushtuar vetëm sepse mbretërit Og and Sihon ua kishin zënë rrugën dhe i kishin 
sulmuar.  Më vonë izraelitët e kanë humbur dhe moavasit e kanë zënë përsëri.  
 
Moisiu jep një premtim të kushtëzuar 
20-22Moisiu iu përgjigj: «Në qoftë se me të vërtetë do të veproni kështu, duke u kthyer 
këtu vetëm pasi e gjithë toka t’i takojë Zotit, ju nuk do të jeni fajtorë as ndaj Zotit e as 
ndaj izraelitëve të tjerë. Atëherë Zoti do t’jua caktojë tokën në këtë anë të Jordanit si 
pronën tuaj të ligjshme. 23Por, në qoftë se nuk e mbani fjalën, ju do të ngarkoheni me 

32



 154

faj dhe me siguri do t’ju gjejë dënimi i Zotit. 24Kështu, ndërtoni tani qytete të fortifiku-
ara për fëmijët tuaj dhe vatha për kopetë tuaja, pastaj veproni sipas premtimit tuaj.» 
25Njerëzit e Gadit dhe të Ruvenit i thanë Moisiut: «Ne të sigurojmë se do të bëjmë atë që 
ti kërkon prej nesh. 26Gratë, fëmijët dhe bagëtitë tona do të mbeten këtu në qytete, 
27por ne burrat jemi gati ta kalojmë Jordanin nën urdhrin e Zotit dhe të hyjmë në luftë, 
pikërisht sipas dëshirës sate.» 
28Atëherë Moisiu ia dha Elazarit, Joshuas dhe kryetarëve të fiseve udhëzimet që vijojnë: 
29«Kur njerëzit e fiseve të Gadit dhe të Ruvenit të kalojnë Jordanin bashkë me ju dhe të 
luftojnë derisa të shtien në dorë mbarë vendin (e premtuar), atëherë jepuni për pronë 
krahinën në lindje të Jordanit. 30Por, në qoftë se ata nuk dalin me ju në luftë, duhet t’u 
mjaftojë një pjesë toke në vendin e Kënaanit. 
31Njerëzit e fiseve të Gadit dhe Ruvenit e garantuan këtë duke thënë: «Ne do të veprojmë 
sipas urdhrit të Zotit. 32Ne do ta kalojmë Jordanin nën udhëheqjen e Zotit dhe do të 
hyjmë në vendin (e premtuar), që ta mbajmë si pronë tokën e kësaj ane të Jordanit.» 
33Kështu, Moisiu ua premtoi fiseve të Gadit dhe të Ruvenit si dhe gjysmës së fisit të 
Mënasheut (birit të Josefit) krahinën e mbretit amoras Sihon dhe të mbretit Og nga 
Bashani.  
Mbarë këtë vend ai ua premtoi atyre, bashkë me të gjitha qytetet e tij. 34Pastaj, njerëzit 
e fisit të Gadit ndërtuan qytetet e fortifikuara Divon, Atarot, Aroer, 35Atrot-Shofan, 
Jazer, Jogbaha, 36Bet-Nimra dhe Bet-Haran dhe ndërtuan vatha për kopetë e tyre. 
37Njerëzit e fisit të Ruvenit ndërtuan qytetet Heshbon, Elale, Kirjataim, 38Nevo, Baal-
Meon dhe Sivma; qyteteve që rindërtuan u dhanë emra të rinj.♦   
____________ 
♦  Këta emra nuk jepen sepse moavasit i kanë pushtuar përsëri më vonë (Is 15,2; Ezk 25,9) dhe 
u kanë dhënë përsëri emrat e mëparshëm.  
 
Krahina e vendosjes për gjysmën e fisit Mënashe 
39Njerëzit e klanit të Mahirit prej fisit të Mënasheut pushtuan malësinë e Gileadit dhe 
dëbuan amorasit që banonin atje. 40Për këtë Moisiu ua dha për pronë krahinën e 
Gileadit, dhe ata u ngulën atje. 41Jairi prej fisit të Mënasheut pushtoi një rresht fshat-
rash dhe i quajti fshatrat e Jairit.» 42Novahu pushtoi qytetin Kenat me krahinën e tij 
dhe i vuri emrin e vet. 
 
Fushimet e izraelitëve rrugës nga Egjipti deri në Edom 

Këtu vijon një vështrim i përgjithshëm i vendqëndrimeve të rrugës, ku kishin 
ndalur izraelitët, pasi kishin dalë nga Egjipti me grupe të rregullta, nën 

udhëheqjen e Moisiut dhe Aharonit.  

2Me urdhrin e Zotit, Moisiu e shkroi emrin e vendit ku ndalonin, sa herë që izraelitët 
ngrinin fushimin. 
3Izraelitët u larguan nga Egjipti ditën e 15-të të muajit të parë, në mëngjes, pas darkës 
së Pashkës së parë. Para syve të egjiptianëve, ata u nisën nën mbrojtjen e Zotit, nga 
qyteti Ramses. 4Egjiptianët po i varrosnin bijtë e tyre të parëlindur, që ua kishte vrarë 
Zoti. Kështu, ai donte t’u tregonte egjiptianëve se ishte më i fuqishëm se perënditë e 
tyre. 
5Nga Ramsesi, izraelitët shkuan në Sukot 6dhe më pas në Etam, në skaj të shkretë-
tirës. 7Prej andej, ata morën drejtimin për në Pi-Hahirot përballë Baal-Cefonit, dhe 
ngritën fushimin pranë Migdolit. 
8Pastaj ata kaluan përmes detit dhe më pas, marshuan për tri ditë nëpër shkretëtirë 
nga Etami deri në Marë. 9Që andej, ata udhëtuan për në Elim, ku ka 12 burime dhe 70 
palma, 10pastaj më tutje, në bregdetin e Detit të Kuq, 11në shkretëtirën e Sinit 12-14dhe që 
andej në Dofkë, Alush dhe Refidim. Në Refidim ata nuk gjetën ujë të pijshëm. 15-37Prej 
andej ata shkuan në shkretëtirën e Sinait dhe pastaj në Kivrot-Taava, Hacerot, Ritmë, 
Rimon-Perec, Livnë, Risë, Kehelatë, në malin Shefer, në Haradë, Makhelot, Tahat, 
Tarah, Mitkë, Hashmonë, Moserot, Bene-Jaakan, Hor-Gidgad, Jotbatë, Avronë, Ecjon-
Gever, në Kadesh në shkretëtirën e Cinit dhe në fund në malin Hor, në kufirin e vendit 
të Edomit. 
_________ 
♦ Këto emra janë gjithsej 40 dhe në këtë listë mungojnë disa emra tashmë të përmendur dhe 
kështu shënojnë një rrëfejë stilizuar. 
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Vdekja e Aharonit dhe rruga për në Jordan 
Kur izraelitët ngritën kampin fushor atje, 38-39prifti Aharon, me urdhrin e Zotit, hipi në 
mal. Atje lart ai vdiq në moshën 123 vjeç, në ditën e parë të muajit të pestë në vitin e 
14-të, pasi izraelitët ishin nisur nga Egjipti. 40Atëherë mbreti kënanas i Aradit, në 
krahinën jugore, mori vesh se izraelitët po afroheshin për ta sulmuar. 
41-49Izraelitët shkuan më tej në Calmonë, Punon, Ovot, Ije-Avarim, Divon-Gad, Almon-
Divlataim dhe në malësinë e Avarimit, përballë Nevos. 
Në fund, mbërritën në krahinën e stepave moavase në rrafshinën e Jordanit, përballë 
Jerihos dhe ngritën fushimin midis Bet-Jeshimotit dhe Avel-Shitimit. 
 
Asnjë shpëtim për banorët e vendit 
50-51Atje Moisiu mori detyrën t’u shpallte izraelitëve: «Kur të kaloni Jordanit dhe të hyni 
në tokën e Kënaanit, 52ju duhet t’i dëboni banorët e saj. Shkatërroni shtatoret e tyre 
idhujtare prej guri e bronzi bashkë me altarët e tyre. 53Shtini në dorë vendin dhe 
vendosuni në të, sepse po jua jap për pronë. 54Ndajeni me short ndërmjet jush dhe 
jepini secilit fis pjesën që i përgjigjet numrit të anëtarëve të tij. 55Ju patjetër duhet t’i 
dëboni të gjithë banorët e tokës (së premtuar). Në qoftë se i lini, më vonë ju do të 
pendoheni për këtë, sepse ata do t’ju shkaktojnë vuajtje dhe do t’i keni si gjemb në sy 
ose si hosten në qafë. 56Atëherë unë do t’ju trajtoj ju, ashtu siç duhet t’i kishit trajtuar 
ju ata sipas urdhrit tim.» 
 
Kufijtë e territorit të Izraelit 

1-2Me urdhrin e Zotit, Moisiu u tha izraelitëve: «Kur të hyni në tokën e Kënaanit 
dhe ta shtini në dorë, kufijtë tuaj do të caktohen si vijon: 3në jug, territori juaj 

do të kufizohet me shkretëtirën e Cinit dhe me krahinën e Edomit. Hollësisht kufiri atje 
kalon nga skaji jugor i Detit të Vdekur, 4në drejtim jugperëndimor, pranë rrëzës së 
Qafës së Akrepave, nëpër Cin, deri në jug të Kadesh-Barneas dhe më tej nëpër Hacar-
Adar në Acmon. 5Që andej, kufiri vazhdon në drejtim veriperëndimor, deri në luginën 
që formon kufirin egjiptian, përgjatë saj deri në Detin Mesdhe. 6Kufirin perëndimor e 
formon Deti Mesdhe. 7Kufiri verior shkon nga Deti Mesdhe, në malin Hor 8dhe që andej 
nëpër Levo-Hamat ♦ në Cedad 9dhe më tej, nëpër Zifron deri në Hacar-Enan.♦♦ 10Kufiri 
lindor shkon nga Hacar-Enani nëpër Shefam 11dhe Rivla, në lindje të Ainit, deri në 
shpatet e bregut lindor të liqenit të Galilesë, 12pastaj më tej përgjatë Jordanit, deri në 
Detin e Vdekur. Territori brenda këtyre kufijve duhet t’ju takojë juve. 
13Gjithashtu, Moisiu u tha izraelitëve: «Kjo është toka që duhet ndarë me short 
ndërmjet jush. Zoti ka urdhëruar t’u dorëzohet për pronë nëntë e gjysmë fiseve që i 
mbeten. 14-15Fisi i Ruvenit dhe i Gadit dhe gjysma e fisit të Mënasheut tashmë e kanë 
marrë tokën e tyre në anën lindore të Jordanit, përballë Jerihos.» 
_________ 
♦ Hyrja e Hamatit: do të jetë hyrja jugore të luginës Beqaa që të çon në shtetit e Hamatit. Kjo do 
të thotë se kufiri verior arrinte gjer te lumi Litani, në jug të Carfatit, midis Tirit dhe Sidonit. 
♦♦ Cesareja Filipi (Banjas i sotëm) ku lumi Jordan e ka burimin. 
 
Urdhri për ndarjen e tokës 
16Zoti i tha Moisiut: 17«Prifti Elazar dhe Joshua, biri i Nunit, duhet ta ndajnë tokën 
ndërmjet popullit. 18-28Prej çdo fisi unë caktoj njërin prej njerëzve udhëheqës, që t’i 
ndihmojnë në zbatimin e kësaj detyre. Ata janë: 
nga fisi i Judës: Kalevi, biri i Jefuneut; 
nga fisi i Shimonit: Shemueli, biri i Amihudit; 
nga fisi i Benjaminit; Elidadi, biri i Kislonit; 
nga fisi i Danit: Bukiu, biri i Joglit; 
nga fisi i Mënasheut: Hanieli, biri i Efodit; 
nga fisi i Efraimit: Kemueli, biri i Shiftanit; 
nga fisi i Zevulunit: Elicafani, biri i Parnahut; 
nga fisi i Jisakarit: Paltieli, biri i Asanit; 
nga fisi i Asherit: Ahihudi, biri i Shelomit; 
nga fisi i Naftaliut: Pedaheli, biri i Amihudit.» 
29Këtyre burrave Zoti u dha detyrën ta ndanin tokën e Kënaanit ndërmjet izraelitëve. 
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Qytetet për levitët 

Në krahinën e stepave moavase në rrafshinën e Jordanit, përballë Jerihos, Zoti i 
tha Moisiut: 2-3«Nga tokat e tyre, izraelitët duhet t’u japin levitëve disa qytete, ku 

këta mund të banojnë, si dhe kullotë për bagëtinë e tyre. 4-5Kullota duhet të shtrihet 
500 metra nga muri i qytetit rreth e qark tij, kështu që formohet një katror me 
madhësi 1.000 metra, me qytetin në mes. 6-7Gjithsej ju duhet t’u jepni levitëve 48 
qytete,♦ bashkë me kullotat që u përkasin. Gjashtë prej tyre janë caktuar si qytete për 
strehim, ku mund të strehohet secili që ka vrarë një njeri pa dashur. 8Numri i qyteteve 
të levitëve në çdo fis varet nga madhësia e krahinës së tij.» 
_________ 
♦ 4 x 12 (numri i zgjedhjes). Shumica e qyteteve levitike sigurisht do të kenë qenë vetëm fshatra 
të vegjël me disa shtëpi të grupuara së bashku, sepse kërkesat e kullotave mund të plotësohen 
vetëm në qoftë ata janë shumë të vogla.   
 
Qytetet strehim për vrasësit pa paramendim dhe procedura me rastin e vrasjes 
(Br 19,1-13; Josh 20,1-9) 
9-10Zoti i dha Moisiut udhëzime të mëtejshme për izraelitët: 
«Kur ta kaloni Jordanin dhe të hyni në tokën e Kënaanit, 11ju duhet të zgjidhni qytete 
për strehim, ku mund të strehohet secili që ka vrarë një njeri pa paramendim. 12Asnjë i 
afërm nuk duhet të hakmerret ndaj tij. Ai duhet të vritet vetëm kur del fajtor në një 
proces. 13Cakto gjashtë qytete të tilla, 14tri në lindje të Jordanit dhe tri në tokën e 
Kënaanit. 15Secili izraelit, si dhe çdo i huaj, që banon përkohësisht te ju, duhet të ketë 
mundësi të strehohet atje kur ka vrarë një njeri pa paramendim. 
16-18Por, kur dikush e ka vrarë tjetrin me një vegël prej hekuri ose druri me dorezë, ai 
është vrasës dhe duhet dënuar me vdekje. 19I afërmi më i ngushtë i të vrarit ka detyrë 
ta vrasë, kudo që ta gjejë. 20-21Gjithashtu, kush e vret tjetrin duke e shtyrë ose duke 
hedhur një gur a një send tjetër, trajtohet si vrasës, me kusht që e ka bërë me urrejtje 
ose me armiqësi ose me pabesi. Ai, gjithashtu, duhet dënuar me vdekje. 
22-23Kur, përkundrazi, dikush e vret tjetrin, që nuk është armiku i tij, pa dashje, duke e 
shtyrë ose duke hedhur një gur a një send tjetër, 24-25atëherë bashkësia, nga ku rrjedh 
ai, duhet ta shpallë pa faj në një proces publik dhe ta mbrojë jetën e tij nga hakmarrja. 
Le të çohet përsëri në qytetin që është për strehim, ku ai kishte ikur. Atje duhet të 
qëndrojë deri në vdekjen e kryepriftit në fuqi. 26Por, në qoftë se vrasësi pa paramendim 
largohet nga vendi i strehimit, 27i afërmi më i ngushtë i të vrarit mund ta vrasë, pa u 
ngarkuar me faj. 28Vetëm pas vdekjes së kryepriftit, vrasësi pa paramendim mund të 
kthehet në shtëpi pa rrezik. 
 29Ky rregull vlen për të gjithë pasardhësit tuaj, në çdo vend që banoni në tokë. 
30Askush nuk duhet të dënohet me vdekje pa praninë e të paktën dy dëshmitarëve. 
Asnjë vendim me vdekje nuk duhet nxjerrë me dëshminë e një dëshmitari të vetëm. 
31Një vrasës që shpallet fajtor, nuk duhet liruar duke paguar një shumë parash; ♦ ai 
duhet ekzekutuar. 32Në rast se një vrasës pa paramendim  ka ikur në një qytet për 
strehim, mos pranoni që ai të paguajë të holla për t’u kthyer në shtëpi i qetë, para 
vdekjes së kryepriftit. 33Mos e përdhosni tokën ku banoni! Toka përdhoset me derdhjen 
e gjakut të një të vrari dhe mund të pastrohet përsëri vetëm me derdhjen e gjakut të 
atij që e ka bërë vrasjen. 34Mos lejoni që të ndotet vendi ku banoni, sepse unë, Zoti, 
banoj mes jush.» 
________ 
♦ Kjo jep të kuptojë se krimet e tjera që denoheshin me vdekje mund to zgjidheshin me pagimin 
e parave (khs. Fu 6,35). 
 
Udhëzime plotësuese për të drejtën e trashëgimit të bijave 

Kryetarët e klaneve të pasardhësve të Gileadit, të bijve të Mahirit dhe nipërve të 
Mënasheut, birit të Josefit, shkuan te Moisiu dhe kryetarët e fiseve izraelite 2dhe 

i thanë Moisiut: «Zoti të ka urdhëruar që toka të ndahet me short ndërmjet izraelitëve. 
Gjithashtu të ka urdhëruar që t’u caktohet bijave të tij pjesa e tokës së të afërmit tonë, 
Celofhadit. 3Por, në qoftë se ato martohen me burra nga një fis tjetër, toka do t’i hiqet 
trashëgimit të fisit tonë dhe do t’i shtohet trashëgimit të fisit tjetër. 4Edhe kur vjen viti i 
rikthimit, toka e tyre do t’i takojë fisit, në të cilin ato kanë hyrë nuse. 

35
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5Me urdhrin e Zotit Moisiu u tha izraelitëve: «Njerëzit nga fisi i Mënasheut kanë të 
drejtë. 6Prandaj Zoti e ka caktuar kështu: Bijat e Celofhadit mund të martohen me 
këdo që duan, por vetëm brenda fisit të vet. 7Asnjë pronë nuk duhet të kalojë nga një 
fis tek tjetri, por pjesa e tokës që i takon çdo fisi duhet të mbetet siç është. 8-9Për këtë, 
një bije që ka të drejtën e trashëgimit, i lejohet të martohet vetëm me një burrë prej fisit 
të saj.» 
10-11Mahla, Tirca, Hogla, Milka dhe Noa, bijat e Celofhadit, vepruan sipas këtij udhëzimi 
dhe u martuan me kushërinjtë e tyre. 12Kështu, trashëgimi i tyre mbeti te fisi i atit të 
tyre.13Të gjitha këto urdhërime dhe vendime gjyqësore Zoti ua dha izraelitëve nëpërmjet 
Moisiut në krahinën e stepave moavase në luginën e Jordanit, përballë Jerihos. 
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LIBRI I BESËLIDHJES SË RIPËRTËRIRË 
 
Moisiu hedh një vështrim në të kaluarën 

Në këtë libër janë shkruar ato që Moisiu i tha mbarë popullit izraelit, në stepën në 
lindje të Jordanit, pranë Sufit, midis Paranit dhe Tofelit, Lavanit, Hacerotit dhe Di-

Zahavit. (2Nga mali Horev nëpër malësinë e Edomit, deri në Kadesh-Barnea janë 11 
ditë udhëtimi). 3Vitin e 40-të pas nisjes së izraelitëve nga Egjipti, ditën e parë të muajit 
të 11-të, Moisiu u tha izraelitëve gjithçka, me të cilën e kishte ngarkuar Zoti.♦  4Më 
parë, Moisiu i kishte mundur të dy mbretërit në lindje të Jordanit, mbretin amoras 
Sihon, që mbretëronte në Heshbon, dhe mbretin Og nga Bashani, që mbretëronte në 
Ashtarot dhe në Edrei.♦♦   
5Atje, në tokën e Moavit, Moisiu i shpalli popullit ligjin e Zotit. Ai foli kështu: 
6”Kur ne kishim shumë kohë që qëndronim në malin Horev, Zoti, Perëndia jonë, tha: 
«Ju keni qëndruar këtu mjaft gjatë. 7Nisuni dhe hyni në tokën e Kënaanit, tek amorasit 
që banojnë në malësi dhe te popujt fqinjë në ultësirën e Jordanit, në zonën kodrinore, 
në krahinën bregdetare dhe në stepat jugore, kurse në veri deri në malësinë e Libanit, 
dhe deri në lumin Eufrat. 8Gjithë këtë vend po jua dorëzoj juve. Hyni në të dhe shtijeni 
në dorë! Kjo është toka që ua premtova të parëve tuaj, Avrahamit, Izakut dhe Jakovit 
me be, si pronë të qëndrueshme për ata dhe pasardhësit e tyre.» 
_______________________________ 
♦ Ky libër është përpiluar në formën e ripërtëritjes së marrëveshjes midis feudalit (Zotit) dhe 
bujkrobit (Izraelit). Siç e kishte zakon me rastet e tilla, për hir të brezit të ri, shihet në 
retrospektivë sjellja e bujkrobit. Materiali jepet në formë predikimesh me thirrje për angazhim. 
♦♦ Të përmendur në tekstet egjiptianë të mallkimit: egjiptianët kërkonin t’i kontrollonin armiqtë e 
tyre duke shkruar emrat e tyre me mallkimet përkatëse në taset ose figurina të vogla prej argjile 
të cilat e kanë thyenin në ndonjë tempull për t’i liruar mallkimet.  
 
Si i emëroi Moisiu gjyqtarët 
(Dal 18,31-37) 
9Atje, në malin Horev ju thashë: «Nuk mund ta mbaj më vetëm përgjegjësinë për ju të 
gjithë. 10Zoti, Perëndia juaj, ju bëri të shtoheni sa yjet në qiell. 11Dhe dëshira ime është 
që ai, i cili i ka mbrojtur  paraardhësit tuaj, të vazhdojë t’ju bekojë dhe t’ju bëjë të 
shtoheni edhe mijëra herë, pikërisht sipas premtimit të tij. 12Por tani unë nuk mund ta 
mbaj më vetëm përgjegjësinë për ju të gjithë dhe nuk mund t’i zgjidh vetëm të gjitha 
rastet e grindjes. 13Caktoni nga çdo fis një sërë burrash me mendje dhe përvojë, të 
cilëve mund t’ua caktoj këtë përgjegjësi.» 
14Ju m’u përgjigjët kështu: «Ne jemi dakord me propozimin tënd.» 
15Prandaj nga çdo fis zgjodha burra për t’i emëruar mbikëqyrës ♦ dhe ua dhashë për-
gjegjësinë për çdo 1000, 500, 50 dhe 10 veta prej jush. 16Ua dhashë detyrën e gjyqtarit 
dhe u dhashë urdhër: «Hetoni çdo rast grindjeje ndërmjet dy izraelitëve ose ndërmjet 
një izraeliti dhe një të huaji, që banon mes jush, dhe vendosni se kush ka të drejtë. 
17Gjykoni me paanësi! Dëgjoni si të varfrit ashtu edhe njerëzit me influencë. Mos u 
trembni prej askujt, sepse si gjyqtarë ju veproni në emër të Perëndisë. Në qoftë se rasti 
është tepër i vështirë, ejani tek unë, që ta vendos unë.» 
18Atëherë ju dhashë edhe ligjet, sipas të cilave duhet rregulluar  jeta e përbashkët e 
popullit. 
__________ 
♦ hebr. shoterim, që jep të kuptohet se ata u zgjodhën për të shkruar vendimet sapo nxirreshin.  
 
Si i dërgoi Moisiu zbuluesit 
(Nr 13,1-33) 
19Kështu, ne e zbatuam urdhrin e Zotit, Perëndisë sonë, dhe u nisëm nga mali Horev 
për në malësinë e amorasve. Ne e përshkuam shkretëtirën e madhe dhe të rrezikshme, 
të cilën e mbani mend mirë, dhe erdhëm deri në Kadesh-Barnea. 20Atëherë ju thashë: 
«Tani jemi para malësisë së amorasve, të cilën jua ka caktuar Zoti. 21Ai jua ka dorëzuar 
juve këtë tokë. Prandaj ngjituni dhe shtijeni në dorë! Zoti, Perëndia e të parëve tuaj, 
jua ka premtuar. Mos kini frikë, mos u trembni!» 
22Por ju më thatë: «Ne duam të dërgojmë disa njerëz për ta zbuluar tokën. Ata duhet të 
na thonë se çfarë rruge do të jetë më mirë të marrim dhe në çfarë qytetesh do të hasim 
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atje.» 23Unë rashë dakord dhe zgjodha 12 njerëz, nga një prej secilit fis. 24Ata u nisën në 
malësi dhe bënë zbulim në vendin, deri në luginën e rrushit. 25Kur u kthyen, ata sollën 
me vete mostrat e frutave të vendit dhe raportuan për atë që kishin parë. «Kjo është 
toka e mirë, – thanë, – të cilën do të na e japë Zoti, Perëndia jonë.» 
26Por ju e kundërshtuat urdhrin e Zotit për të hyrë në tokën (e premtuar). 27Ju dyshuat 
te Zoti dhe i thatë njëri-tjetrit nën çadrat tuaja: «Zoti na urren! Ai na ka nxjerrë nga 
Egjipti për të na dorëzuar tek amorasit, që të na shkatërrojnë. 
28Çfarë telashi i kemi hapur vetes? Zbuluesit tanë na e ligështuan fare zemrën. Ata na 
thanë se banorët e vendit janë më të fortë dhe me numër më të madh se ne, se muret e 
qyteteve të tyre arrijnë deri në qiell. Ata na kanë treguar gjëra të tmerrshme për 
anakasit!» 
29Ju dhashë zemër duke ju thënë: «Mos kini frikë prej tyre! 30Zoti, Perëndia juaj, do të 
shkojë përpara jush dhe do të luftojë për ju. Ju e keni provuar se ç’ka bërë ai për ju në 
Egjipt; 31ai ju ka mbajtur nëpër shkretëtirë si ati fëmijën e tij, tërë rrugën e gjatë gjersa 
arritët këtu.» 32-33Ai ishte që ecte përpara jush për të zgjedhur fushimet dhe për t’ju 
treguar rrugën, ditën në një re dhe natën në një shtëllungë zjarri. Por tani, pak para se 
të arrinit në fundin e rrugës suaj, ju nuk i besuat më Zotit, Perëndisë suaj. 
 
Si u ndëshkua populli për pabesinë e tij 
(Nr 14,20-45) 
34Kur Zoti dëgjoi se ç’po flitnit, u zemërua dhe u betua: 35«Askush prej këtyre njerëzve, 
asnjeri prej këtij brezi rebel nuk do ta shohë tokën e mirë që u premtova të parëve tuaj. 
36Vetëm Kalevi, biri i Jefuneut, do të hyjë në tokën (e premtuar): atij dhe pasardhësve 
të tij do t’u jap krahinën që ai ka zbuluar. Sepse ai nuk dyshoi për mua, por më besoi.» 
37Për shkakun tuaj, Zoti u zemërua me mua dhe më tha: «As ti nuk do të hysh në këtë 
tokë! 38Por shërbëtori yt, Joshua, biri i Nunit, do të hyjë në të. Jepi zemër, sepse ai 
duhet ta ndajë atë si pronë të përhershme ndërmjet izraelitëve.» 39Dhe Zoti i tha mbarë 
popullit: «Fëmijët tuaj të vegjël, që nuk mund të dallojnë ndërmjet së keqes dhe së 
mirës, do të hyjnë ata në tokën e premtuar.»  
Ju keni thënë: ’Ata do të bien në duart e armiqve’ – por pikërisht atyre do t’ua jap 
tokën, do ta shtien ata në dorë. 40Tani kthehuni dhe shkoni përsëri në shkretëtirë, drejt 
Detit të Kuq! » ♦ 
41Pas kësaj ju më thatë: «Ne kemi vepruar keq, ne nuk i jemi bindur Zotit. Por tani do 
të hyjmë në tokën (e premtuar) dhe do ta pushtojmë, sipas urdhrit të Zotit, Perëndisë 
sonë.» Secili mori armën e vet, dhe ju mendonit ta pushtonit tokën sa hap e mbyll sytë. 
42Por Zoti ju paralajmëroi nëpërmjet meje. «Mos hyni atje, – tha, – dhe mos kërkoni ta 
pushtoni, sepse unë nuk do të jem me ju dhe ju do mundin armiqtë tuaj.» 43Jua thashë 
këtë, por ju nuk dëgjuat. Ju e kundërshtuat Zotin dhe me kokëfortësinë tuaj u ngjitët 
në malësi. 44Por amorasit, që banonin atje, ju zunë rrugën dhe ju ndoqën pas, si një 
luzmë bletësh nga malësia e Seirit deri në Hormë. 
45Pas disfatës suaj, ju qatë dhe donit t’ia ndërronit mendjen Zotit, por ai nuk ju dëgjoi. 
46Pastaj kaluat shumë kohë në oazën e Kadeshit. 
_____________________ 
♦  d.m.th. Gjiri i Akabës. 
 
Vitet e kaluara në shkretëtirë 

Atëherë ne u kthyem dhe shkuam në shkretëtirë, drejt Detit të Kuq, sipas urdhrit 
të Zotit. Për një kohë të gjatë, ne u endëm nëpër krahinën e shkretëtirës rreth e 

qark malësisë së Seirit. 
2Në fund, Zoti më tha: 3«Mjaft jeni endur këtu. Tani drejtohuni nga veriu!» 4-5Dhe ai më 
dha këtë urdhër për t’jua përcjellë juve: «Kur të përshkoni krahinën e pasardhësve të 
Esavit, që janë të afërmit tuaj fisnorë, mos hyni aspak në luftë me ta. Ata vërtet do të 
kenë frikë prej jush, por unë nuk do t’ju jap as një pëllëmbë prej tokës së tyre. 
Malësinë e Seirit ua kam premtuar pasardhësve të Esavit për pronë të përhershme. 6Në 
kalim, kur ju të keni nevojë për bukë dhe ujë, ju duhet t’ua paguani edomasve.» 7Dhe 
ju ashtu vepruat, sepse Zoti, Perëndia juaj, e kishte bekuar gjithçka që bëtë ju. Ai nuk 
ju harroi në shkretëtirën e madhe. Ai ju shoqëroi për 40 vjet në shkretëtirë dhe u 
kujdes për ju; kurrë nuk ju mungoi gjë. 
8Kështu, udhëtuam drejt veriut nëpër vendin e të afërmve, pasardhësve të Esavit, por 
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nuk e përdorëm rrugën që shkon nga Ecjon-Geveri dhe Elati nëpër Aravë. Kur ne 
erdhëm në kufirin e vendit të Moavit, 9Zoti më tha: «Mos luftoni kundër moavasve, mos 
i sulmoni; sepse as prej tokës së tyre nuk do t’ju jap gjë. Ata të gjithë janë pasardhës të 
Lotit dhe ua kam premtuar krahinën e Arit si pronë të përhershme.» 
(10Më parë atje banonin emasit, një popull i madh dhe i fuqishëm, njerëzit e të cilit 
ishin aq viganë sa edhe anakasit. 11Të ngjashëm me anakasit, disa ata i quajnë 
refaitas; por moavasit i quajnë emas. 12Në malësinë e Seirit më parë banonin horasit, 
por pasardhësit e Esavit i shfarosën dhe shtinë në dorë tokën e tyre, siç vepruan edhe 
izraelitët me tokën që u dha Zoti.) 
13«Kaloni tani përroin Zered» – urdhëroi Zoti dhe ne ashtu bëmë. 14Që nga nisja jonë 
nga Kadesh-Barnea kishin kaluar 38 vjet. Gjatë kësaj kohe kishin vdekur të gjithë 
burrat e aftë për shërbim ushtarak të atij brezi, sipas ndëshkimit, me të cilin i kishte 
dënuar Zoti. 15Zoti ishte kujdesur që askush prej tyre të mos mbetej gjallë. 16-17Pasi 
vdiqën të gjithë ata, ai më tha: 18«Tani do të përshkoni krahinën e moavasve 19dhe 
pastaj do të arrini në kufirin e amonasve. Mos luftoni kundër amonasve dhe mos i 
sulmoni, sepse as prej tokës së tyre nuk do t’ju jap asgjë. Ata janë pasardhësit e Lotit 
dhe ua kam dhënë tokën e tyre për pronë të përhershme.» 
(20Këtë krahinë e quajnë edhe tokë e refaitasve, sepse më parë atje banonin refaitasit. 
Amonasit i quanin ata samsumas. 21Edhe ata ishin një popull i madh dhe i fuqishëm, 
njerëzit e të cilëve ishin edhe po aq viganë sa anakasit. Por Zoti ua dorëzoi amonasve, 
të cilët i shfarosën dhe shtinë në dorë tokën e tyre, 22pikërisht siç ua dorëzoi edhe 
edomasve horasit dhe tokën e tyre. Edhe sot ata banojnë po në atë vend. 23Por avasit, 
që kishin banuar në fshatrat mes kësaj krahine dhe krahinës së Gazës, u detyruan të 
tërhiqeshin para filistenjve, që erdhën nga Kreta.) 
 
Fitorja mbi mbretin Sihon 
(Nr 21,21-30) 
24«Tani nisuni dhe shkoni më tej, – tha Zoti pastaj, – dhe kaloni lumin Arnon! 
Mbretin amoras, Ogun, që mbretëron në Heshbon, jua kam lënë në dorë. Filloni luftën 
kundër tij dhe pushtojeni tokën e tij. 25Që sot të gjithë popujt e tokës (së premtuar) do 
të tremben para jush. Këtë do ta siguroj unë. Ajo që do të dëgjojnë ata për ju, do t’u 
kallë tmerrin.» 
26Pastaj, prej shkretëtirës së Kedemotit, dërgova lajmëtarë në Heshbon, te mbreti  
Sihon, për t’i thënë: «Ne vijmë me qëllim paqësor. 27Na lejoni të kalojmë nëpër tokën 
tuaj. Ne do të përdorim vetëm rrugën dhe nuk do të largohemi prej saj as djathtas e as 
majtas. 28Çfarë do të na duhet për ujin dhe për bukën, do t’i paguajmë. Ne duam vetëm 
të kalojmë përmes territorit tuaj, 29ashtu siç kaluam edhe përmes territorit të edomasve 
dhe të moavasve.♦  Pikësynimi ynë është vendi në anën tjetër të Jordanit, që do të na 
japë Zoti, Perëndia jonë.» 
30Por mbreti Sihon nuk donte të na lejonte të kalonim. Zoti, Perëndia juaj, e bëri kokë-
fortë dhe të paarsyeshëm, sepse donte t’jua dorëzonte juve atë, siç ndodhi në të 
vërtetë. 31Ai më tha: «Tashmë unë kam vepruar për ju: Sihoni dhe toka e tij janë në 
dorën tuaj dhe pa mbrojtje. Tani edhe ju duhet të veproni: shtijeni tokën në dorë!» 
32Kur Sihoni, me tërë fuqinë e tij luftarake, na doli përpara, ♦♦  33Zoti na e dorëzoi dhe 
ne e vramë atë, bijtë e tij dhe të gjithë luftëtarët e tij. 34Pastaj i morëm të gjitha qytetet e 
tij dhe e zbatuam dënimin e dhënë nga Zoti mbi banorët e tyre, burrat, gratë dhe 
fëmijët. Askënd nuk lamë të gjallë. 35Vetëm bagëtinë e kursyem dhe e morëm si plaçkë 
si dhe gjithçka me vlerë. 
36Nga Aroeri në lartësitë mbi grykën e Arnonit dhe nga qyteti tjetër, që gjendet fare 
pranë lumit Arnon, deri në krahinën e Gileadit, asnjë qytet nuk arriti të qëndronte 
para nesh; Zoti na i dorëzoi të gjithë. 37Por ju qëndruat larg tokës së amonasve dhe nuk 
e pushtuat territorin nga të dyja anët e lumit Jabok, as qytetet në malësinë kufitare, 
sepse na e ndalonte Zoti, Perëndia jonë. 
________ 
♦ d.m.th. nëpër periferinë e territorit, e jo duke ndjekur rrugën kryesore (rrugën e mbretit). 
Kështu ky pohim nuk është në kundërshtim me fragmentin në librin e registrimeve.  
♦♦ d.m.th. duke lënë linjen e tij të fortifikuar. 
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Fitorja mbi mbretin Og nga Bashani 
(Nr 21,31-35) 

Kur ne hymë në tokën e Bashanit, mbreti Og mblodhi gjithë ushtrinë e tij dhe na 
doli përpara në Edrei. 2Por Zoti më tha: «Mos kini frikë nga ai! Jua kam lënë juve në 

dorë atë dhe tokën e tij. Ai do të ketë të njëjtin fat si mbreti amoras, Sihoni.» 
3Dhe Zoti, Perëndia jonë, bëri që ta mundnim Ogun, mbretin e Bashanit. Atë e vramë 
bashkë me të gjithë luftëtarët e tij; asnjeri nuk arriti të ikte. 4Pastaj i morëm të gjitha 
qytetet e tij, gjithsej 60, mbarë krahinën e Argovit në tokën e Bashanit, mbi të cilën 
kishte sunduar ai. 5Ato ishin qytete të fortifikuara me mure të larta dhe porta të 
mbyllura me shula. Kishte edhe një numër të madh fshatrash të pafortifikuara. 6Mbi 
banorët – burrat, gratë dhe fëmijët – zbatuam dënimin e dhënë nga Zoti, pikërisht siç 
kishim bërë me qytetet e mbretit Sihon. 7Bagëtinë dhe gjithçka me vlerë, i morëm si 
plaçkë. 
8Kështu e pushtuam vendin e të dy mbretërve amoras në krahinën në lindje të 
Jordanit, nga lugina e Arnonit deri në malin Hermon (9fenikasit e quajnë Sirjon kurse 
amorasit Senir), 10të gjitha qytetet e rrafshnaltës në veri të Arnonit, si dhe mbarë 
krahinën e Gileadit, krahinën e Bashanit deri në Salhë dhe Edrei, të gjitha qytetet, mbi 
të cilat kishte sunduar Ogu, mbreti i Bashanit. 
(11Mbreti Og ishte i fundmi i fisit të refasve.♦  Sarkofagu i tij prej bazaltit ♦♦  mund të 
shihet edhe sot në Rabë, në kryeqytetin e amonasve; ai është mbi 4 metra i gjatë dhe 2 
metra i gjerë.) ♦♦♦  
__________ 
♦ Kështu Ogu nuk ishte amoras, por anëtar i popullit të parë të tokës që ishte shumë 
shtatlartë.♦♦ Hebr. i hekurt: Bazalti duket si hekuri (shembull për përdorimin e gjuhës së dukjes).  
Sarkofaget të ngjashme janë gjetur në Fenici. ♦♦♦ Kjo shënon një redaktimin të mëpasshëm të 
tekstit.  
 
Si u nda toka në lindje të Jordanit 
(Nr 32,21-42) 
12Pasi i pushtuam të dy mbretëritë, fiseve të Ruvenit dhe të Gadit u dhashë për pronë 
të qëndrueshme krahinën në lindje të Aroerit dhe gjysmën e krahinës së Gileadit, 
bashkë me të gjitha qytetet që gjenden atje. 13Gjysmën tjetër të Gileadit dhe mbarë 
Bashanin, tokën e mbretit Og, gjithë krahinën e Argovit, ia dhashë gjysmës tjetër të 
fisit të Mënasheut. 
(Krahina e Bashanit quhej, gjithashtu, toka e refasve. 14Jairi, nga fisi i Mënasheut, 
shtiu në dorë mbarë krahinën e Argovit, deri në kufirin e Geshurit dhe Maahës, dhe i 
dha kësaj krahine emrin e tij. Kjo krahinë quhet edhe sot «Ngulimet e Jairit»). 
15Krahinën e Gileadit ia ndava klanit të Mahirit, 16kurse fiseve të Ruvenit dhe të Gadit, 
u dhashë krahinën në jug të saj, deri në Arnon 17si dhe luginën e Jordanit, nga liqeni i 
Ginosarit deri në Detin e Vdekur dhe në shpatet e malit Pisga. 
18Atëherë u thashë burrave të këtij fisi: «Zoti, Perëndia juaj, jua ka dhënë këtë tokë si 
pronë të përhershme. Por, për këtë, ju duhet ta kaloni Jordanin të armatosur, në krye 
të izraelitëve të tjerë. Të gjithë burrat e aftë për shërbimin ushtarak janë të detyruar 
për këtë. 19Vetëm gratë tuaja, fëmijët dhe bagëtia juaj – ju keni kope shumë të mëdha – 
mund të mbeten këtu, në qytetet që ju kam ndarë. 20Vetëm kur Zoti t’u ketë dhënë 
paqe edhe vëllezërve tuaj, izraelitëve të tjerë, dhe t’ua ketë dhënë tokën e tyre në anën 
tjetër të Jordanit, ju mund të ktheheni, në tokat tuaj që ju kam ndarë.» 
21Por Joshuas i thashë: «Ti e ke parë çfarë u ka bërë Zoti, Perëndia jote, këtyre dy 
mbretërve. Ai do të veprojë po ashtu edhe me mbretërit në anën tjetër të Jordanit, në 
atë vend ku ti do ta udhëheqësh popullin. 22Mos ki frikë prej tyre! Zoti, Perëndia jote, 
do të luftojë vetë për ty.» 
 
Përse Moisiut i ndalohet hyrja në tokën e premtuar 
23Atëherë iu luta Zotit: 24«O Zot, Perëndia ime, ti më ke lejuar që ta provoj madhështinë 
dhe fuqinë tënde. Askund në qiell e as në tokë nuk ka perëndi që kryen vepra aq të 
mëdha dhe mrekulli aq të habitshme sa kryen ti. 25Tani lërmë ta kaloj Jordanin dhe të 
shoh atje tokën e bukur, këtë malësi madhështore deri në Liban!» 26Por, meqë ju e 
kishit kundërshtuar Zotin, ai u zemërua me mua dhe nuk ma plotësoi lutjen. Ai më 
tha: «Mos më fol më për këtë! 27Hip në majën e malit Pisga dhe vështro në të gjitha 
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anët; atje mund ta shohësh vendin nga larg. Por Jordanin nuk do ta kalosh. 28Ngarkoje 
Joshuan me udhëheqjen dhe jepi zemër! Ai do ta çojë popullin nëpër Jordan dhe do 
t’ia ndajë tokën që shtrihet para teje.» 
29Pastaj ne qëndruam një kohë në një luginë të thellë, afër qytetit Bet-Peor. 
 
Ligji është prona më e çmueshme e Izraelit 

E tani, juve izraelitë, unë do t’ju shpall ligjet dhe vendimet gjyqësore të Zotit. 
Ndiqini dhe zbatojini ato, sepse vetëm atëherë do t’ju shkojë mbarë dhe do të shtini 

në dorë tokën, atë që Zoti ua premtoi të parëve tuaj dhe që tani do t’jua japë juve. 
2Zbatojini me përpikëri urdhërimet e tij dhe ruhuni që të mos ndërroni gjë në to. Mos u 
shtoni gjë dhe mos u hiqni gjë. 3Me sytë tuaj ju e keni parë çfarë bëri Zoti pranë malit 
Peor; ai i vrau të gjithë ata që ishin lidhur me idhullin Baal. 4Por ju keni mbetur gjallë, 
sepse keni qëndruar besnikë ndaj Zotit, Perëndisë suaj. 
5-6Tani po ju shpall ligjet dhe vendimet gjyqësore që Zoti, Perëndia ime, m’i ka dhënë 
për t’jua përcjellë. Ruajini dhe ndiqini në tokën që do ta shtini tani në dorë. Për këtë ju 
do të jeni të njohur ndër të gjitha kombet, sepse kur kombet e tjera të dëgjojnë që ju 
jetoni sipas këtyre ligjeve, ata do t’ju nderojnë dhe do të thonë: «Sa i mençur dhe i 
arsyeshëm është ky popull i madh!» 7Asnjë komb tjetër nuk ka një perëndi të tillë, që t’i 
qëndrojë aq afër popullit të tij dhe ta ndihmojë atë vazhdimisht. Këtë e bën vetëm Zoti, 
Perëndia jonë. Ai na ndihmon sa herë që ne e thërrasim për ndihmë. 8Asnjë komb 
tjetër nuk ka ligje aq të mira dhe vendime gjyqësore si ato që po ju jap sot. 
 
Perëndia e Izraelit është unike 
9Duhet të keni shumë kujdes që të mos harroni asgjë nga ato që keni parë me sytë 
tuaj! Kujtimin e tyre ju duhet ta mbani të gjallë vazhdimisht, gjatë gjithë jetës suaj dhe 
t’ua tregoni ato fëmijëve dhe nipërve tuaj. 10Mbani mend ditën kur keni qëndruar para 
Zotit, Perëndisë suaj, pranë malit Horev. Zoti më kishte thënë: «Lajmëro të mblidhet 
mbarë populli! Le të dëgjojnë të gjithë se ç’kam për t’u thënë dhe le të mësohen të më 
respektojnë e të më dëgjojnë dhe t’i zbatojnë të gjitha urdhërimet e mia, gjatë tërë 
kohës që ata do të banojnë në tokën e tyre. Të gjitha këto ata duhet t’ua mësojnë edhe 
fëmijëve të tyre.» 
11Pastaj ju u afruat dhe qëndruat në rrëzë të malit. Mali po digjej dhe zjarri ngrihej deri 
në qiell, i rrethuar nga retë e zeza. 12Zoti më foli nga zjarri. Ju mund të dëgjonit vetëm 
zërin e tij, por nuk mund ta shihnit atë vetë; ai mbeti i padukshëm. 13Ai ju shpalli 
dhjetë urdhërime, të cilat duheshin respektuar patjetër për të siguruar besëlidhjën e 
tij. Ato ai i shkroi në dy rrasa guri. 14Por mua më urdhëroi t’jua mësoja të gjitha ligjet 
dhe vendimet gjyqësore, sipas të cilave ju duhej të jetonit në tokën tuaj. 
15Mos harroni se ju dëgjuat vetëm zërin, kur Zoti ju foli nga zjarri, por nuk patë asnjë 
figurë. 16Prandaj mos bëni asnjë shtatore idhujtare; ky do të ishte një krim i pafalshëm, 
pavarësisht se çfarë figure do të tregoni: burrë ose grua, 17-18kafshë, zog ose peshk. 
19Mos u ndikoni nga ajo që shihni në qiell! Mos u mashtroni duke adhuruar si perëndi 
diellin, hënën ose yjet. Adhurimin e yjeve Zoti, Perëndia juaj, ua ka caktuar (si dënim) 
popujve të tjerë të Tokës. 20Por Zoti ju ka nxjerrë nga Egjipti, nga ajo furrë, për t’ju bërë 
popullin e tij, siç jeni tani. 
21Por, meqë ju nuk e keni dëgjuar, Zoti u zemërua me mua dhe u betua se unë nuk do 
ta kaloja Jordanin për të hyrë në tokën e bukur që juve jua jepet si pronë e përher-
shme. 22Prandaj unë duhet të vdes në këtë anë të Jordanit; por ju do ta shtini në dorë 
tokën. 23Duhet të keni shumë kujdes që të mos harroni besëlidhjen që ka lidhur me ju 
Zoti, Perëndia juaj! Mos bëni për vete asnjë pikturë hyjnore, pavarësisht se çfarë lloji, 
sepse Zoti, Perëndia juaj, jua ka ndaluar këtë. 24Perëndia juaj është një zjarr që të 
përpin, ai nuk duron që të adhuroni gjë tjetër përveç tij. 
 
Populli është i lirë të kthehet përsëri te Zoti 
25Pasi të keni jetuar në tokën tuaj për shumë breza, ka mundësi që të tundoheni e të 
ngrini krye kundër Zotit dhe të bëni ndonjë shtatore idhujtare. Por me këtë do të 
provokohet zemërimi i Zotit. 26I thërras si dëshmitarë qiellin dhe tokën: në qoftë se bëni 
diçka të tillë, nuk do të mund të qëndroni më në tokën që tani po e shtini në dorë! Po e 
bëtë këtë, pas njëfarë kohe ju do të zhdukeni plotësisht! 27Zoti do t’ju shpërndajë ndër 
popujt e tjerë; atje vetëm një pakicë prej jush do të shpëtojë gjallë. 28Ju do të 
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detyroheni t’u shërbeni perëndive të bëra prej njerëzve, shtatoreve prej druri dhe guri, 
që nuk mund të shohin, as të dëgjojnë, as të shijojnë e as të nuhasin. 
29Atje do ta kërkoni Zotin, Perëndinë tuaj, dhe ai do të lejojë që ju ta gjeni, kur t’i 
drejtoheni atij me tërë zemrën dhe me të gjitha forcat tuaja. 30Kur mbi ju të kenë rënë 
të gjitha këto telashe, në fund ju do të ktheheni përsëri te Zoti, Perëndia juaj, dhe do të 
dëgjoni zërin e tij, 31sepse Zoti është Perëndi plot mëshirë. Ai është dhe mbetet Perëndia 
juaj. Ai nuk do t’ju braktisë e as s’do t’ju shkatërrojë. Ai nuk harron atë që ua premtoi 
me be të parëve tuaj. 
32Kërkoni në të kaluarën, që nga krijimi i njerëzve e gjer sot! Kërkoni në mbarë Tokën, 
nga njëri skaj në tjetrin! A ka ndodhur ndonjëherë ndonjë gjë kaq e madhe? A ka 
ndonjë vend ku njeriu të tregojë për një gjë të tillë? 33A ka ndonjë komb që të ketë 
dëgjuar ndonjëherë zërin e Perëndisë së tij, që dilte nga zjarri, dhe të ketë mbetur 
gjallë, siç e keni përjetuar ju? 34A ka kërkuar ndonjëherë një perëndi të nxjerrë një 
komb nga një komb tjetër për ta bërë pronën e tij, siç bëri me ju Zoti, Perëndia juaj, në 
Egjipt? Para syve tuaj, Ai ka kryer mrekulli të pabesueshme. Ai u ka kallur tmerr dhe 
frikë shtypësve tuaj, ka bërë që të bien mbi ta fatkeqësi të tmerrshme; po, vetë ka 
luftuar për ju, me forcën dhe fuqinë e tij të madhe ju ka nxjerrë prej mesit të tyre! 
35Zoti ka lejuar që t’i përjetoni të gjitha këto, që ta pranoni se ai është me të vërtetë Pe-
rëndi dhe se, përveç tij, nuk ka perëndi tjetër. 36Ai ju foli që lart nga qielli, dhe ju dha 
urdhërimet e tij; ju e keni parë zjarrin e tij të fuqishëm dhe e keni dëgjuar se si ju foli 
nga zjarri. 37Ai ju ka zgjedhur, meqë i do të parët tuaj. Ai ju ka nxjerrë prej Egjipti me 
fuqinë e tij të madhe, 38për të dëbuar para jush popujt që janë më të mëdhenj dhe më 
të fuqishëm dhe për t’jua dhënë juve tokën e tyre si pronë të përhershme, siç e 
përjetoni tani. 
39Nga kjo ju duhet ta kuptoni dhe të mos e harroni se Zoti është i vetmi perëndi në qiell 
dhe se, përveç tij, nuk ka perëndi tjetër. 40Dhe ju duhet të jetoni sipas ligjeve dhe ur-
dhërimeve të tij, të cilat jua kam shpallur sot. Atëherë do t’ju shkojë mbarë juve dhe 
pasardhësve tuaj dhe do të banoni përgjithmonë në tokën që do t’ju japë Zoti, Perëndia 
juaj.» 
 
Qytetet për strehimin e vrasësve pa paramendim në tokën në lindje të Jordanit 
41Atëherë Moisiu caktoi, në krahinën në lindje të Jordanit, tri qytete si vende të 
shpëtimit, 42ku çdonjeri që ka vrarë një tjetër pa paramendim mund të strehohet. Në 
qoftë se ai vërtet nuk ka pasur asnjë urrejtje për tjetrin, ai mund të gjejë atje vend 
shpëtim dhe kështu të shpëtojë jetën. 43Në krahinën e fisit të Ruvenit, Moisiu caktoi për 
këtë qytetin Becer, në rrafshnaltën me stepa në lindje të Detit të Vdekur; në krahinën e 
fisit të Gadit qytetin Ramot, në malësinë e Gileadit, kurse në krahinën e gjysmës së 
fisit të Mënasheut qytetin Golan, në tokën e Bashanit. 
 
Moisiu i kujton për themelet e besëlidhjes 
44-45Tani vijon i gjithë ligji që Moisiu u shpalli izraelitëve pas daljes së tyre nga Egjipti, 
detyrimet ligjore, ligjet dhe vendimet gjyqësore. 46Ai ua shpalli izraelitëve të gjitha këto 
në luginën e Bet-Peorit, në territorin e mëparshëm të mbretit amoras, Sihonit. Këtë e 
kishin mundur izraelitët nën udhëheqjen e Moisiut 47dhe tokën e tij e kishin shtënë në 
dorë; pastaj edhe tokën e mbretit Og nga Bashani. Ata e kishin pushtuar mbarë terri-
torin e të dy mbretërve amoras, 48nga Aroeri, në lumin Arnon, deri në malësinë e 
Hermonit, 49duke përfshirë edhe anën lindore të luginës së Jordanit, gjer poshtë në 
Detin e Vdekur dhe në rrëzë të malit Pisga. 
 
Dhjetë urdhërimet 
(Nr 20,1-17) 

Moisiu i thirri të mblidheshin të gjithë izraelitët dhe u tha: 
”Ju burrat e Izraelit. Dëgjoni ligjet dhe urdhërimet e Zotit, që po ju shpall tani. 

Mësojini përmendsh dhe ndiqini me përpikëri! 2Zoti, Perëndia jonë, lidhi besëlidhje me 
ne në malin Horev. 3Kjo besëlidhje nuk ishte vetëm për të parët tanë që vdiqën; ajo na 
vlen edhe neve të gjithëve, që tani qëndrojmë këtu të gjallë. 4Zoti ju foli personalisht 
nga zjarri, atje në mal. 5Por ju nuk hipët në mal, sepse kishit frikë nga zjarri. Prandaj 
unë ndërmjetësoja mes jush dhe Zotit dhe ju përcillja atë që më thoshte Zoti. Dhe ai 
tha: 
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(I) 6«Unë jam Zoti, Perëndia jote! Të kam liruar nga skllavëria në Egjipt. 7Përveç meje 
nuk ka për ty perëndi të tjera.  

(II)8Mos bëj për vete asnjë pikturë prej asaj që është në qiell, në tokë ose në det. 9Mos 
bjer përmbys para tyre dhe mos i adhuro, sepse unë, Zoti, kërkoj prej teje dashuri të 
pandarë. Kur dikush më kthen shpinën, atëherë ndëshkoj edhe fëmijët e tij, madje 
edhe nipërit dhe stërnipërit. 10Por kur dikush më do dhe i ndjek urdhërimet e mia, atë-
herë do t’i tregoj atij dhe pasardhësve të tij dashuri dhe besnikëri nëpër mijëra breza. 
(III) 11Mos e përdor keq emrin ♦ e Zotit, Perëndisë sate, sepse Zoti do ta ndëshkojë këdo 
që bën kështu. 
(IV) 12Mos harro ditën e pushimit! Ruaje të lirë, siç të ka urdhëruar Zoti, Perëndia jote. 
13Gjashtë ditë në javë ke kohë për të bërë punën tënde. 14Por dita e shtatë duhet të jetë 
ditë pushimi, e cila i takon Zotit, Perëndisë sate! Atë ditë mos puno, as fëmijët e tu, as 
skllevërit e tu, as bagëtia jote, as gomarët e tu, asnjëra prej kafshëve të tua, madje as i 
huaji që banon te ju. Atë ditë duhet të pushojnë skllevërit e tu dhe skllavet e tua, 
njëlloj si ti. 15Mos harro se edhe ti ishe njëherë skllav në Egjipt dhe Zoti të ka nxjerrë në 
liri me forcën dhe fuqinë e tij të madhe. Për këtë ai të urdhëron edhe ty t’i përmbahesh 
ditës së pushimit. 
(V) 16Ndero atin dhe nënën! Kështu të ka urdhëruar Zoti, Perëndia jote; nëse vepron 
kështu, do të jetosh për shumë kohë dhe do të të shkojë mbarë në tokën që të jep Zoti, 
Perëndia jote. 
(VI) 17Mos bëj vrasje! 
(VII) 18Mos bëj tradhti bashkëshortore! 
(VIII) 19Mos ia vidh asnjërit lirinë e tij e as pronën e tij! 
(IX) 20Mos bëj dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd! 
(X) 21Mos kërko të bësh për vete gruan e tjetrit! 
Mos shiko me lakmi atë që i takon tjetrit, as shtëpinë e tij, as pronën e tij, skllavin e tij, 
as fëmijët e tij, as bagëtinë e tij, as gomarin e tij e as ndonjë gjë tjetër që i takon atij! 
_______ 
♦ Mendohej që thirrja e emrit të hyjnisë e fokusoi fuqinë e saj në një vend të saktë. 
 
Frika e popullit 
(Dal 20,18-21) 
22Këto urdhërime Zoti i dha në malin Horev. Mbarë bashkësia juaj ishte mbledhur dhe 
e dëgjoi se si Zoti i shpalli ato me zë të madh që doli nga zjarri dhe nga reja e errët. 
Pastaj Zoti i shkroi ato në dy rrasa guri dhe m’i dorëzoi mua. Por të gjitha të tjerat ai 
nuk i tha në praninë tuaj; 23sepse, kur ju patë se si po digjej mali dhe dëgjuat zërin që 
doli nga errësira, u trembët. Atëherë, të gjithë kryetarët e fiseve dhe të gjithë pleqtë m’u 
afruan mua 24dhe më thanë: «Zoti, Perëndia jonë, sot na e ka treguar lavdinë dhe 
madhështinë e tij dhe ne kemi dëgjuar se si doli zëri i tij nga zjarri. Me habi kemi vënë 
re, se Perëndia mund t’u flasë njerëzve dhe ata të mos vdesin. 25Por ne, megjithatë, 
kemi frikë se ky zjarr i madh mos na përpin. Kur të vazhdojmë ta dëgjojmë zërin e 
Zotit, Perëndisë sonë, me siguri nuk do të mbetemi më gjallë. 26Askush nuk e ka 
dëgjuar si ne zërin e Perëndisë së gjallë duke dalë nga mesi i zjarrit, e të ketë mbetur 
gjallë. 27Prandaj, shko ti atje dhe dëgjo gjithçka që thotë Zoti, Perëndia jonë, pastaj na e 
thuaj neve. Do të të dëgjojmë dhe do t’i ndjekim të gjitha ato që ke për të na thënë.» 
28Pastaj Zoti më tha: «E kam dëgjuar se për çfarë të lutet populli. Ata kanë të drejtë. 
29Sa mirë do të ishte sikur ata të mbanin gjithnjë këtë qëndrim! Sikur ata t’i merrnin 
gjithnjë seriozisht fjalët e mia dhe po kështu t’i zbatonin edhe urdhërimet e mia. Atë-
herë gjithnjë do t’u shkonte mbarë. 30Thuaju se ata duhet të kthehen në çadrat e tyre. 
31Por ti, m’u afro mua! Unë do të t’i tregoj të gjitha urdhërimet, ligjet dhe vendimet 
gjyqësore, të cilat ti duhet t’ua mësosh atyre dhe sipas të cilave ata duhet të jetojnë në 
tokën që do t’ua jap unë.» 
32-33Prandaj ju kam kujtuar, që t’i zbatoni me përpikëri ato, për të cilat Zoti, Perëndia 
juaj, ju ka urdhëruar. Mos e shkelni asnjërin prej urdhërimeve të tij! Mos u largoni nga 
rruga që ju ka caktuar ai. Atëherë do të mbeteni gjallë, do t’ju shkojë mbarë dhe ju do 
të mund të banoni gjithnjë në tokën që tani do ta shtini në dorë. 
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Urdhërimi themelor 
Dëgjoni tani ligjet, urdhrat dhe urdhërimet që po jua shpall në emër të Zotit. Ato 
duhet ta drejtojnë tërë jetën tuaj, kur të shtini në dorë tokën, në të cilën po hyni. 

2Respektoje Zotin, Perëndinë tuaj, dhe bindjuni atij, ju dhe të gjithë pasardhësit tuaj! 
Ndiqini gjithnjë urdhërimet e tij, që po ju shpall sot. Atëherë ai do t’ju japë jetë të gjatë. 
3Dëgjoni urdhërimet e tij dhe ndiqini! Atëherë do të realizohet çfarë ju premtoi Zoti, 
Perëndia e paraardhësve tuaj; do t’ju shkojë mbarë dhe ju do të bëheni një komb i 
madh në tokën e pasur dhe pjellore. 
4Dëgjoni, ju izraelitë! Zoti është Perëndia jonë, Zoti dhe askush tjetër! 5Prandaj duajeni 
me gjithë zemrën, me gjithë vullnetin dhe me gjithë forcën tuaj! 6Mos harroni kurrë ur-
dhërimet e tij, që po ju shpall sot. 7Nguljuani në kokë fëmijëve tuaj dhe thuajini 
vazhdimisht më zë të lartë – në shtëpi dhe në rrugë, kur të bini të flini dhe kur të 
zgjoheni. 8Që të mos i harroni kurrë, lidhini si shenjë në krahë dhe në ballë! 
9Shkruajini në shtyllat e dyerve dhe në portat e qyteteve tuaja! 
 
Mos e harroni kurrë Perëndinë! 
10Zoti, Perëndia juaj, do t’ju çojë tani në tokën që do t’jua japë për pronë, siç u premtoi 
me be të parëve tuaj, Avrahamit, Izakut dhe Jakovit. Atje do të gjeni qytete të mëdha 
dhe të bukura, që nuk i keni ndërtuar ju vetë, 11shtëpi plot me pasuri, që nuk e keni 
mbledhur vetë, burime që nuk i gërmuat vetë, dhe vreshta e ullishta që nuk i keni 
mbjellë vetë. Kur t’ju ketë ecur mbarë dhe të jeni ngopur, 12kini kujdes të mos e harroni 
Zotin, që ju nxori nga Egjipti ku ishit skllevër! 
13Respektojeni Zotin, Perëndinë tuaj, dhe bindjuni atij! Betohuni vetëm me emrin e tij! 
14Mos vraponi pas perëndive që i adhurojnë popujt përreth. 15Zoti, Perëndia juaj, 
kërkon prej jush dashuri të pandarë; në qoftë se nuk ia mbani besën, ju do të nxitni 
zemërimin e tij dhe ai do t’ju shfarosë. 16Mos e vini në provë durimin e tij, siç bënit 
pranë Masës. 17Dëgjoni urdhrat e tij, zbatojini me kujdes detyrimet ligjore dhe ligjet që 
ju ka dhënë ai, 18dhe bëni atë që ai e shpalli të mirë dhe të drejtë. Atëherë do t’ju 
shkojë mbarë dhe ju do të shtini në dorë mbarë tokën që Zoti u premtoi të parëve tuaj. 
19Atëherë ju do t’i dëboni prej vendit të gjithë armiqtë tuaj, sipas premtimit të tij. 
 
Transmetimi brez pas brezi i veprave të mëdha të Zotit 
20Kur fëmijët tuaj, më vonë, të pyesin, se çfarë kuptimi kanë të gjitha detyrimet ligjore, 
ligjet dhe vendimet gjyqësore që ju i keni marrë nga Zoti, Perëndia juaj, 21atëherë 
jepuni përgjigjen që vijon: «Si skllevër, ne u detyruam t’i shërbenim mbretit të Egjiptit, 
por Zoti na liroi me forcën e tij të madhe. 22Me sytë tanë kemi parë se si ai, me 
mrekullitë e tij, bëri që të binte rrënim mbi faraonin dhe familjen e tij dhe mbi të gjithë 
egjiptianët. 23Ndërsa ne na ka nxjerrë nga Egjipti dhe na ka sjellë në këtë tokë, që ua 
premtoi të parëve tanë. 24Edhe në të ardhmen Zoti do të kujdeset që të mbetemi gjallë 
dhe që të na shkojë mbarë. Por, për këtë, ai kërkon prej nesh që ta respektojmë e t’i 
bindemi dhe të jetojmë sipas urdhërimeve që na ka dhënë ai. 25Kur ndjekim me 
përpikëri gjithçka që na ka urdhëruar Zoti, Perëndia jonë, atëherë mund të qëndrojmë 
në praninë e tij.» 
 
Parandalimi i mosbindjes 
(Dal 34,11-16) 

Pas pak do të niseni për ta shtënë në dorë tokën, dhe Zoti, Perëndia juaj, do t’ju 
japë sukses. Gjatë përparimit tuaj, ai do t’i dëbojë të shtatë popujt që banojnë tani 

në atë vend e që janë më të fuqishëm dhe më të mëdhenj se ju: hitasit, girgashasit, 
amorasit, kënanasit, perizasit, horasit dhe jevusasit. 2Kur Zoti t’jua dorëzojë ata, ju 
nuk duhet të lidhni me ta asnjë traktat paqeje. Ju nuk duhet t’i kurseni, por duhet të 
zbatoni mbi ta dënimin me vdekje që ua ka dhënë Zoti. 3Ju nuk duhet në asnjë mënyrë 
të lidheni me ta me martesë. Asnjë burrë izraelit ose grua izraelite nuk duhet të 
martohet me një pjesëtar të këtij populli. 4Ndryshe, ka mundësi që ju të futeni në rrugë 
të gabuar dhe t’i ktheni shpinën Zotit, duke adhuruar perëndi të tjera. Pastaj, Zoti do 
të zemërohet me ju dhe do t’ju shkatërrojë pas njëfarë kohe. 
5Për ju ekziston vetëm një rrugëdalje: rrafshoni altarët e tyre, shembni gurët e tyre të 
ngritur dhe digjni shtatoret e tyre idhujtare. 6 Ju i takoni vetëm Zotit. Ai ju ka zgjedhur 
prej të gjitha kombeve të botës për t’ju bërë pronën e tij. 7Dhe kështu bëri, jo sepse ju 

6
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jeni më i madh se popujt e tjerë – përkundrazi, jeni më i vogli ndër ta! 8Jo! Kështu bëri 
vetëm sepse ai ju deshi dhe donte ta mbante premtimin që u kishte dhënë të parëve 
tuaj. Vetëm për këtë shkak ju nxori prej tokës ku ishit skllevër; vetëm për këtë arsye ju 
liroi prej dorës së fortë të faraonit. 9Ai donte t’ju tregonte se vetëm ai është Perëndia e 
vërtetë dhe që e mban fjalën.  
Ai qëndron besnik ndaj besëlidhjes së tij dhe e tregon dashurinë e tij deri në mijëra 
breza ndaj atyre që e duan dhe i zbatojnë urdhërimet e tij. 10Por kush e kundërshton, 
ai e ndëshkon aty për aty dhe e shkatërron. 11Prandaj përmbajuni gjithnjë urdhrit të 
tij, ligjeve dhe vendimeve gjyqësore të tij, që po ju shpall sot! 
 
Bindja sjell bekim 
(Br 28,1-14) 
12Në qoftë se ia mbani besën Zotit dhe i dëgjoni dhe i zbatoni urdhërimet e tij, edhe ai 
do t’jua mbajë besën dhe do t’i mbajë premtimet e tij.  

13Ai do t’ju tregojë dashurinë dhe mirësinë e tij dhe do të derdhë mbi ju bekimin e tij. Ai 
do të bëjë që të shtoheni dhe do t’jua shtojë lulëzimin në tokën që do t’ju japë. Ai do 
t’ju dhurojë shumë fëmijë dhe do të bëni që të keni prodhime të mëdha gruri, vere dhe 
ulliri; bagëtinë tuaj të trashë, delet dhe dhitë do t’jua shtojë.  

14Asnjë popull tjetër nuk do të ketë aq mbarësi sa ju. Askush prej jush, burrë ose grua, 
nuk do të jetë shterpë. As mes bagëtive tuaja nuk do të ketë shterpësi. 15Zoti do t’ju 
mbrojë nga të gjitha sëmundjet, ai do të largojë prej jush murtajat që i shihnit në 
Egjipt dhe do të bëjë që ato të bien mbi armiqtë tuaj. 
16Të gjithë popujt që do t’jua dorëzojë Zoti, ju duhet t’i shkatërroni. Ju nuk duhet të 
keni asnjë mëshirë për ta, në asnjë mënyrë nuk duhet t’i adhuroni perënditë e tyre, 
sepse kjo do t’ju shkaktonte rrënim. 
 
Asnjë frikë nga popujt e tokës 
17Ndoshta shqetësoheni duke menduar: «Popujt në tokën e Kënaanit janë më të 
fuqishëm se ne. Kurrë nuk do të mund t’i dëbojmë!» 18Mos kini frikë prej tyre! Mbani 
mend se si Zoti, Perëndia juaj, bëri që faraoni dhe të gjithë egjiptianët ta provonin 
fuqinë e tij. 19Mendoni për fatkeqësitë që dërgoi dhe për të gjitha veprat e tij të 
mrekullueshme. Mendoni se si ju nxori nga Egjipti me forcën dhe fuqinë e tij të madhe! 
Pikërisht ashtu do të veprojë edhe tani. Ai do të bëjë që popujt, prej të cilëve ju tani 
keni frikë, ta provojnë fuqinë e tij. 20Ai do të bëjë që ata t’i kapë tmerri dhe paniku, 
derisa të kenë vdekur edhe njerëzit e fundit që mund të mbeten gjallë dhe që mund t’ju 
fshihen juve ndokund. 21Ju nuk keni pse të frikoheni prej tyre, sepse Zoti, Perëndia 
juaj, është me ju. Ai është i fortë e i fuqishëm dhe të gjithë armiqtë e tij duhet të kenë 
frikë prej tij. 22Ai do t’i dëbojë këta popuj para jush.  
Sidoqoftë, ai nuk do të lejojë që ju t’i shkatërroni brenda pak kohe. Ndryshe, kafshët e 
egra do të shtoheshin shumë dhe do t’ju shkaktonin dëme. 
23-24Zoti, Perëndia juaj, do t’u kallë frikë dhe tmerr popujve dhe do t’jua dorëzojë ata 
bashkë me mbretërit e tyre, që t’i shkatërroni.  
Askush nuk do të mund t’ju bëjë ballë. Emrat e mbretërve të tyre do të harrohen 
plotësisht. 
25Ju duhet të hidhni në zjarr shtatoret e perëndive të tyre. Mos shkoni në rrugë të 
gabuar duke ua hequr shtresën e arit ose të argjendit për ta marrë për vete.♦ Këtë lloj 
ari dhe argjendi, Zoti e urren dhe kjo do t’ju sillte fatkeqësi.  

26Askush të mos çojë në shtëpinë e vet ndonjë gjë që rrjedh nga këto figura idhujtare, 
ndryshe mbi të ♦♦ duhet zbatuar dënimi i dhënë nga Zoti. Figurat duhet të digjen dhe 
ai duhet të vdesë. Trajtojini ato si diçka që ngjall neveri dhe që duhet shkatërruar. 
_________ 
♦ Kjo do të jetë praktika që dënon Pali te Rm 2,22; Ju e urreni idhujtarinë, por beni tregti me arin 
e plaçkitur nga tempujt e idhujve!  ♦♦ që të mos dënohet me ’asgjësim të shenjtë’ (herem), siç u 
dënua Ahani në librin e Joshuas. Idhujtaria është aq e dënueshme dhe e nëveritshme Zotit si 
drejtësi e korruptuar (Fu 15,17), padrejtësi tregtare (Fu 20,10) dhe hipokrizi fetare (Fu 21,27). 
 
Si e rrit Zoti popullin e tij 

Mbarë ligjin që po ju shpall sot, ju duhet ta zbatoni me kujdes, që të mbeteni gjallë 
dhe që të shtoheni e ta shtini në dorë tokën, që Zoti ua premtoi me be të parëve 8
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tuaj. 
2Mos e harroni se si Zoti, Perëndia juaj, ju bëri të endeshit për 40 vjet në shkretëtirë 
për të thyer kokëfortësinë tuaj, por edhe për të vënë në provë zemrën tuaj dhe për të 
parë nëse do t’i zbatonit ose jo urdhërimet e tij. 
3Për ta thyer kokëfortësinë tuaj, ai bëri që të vuanit nga uria; por pastaj ju dha për të 
ngrënë manën, për të cilën as ju e as të parët tuaj gjer atëherë nuk dinit  asgjë. Me 
këtë donte t’ju tregonte se njeriu nuk jeton vetëm me bukë, por me gjithçka që jep Pe-
rëndia me anë të fjalës së tij. 
4Për plot 40 vjet rrobat tuaja nuk u grisën dhe ju nuk keni marrë plagë në këmbë. 5Nga 
kjo ju duhet ta kuptoni se Zoti, Perëndia juaj, dëshiron t’ju çojë në rrugën e drejtë, si 
ati që edukon fëmijën e tij. 6Prandaj zbatoni urdhrin e tij dhe rrini në rrugën që ju 
tregon ai. Merrini seriozisht paralajmërimet e tij. 
 
Toka si dhuratë e Perëndisë 
7Zoti, Perëndia juaj, do t’ju çojë në një tokë të bukur dhe pjellore. Në rrafshinë edhe në 
malësi ka burime dhe përrenj të pashtershëm që dalin nga thellësia e tokës. 8Ka grurë 
dhe elb, rrush, fiq dhe shegë, ullinj dhe mjaltë. 9Ju do të keni për të ngrënë sa të doni 
dhe nuk do t’ju mungojë gjë. Nga shkëmbinjtë e kësaj toke ju mund të nxirrni hekur 
dhe nga malet e saj mund të merrni bakër. 10Ju do të mund të ngopeni dhe do ta 
falënderoni me tërë zemër Zotin, Perëndinë tuaj, për tokën që ju ka dhënë. 
11Por, mos e harroni Zotin, Perëndinë tuaj! Përfillini udhërimet, ligjet dhe vendimet e tij 
gjyqësore, që sot po ju shpall! 12-14Mos t’ju rritet mendja kur t’ju shkojë mbarë, kur të 
keni mjaft për të ngrënë dhe kur të banoni në shtëpi të bukura, kur të rriten kopetë e 
bagëtisë suaj, kur të shtohet ari, argjendi dhe mbarë pasuria juaj. Atëherë mos e 
harroni Zotin, Perëndinë tuaj! Ai ju nxori nga Egjipti, ku ishit skllevër. 15Ai ju ka 
mbrojtur në shkretëtirën e madhe dhe të rrezikshme, ku jetojnë nepërka dhe akrepa, 
ku gjithçka është e tharë dhe ku nuk ka pikë uji. Nga shkëmbi më i fortë bëri që të 
dilte një burim, 16në mesin e shkretëtirës jua dha manën për të ngrënë, për të cilën të 
parët tuaj nuk dinin gjë. Ai bëri që të vuanit nga uria dhe etja, për të thyer kokëfortë-
sinë tuaj dhe për t’ju vënë në provë; por pastaj ju dha çfarë ju duhej për të jetuar. 
17Mos e harroni këtë dhe mos t’ju shkojë mendja të thoni: «Të gjitha këto na detyrohen 
neve. Këtë mirëqenie e kemi fituar me punën e duarve tona.» 18Më mirë pranoni që Zoti, 
Perëndia juaj, jua dha forcën e nevojshme për t’ia arritur kësaj. Dhe ai veproi kështu, 
sepse i mban premtimet që u dha të parëve tuaj, siç mund ta shihni sot vetë. 
19Mos e harroni kurrë Zotin, Perëndinë tuaj! Mos vraponi pas perëndive të tjera, mos i 
adhuroni, mos u shërbeni. Sot po ju paralajmëroj! Më dëgjoni, ndryshe do të 
rrënoheni! 20Në qoftë se nuk e dëgjoni Zotin, Perëndinë tuaj, ju do të shkatërroheni 
njëlloj si popujt që ai i dëboi para jush dhe që shkatërroi. 
 
Një dhuratë e pamerituar 
(Dal 32,1-35) 

Dëgjoni, ju izraelitë! Ju do ta kaloni Jordanin dhe do të shtini në dorë një vend që 
tani u takon popujve të tjerë. Ata janë më të fortë dhe më të mëdhenj se ju dhe 

kanë qytete të mëdha, të cilët mbrohen nga muret që ngrihen deri në qiell. 2Atje është 
populli i anakasve, të gjithë burra shumë të fortë, viganë. Ju keni dëgjuar për ta dhe e 
dini se thuhet: «Kush mund t’u bëjë ballë anakasve?» 3Por ju do ta provoni se si Zoti, 
Perëndia juaj, do të kalojë përpara jush, si zjarri që përpin gjithçka; ai do t’i gjunjëzojë 
ata para jush, që ju t’i dëboni pa vonesë dhe t’i shkatërroni, siç ju ka premtuar. 
4-5Kur të ndodhë kjo dhe Zoti do t’i ketë dëbuar ata përpara jush, atëherë mos t’ju 
shkojë mendja të thoni: «Ky është shpërblimi për dëgjesën tonë. Meqë kemi jetuar në 
mënyrë aq shembullore, Zoti na ka sjellë në këtë vend.» Jo! Zoti po jua jep këtë vend, jo 
sepse ia keni mbajtur besën. Ai do t’i dëbojë këta popuj nga kjo tokë për shkak të 
shthurjes së tyre dhe sepse ai ua ka premtuar këtë me be të parëve tuaj, Avrahamit, 
Izakut dhe Jakovit. 6Mos u mashtroni! Zoti, Perëndia juaj, jua jep këtë vend të bukur jo 
për shkak të ndonjë merite. Jo, ju jeni një popull krejt i pabindur! 
 
Mosbindja e popullit në malin e Zotit 
7Mendoni pak, sa herë e keni nxitur zemërimin e Zotit, Perëndisë suaj, kur ishit në 
shkretëtirë. Që nga dita kur u nisët nga Egjipti, gjer kur arritët në këtë vend, ju e keni 
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kundërshtuar Zotin. 
8Në malin Horev, ju e keni provokuar aq shumë, saqë ai donte t’ju shkatërronte. 9Atë-
herë unë isha në mal, sepse Zoti donte të më dorëzonte dy rrasat prej guri, mbi të cilat 
ishin shkruar detyrimet e besëlidhjes që ai e kishte lidhur me ju. Për një kohë shumë 
të gjatë qëndrova lart në mal pa pirë dhe pa ngrënë. 10-11Në fund të kësaj kohe, Zoti m’i 
dha dy rrasat. Me dorën e vet ai kishte shkruar fjalët që jua kishte thënë prej mesit të 
zjarrit, kur ju ishit të mbledhur në mal. 
Kur m’i dorëzoi rrasat, 12më tha: «Zbrit shpejt nga mali! Populli yt, që ti e ke nxjerrë nga 
Egjipti, ka bërë diçka të tmerrshme. Ata janë kthyer shumë shpejt nga rruga, që sapo 
ua tregova me urdhërimet e mia. Ata kanë bërë për vete një shtatore të derdhur.» 13Dhe 
shtoi: «Tani e di ç’populli i pabindur janë. 14Mos kërko të ma ndërrosh mendjen! Do t’i 
shkatërroj rrënjësisht, saqë të mos kujtohet më, as emri i tyre. Pastaj do të bëj një 
popull prej pasardhësve të tu, që do të bëhet më i madh dhe më i fortë se ata.» 
15Menjëherë, me dy rrasat zbrita nga mali që ende po digjej. 16Pastaj pashë se ju kishit 
ngritur krye kundër Zotit, Perëndisë suaj, dhe kishit bërë një shtatore të derdhur sipas 
shëmbëlltyrës së një demi. Ju ishit larguar shumë shpejt nga rruga që ju kishte 
treguar Zoti me urdhërimet e tij. 
17Dy rrasat i hodha përtokë dhe i theva para syve tuaj. 18-19Pastaj rashë përmbys para 
Zotit dhe qëndrova i shtrirë para tij duke iu lutur për një kohë shumë të gjatë, pa 
ngrënë dhe pa pirë. Kisha frikë se mos Zoti, me zemërimin e tij, ju shkatërronte të 
gjithëve. Sepse ju e kishit fyer rëndë me idhujtarinë tuaj. Si dhe më parë, Zoti e dëgjoi 
lutjen time. 
20Zoti u zemërua edhe me Aharonin dhe donte ta vriste; por, iu luta Zotit edhe për të. 
21Figurën e demit, që ju kishit bërë gjatë kryengritjes suaj kundër Zotit, e hodha në 
zjarr. Pastaj e copëtova, e thërrmova, e bëra pluhur dhe e hodha pluhurin në përroin 
që rrjedh nga mali. 
22Gjithashtu, e zemëruat Zotin, Perëndinë tuaj, kur ishit në Tavera, Masa dhe Kivrot-
Taava. 23Edhe në Kadesh-Barnea, kur ai ju dërgoi të zbulonit vendin dhe ju urdhëroi 
që ta shtinit në dorë, sepse ai po jua jepte, ju ngritët krye kundër tij; dhe as i besuat e 
as e dëgjuat. 24Qëkur ju njoh unë, ju vazhdimisht jeni rebeluar kundër Zotit. 
 
Si iu përgjigj Zoti lutjeve të Moisiut 
25Prandaj mbeta shtrirë, me fytyrë përtokë, në praninë e Zotit, për një kohë shumë të 
gjatë, sepse e dija se ai kishte vendosur t’ju shkatërronte. 26Dhe i lutesha atij: «O Zot, 
Perëndia ime, mos e shkatërro popullin tënd, popullin që e shpëtove dhe e nxore nga 
Egjipti me forcën dhe fuqinë tënde të madhe. 27Kujto shërbëtorët e tu, Avrahamin, 
Izakun dhe Jakovit, dhe mos i kushto vëmendje kokëfortësisë, ligësisë dhe mëkatit të  
popullit. 28Ndryshe, egjiptianët do të thonë se ti nuk ishe në gjendje ta çoje popullin 
tënd në tokën që i premtove. Ata do të thonë se ti e nxore popullin tënd në shkretëtirë 
për ta vrarë, sepse e urreje. 29Në fund të fundit, ky është populli, të cilin e zgjodhe ti, që 
të përkiste ty dhe të cilin e nxore nga Egjipti me forcën dhe fuqinë tënde të madhe.» 
 
Moisiu merr përsëri udhërimet 
(Dal 34,1-10) 1-2Pastaj Zoti më tha: «Pre dy rrasa prej guri, si ato të parat që theve, dhe bëj një 

arkë prej druri. M’i sill rrasat në mal. Mbi to do t’i shkruaj edhe një herë fjalët 
që ishin shënuar në të parat dhe pastaj futi në arkë.» 
3Bëra një arkë prej druri akacie, i preva rrasat dhe me to hipa në mal. 4Zoti shkroi mbi 
to të njëjtat fjalë që ishin në rrasat e para: dhjetë urdhërimet që jua komunikoi nga 
zjarri, kur ishit të gjithë të mbledhur rreth malit. Pastaj m’i dorëzoi rrasat. 5Me to zbrita 
nga mali dhe i vendosa në arkën që kisha bërë. Atje janë edhe sot, pikërisht sipas 
urdhrit të Zotit. 
 
Vdekja e Aharonit dhe shërbimi i levitëve 
6(Izraelitët shkuan nga Beerot-Bene-Jaakani deri në Moserë. Atje vdiq dhe u varros 
Aharoni, ndërsa biri i tij, Elazari, u bë pasardhësi i tij në priftëri. 7Izraelitët shkuan më 
tej, në Gudgodë dhe që andej në Jotbatë, ku ka ujë me shumicë. 
8Atëherë Zoti e veçoi fisin e Levit prej izraelitëve të tjerë dhe i dha detyra të veçanta. 
Levitët u ngarkuan me një varg detyrash të rëndësishme. Ata do të transportonin 
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arkën me dokumentin e besëlidhjes së Zotit, do të kryenin të gjitha shërbimet ndaj 
Zotit, si priftërinj të tij, dhe do t’i jepnin popullit bekimin në emër të Zotit. Këto detyra 
ata i kryejnë edhe sot. 9Prandaj levitët nuk morën asnjë pjesë toke si pronë. Vetë Zoti 
është pjesa e tyre; ai ua siguron mjetet e jetesës, siç e premtoi vetë ai, Perëndia e tyre.) 
 
Zoti e dëgjon lutjen e Moisiut për popullin 
10Ashtu si dhe herën e parë, qëndrova për një kohë shumë të gjatë në mal, dhe Zoti e 
dëgjoi lutjen time. Ai më premtoi të mos ju shkatërrojë. 11Pastaj dha urdhër: «Shko tani 
dhe vihu në krye të popullit! Le të nisen dhe ta shtien në dorë tokën që u premtova të 
parëve të tyre.» 
 
Perëndia unik 
12Dëgjoni, o izraelitë! Zoti, Perëndia juaj, kërkon prej jush vetëm një gjë, që ta 
respektoni dhe t’i bindeni atij, që të zbatoni urdhërimet e tij dhe ta doni e ta nderoni 
me tërë zemrën dhe me tërë forcën tuaj. 13Jetoni sipas urdhërimeve dhe ligjeve të tij, që 
po ju shpall sot! Në qoftë se bëni kështu, do t’ju shkojë mbarë. 
14Zotit, Perëndisë suaj, i takojnë qielli dhe mbarë toka, me gjithçka që jeton në të. 15Por 
Zoti ua drejtoi të parëve tuaj dashurinë e veçantë të tij, prej të gjithë popujve të tjerë ju 
zjodhi ju, pasardhësit e tyre, dhe ju bëri popullin e tij. 
16Prandaj mos e vazhdoni mosbindjen tuaj! Ju keni shenjën e rrethprerjes në trup, por 
ju duhet ta keni këtë shenjë edhe në zemrën tuaj! 17Zoti, Perëndia juaj, është Zot mbi të 
gjitha perënditë dhe fuqitë; ai është i madh dhe i fuqishëm dhe përhap tmerr dhe frikë 
rreth vetes. Ai është i paanshëm dhe nuk merr ryshfet. 18Ai i ndihmon jetimët dhe 
vejushat, që të fitojnë të drejtat e tyre; i do edhe të huajt që banojnë mes jush dhe u 
siguron ushqim dhe veshje. 19Prandaj edhe ju duhet t’i doni të huajt. Ju vetë keni 
jetuar në Egjipt si të huaj. 20Respektojeni dhe bindjuni Zotit, Perëndisë suaj! Nderojeni 
dhe duajeni atë! Betohuni vetëm për emrin e tij! 
21Ju keni arsye të mjaftueshme për t’i thurur lavdi Zotit, Perëndisë suaj; sepse ju e keni 
parë me sytë tuaj çfarë veprash të tmerrshme dhe të mëdha bëri ai për ju. 22Kur të 
parët tuaj shkuan në Egjipt, ata ishin vetëm 70 veta, por tani Zoti ju ka bërë një popull 
aq të madh, të panumërt sa edhe yjet në qiell. 
 
Veprat e mëdha të Zotit 

Duajeni Zotin, Perëndinë tuaj dhe zbatojini gjithnjë udhëzimet, ligjet, vendimet 
gjyqësore dhe urdhërimet e tij. 2Mbani mend se si Zoti ju ka dhënë një mësim 

me veprat e tij të fuqishme dhe ju ka treguar rrugën e drejtë. Fëmijët tuaj nuk e kanë 
përjetuar këtë, por ju e keni parë dhe e dini se si ai ju ka nxjerrë nga Egjipti me forcën 
e fuqinë e tij të madhe. 
3Ju i keni përjetuar mynxyrat të mëdha që Zoti hodhi mbi faraonin dhe mbarë vendin e 
tij 4ose shkatërrimin e ushtrisë egjiptiane që ju ndiqte pas; kuajt dhe karrot e tyre të 
luftës u fundosën në ujërat e Detit të Xunkthtë dhe fuqia e tyre është thyer sot e kësaj 
dite. 5Ju e keni provuar se si jua ka siguruar mjetet e jetesës gjatë rrugës nëpër shkre-
tëtirë dhe si ju ka ruajtur të shëndoshë dhe ju ka sjellë gjer këtu; 6por, gjithashtu, ju 
keni parë se si i ndëshkoi Datanin dhe Aviramin që kishin ngritur krye kundër tij, si u 
hap toka dhe i përpiu të gjallë, bashkë me çadrat e tyre dhe me të gjithë pjesëtarët e 
familjes. 7Ju i keni parë me sytë tuaj të gjitha këto vepra të mëdha, që ka kryer Zoti. 
8Prandaj ndiqini me kujdes të gjitha urdhërimet e tij që po ju shpall sot! Pastaj ai do 
t’ju japë forcë ta pushtoni tokën që doni ta shtini në dorë; 9ju do të jetoni gjatë në 
tokën që Zoti ju ka premtuar juve dhe pasardhësve tuaj, në këtë tokë të pasur dhe 
pjellore. 
10Këtu ju nuk duhet të ankoheni si në Egjipt, prej nga keni ardhur. Kur mbillnit grurë, 
ju duhej t’i ujisnit me mundim arat tuaja, siç bëhet vetëm me perimet. 11Por në tokën 
ku po hyni tani, ka male e lugina dhe ajo ujitet nga shiu. 12Zoti, Perëndia juaj, kujdeset 
vetë për lulëzimin e të lashtave dhe gjatë tërë vitit e shikon këtë tokë me sy të mirë. 
13Në qoftë se me të vërtetë i ndiqni urdhërimet e Zotit, që po ju shpall sot, në qoftë se e 
doni dhe e nderoni Zotin me gjithë zemër dhe me gjithë forcën, 14në arat tuaja ai do të 
dërgojë shi në kohën e duhur, në vjeshtë dhe në pranverë. Ju do të mund të korrni 
grurin, të mblidhni rrushin dhe ullirin 15dhe bagëtia juaj do të gjejë kullotë. Ju 
gjithmonë do të keni për të ngrënë me bollëk. 
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Nga bindja e popullit varet e ardhmja e tij 
16Kini kujdes dhe mos shkoni në rrugë të gabuar, duke dalë të pabesë ndaj Zotit. Mos 
adhuroni perëndi të tjera, mos u shërbeni atyre; 17ndryshe Zoti do të zemërohet me ju 
dhe nuk do të lejojë që të bjerë më shi në tokat tuaja. Atëherë asgjë nuk do të rritet në 
fusha dhe ju do të vdisni në mjerim; ju shpejt do ta humbni tokën e bukur, që do t’jua 
dhurojë tani Zoti. 
18Ngulini në mendje urdhërimet që po ju jap sot dhe mbajini gjithnjë parasysh. Lidhni 
shenja në duar dhe në ballë për t’i kujtuar ato përherë. 19Ua kujtoni me këmbëngulje 
fëmijëve tuaj dhe thuajini gjithnjë me vete – në shtëpi dhe në rrugë, kur të bini për të 
fjetur dhe kur të zgjoheni. 20Shkruajini në shtyllat e dyerve të shtëpive tuaj dhe në 
portat e qyteteve tuaja. 21Atëherë ju dhe pasardhësit, do të banoni në vendin që Zoti u 
premtoi të parëve tuaj derisa të qëndrojë qielli mbi Tokë. 
22Zbatoni të gjitha urdhërimet e Zotit, që po ju shpall tani! Duajeni Zotin, Perëndinë 
tuaj, qëndroni besnikë ndaj tij dhe bëni gjithçka që kërkon ai prej jush! 23Atëherë, gjatë 
përparimit tuaj, ai do t’i dëbojë të gjithë këta popuj, megjithëse ata janë më të mëdhenj 
dhe më të fortë se ju, dhe ju do të mund ta shtini në dorë vendin e tyre. 24Çdo copë 
toke që do të shkelni, do t’ju takojë juve, nga shkretëtira në jug deri në Liban në veri, 
nga Eufrati në lindje deri në Detin (Mesdhe) në perëndim. 25Askush nuk do të mund 
t’ju bëjë ballë, sepse Zoti do të bëjë që prej jush t’i kapë tmerri dhe frika të gjithë 
banorët e tokës, sipas premtimit të tij. 
26Sot po ju vë para vendimit: a doni bekim apo mallkim? 27Ju do ta keni këtë bekim në 
qoftë se ndiqni urdhërimet e Zotit, që po ju shpall sot.  

28Por do t’ju gjejë mallkimi, nëse nuk i përfillni, nëse largoheni nga rruga e drejtë që po 
ju tregoj dhe u drejtoheni perëndive të tjera, për të cilat gjer tani nuk dini gjë. 
29Kur Zoti, Perëndia juaj, do t’ju çojë në vendin që tani po e shtini në dorë, ju duhet t’i 
shpallni premtimet për bekimet në malin Garicim, kurse paralajmërimet për mallkimet 
në malin Eval. (30Këto janë dy male matanë Jordanit, në anën tjetër të rrugës që të çon 
nëpër luginën e Jordanit, afër drurëve të shenjtë pranë Gileadit).  

31Ju me siguri do ta kaloni Jordanin, do ta shtini në dorë vendin dhe do të nguleni në 
tokën që do t’ju japë Zoti, Perëndia juaj. 32Prandaj kini kujdes, që të jetoni sipas ligjeve 
dhe vendimeve gjyqësore që po ju shpall! 
 
Libri i popullit të Perëndisë në tokën e premtuar (kapitujt 12-26) 

Tani po ju shpall ligjet dhe vendimet gjyqësore, të cilave ju duhet t’u 
përmbaheni në tokën që do t’ju japë Zoti, Perëndia e paraardhësve tuaj. Ato 

vlejnë për të gjithë kohën gjatë së cilës do të banoni në këtë tokë. 
 
Urdhërimi themelor: një shenjtërore qendrore për mbarë Izraelin 
2Shkatërroni të gjitha shenjtëroret që janë në male, në kodra dhe nën pemë të shenjta, 
ku popujt, që ju do t’i dëboni, adhurojnë perënditë e tyre. 3Rrafshoni altarët, 
shkatërroni përmendoret prej guri, digjni shtyllat kushtuar (ritit të pjellorisë) dhe 
rrëzoni të gjitha shtatoret. Të mos mbetet asgjë që mund të kujtojë perënditë e huaja. 
4Ju nuk duhet t’i imitoni popujt e vendit dhe as ta adhuroni Zotin, Perëndinë tuaj në 
vende të tilla. 5Përkundrazi, ju duhet të shkoni për ta adhuruar atë vetëm në një vend, 
të cilin ai do t’jua caktojë për shenjtërore në territorin e fiseve tuaja. Atje ai do të lejojë 
që ta gjeni. 6Atje ju duhet t’i sillni të gjitha dhuratat tuaja: flitë e përkushtimit dhe flitë 
e miqësisë, të dhjetën e të korrave tuaja, kontributet e detyrueshme, dhuratat e lira 
dhe atë që ia keni premtuar Zotit me be, gjithashtu edhe të parëlindurit e bagëtisë, të 
deleve dhe të dhive tuaja. 7Atje duhet ta festoni gostinë e flijimit, para shenjtërores së 
Zotit, Perëndisë suaj. Festojeni bashkë me familjet tuaja dhe hani plot gëzim atë që 
keni fituar nga puna juaj me bekimin e Zotit. 
8Gjer tani, secili prej jush mund ta kushtonte flijimin e tij kudo që të donte dhe sipas 
qejfit. 9Sepse ende nuk e kishit shtënë në dorë tokën, ku Zoti, Perëndia juaj, do t’ju 
jepte pushim, pas endjes suaj të gjatë. 10Por, kur ta keni kaluar Jordanin dhe ta keni 
shtënë në dorë tokën që Zoti do t’ju japë dhe kur t’i keni mundur të gjithë armiqtë tuaj 
dhe të jetoni në qetësi dhe të sigurtë, 11atëherë vlen një rregullore tjetër. Atëherë ju 
duhet t’i sillni flitë dhe kontributet tuaja vetëm në vendin që do ta caktojë Zoti për 
shenjtëroren e tij.  
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12Atje, në praninë e Perëndisë suaj, ju duhet t’i kremtoni festat tuaja të flijimit dhe të 
gëzoheni bashkë me bijtë dhe bijat tuaj, me skllevërit dhe skllavet tuaja. Këto festat t’i 
kremtojnë me ju edhe levitët që banojnë në fshatrat dhe qytetet tuaja, sepse ata nuk 
kanë pronë të tyren. 
 
Përfundimi: ndryshimi ndërmjet flijimit dhe therjes 
13Mos t’ju shkojë mendja t’i kushtoni flitë tuaja të përkushtimit në ndonjë vendflijim 
tjetër, të cilin do ta gjeni në tokën (e premtuar). 14Ju duhet të vini në një vend të vetëm, 
që Zoti do ta zgjedhë në territorin e fiseve tuaja për ta caktuar për shenjtëroren e tij. 
Atje ju duhet t’i kushtoni të gjitha flitë dhe kontributet e tjera që ju kam caktuar. 
15Por, ju lejohet, pa kufizim, t’i therni kafshët në fshatrat tuaja dhe ta hani mishin e 
tyre, aq sa do t’ju japë Zoti me mirësinë e tij. Secili mund ta hajë këtë mish edhe në 
qoftë se përjashtohet nga pjesëmarrja në flijim për shkak të shkeljes së rregullave të 
pastërtisë. Është njëlloj si me rastin e të ngrënit të një gjahu, qoftë gazele ose dreri. 
16Vetëm gjakun ju ndalohet ta hani; ju duhet ta lini atë të derdhet përtokë si ujë. 
17Por, asgjë prej asaj që i është caktuar Zotit, ju nuk duhet ta hani në fshatrat tuaja, as 
të dhjetën e vajit të grurit, të verës dhe të ullirit, as të parëlindurit e bagëtisë, as ndonjë 
dhuratë ose kontribut që është caktuar për flijim. 18Ato mund t’i hani vetëm në praninë 
e Zotit, Perëndisë suaj, në shenjtëroren që do ta caktojë ai, bashkë me fëmijët, si dhe 
skllevërit tuaj dhe levitët që banojnë mes jush. Hani plot gëzim në praninë e Zotit, 
Perëndisë suaj, atë që keni fituar nga puna juaj. 19Dhe mos harroni të kujdeseni për 
levitët sa kohë që të jetoni në tokën tuaj. 
20Kur Zoti, Perëndia juaj, ta zgjerojë territorin tuaj, sipas premtimit të tij, ju lirisht do të 
mund të hani mish atje ku banoni, sa herë që të doni. 21Kushdo që banon larg shenjtë-
rores së Zotit, mund t’i therë bagëtitë e tij, delet dhe dhitë që i ka falur Zoti, atje ku 
banon dhe t’i hajë ato lirisht, sipas rregullave që i kam caktuar unë. 22Ju mund të 
veproni si me rastin e gjahut: secili mund ta hajë atë edhe në qoftë se ai është i 
papastër dhe kështu përjashtohet nga pjesëmarrja në flijim. 23Vetëm një gjë duhet 
pasur kujdes; ju kurrë nuk duhet ta hani mishin që ka ende gjak, sepse gjaku është 
jeta. 24Ju duhet ta derdhni gjakun në tokë, siç derdhet uji. 25Kështu kërkon Zoti, e kur 
t’i bindeni atij, do t’ju shkojë mbarë, juve dhe pasardhësve tuaj. 
26Por kontributet dhe gjithçka që i keni premtuar Zotit me be, duhen çuar në shenjtë-
rore. 27Edhe kafshët për flijim përkushtimi duhen çuar atje për t’ia kushtuar Zotit, 
Perëndisë suaj, duke i djegur në tërësi, mishin dhe gjakun, në altar.  
Gjaku i kafshëve, që janë të caktuara për gostinë e përbashkët të flijimit, duhet 
derdhur atje pranë altarit; mishin mund ta hani. 
28Zbatojini me përpikëri të gjitha këto rregulla që po jua jap tani, dhe kini kujdes që të 
bëni atë që Zoti, Perëndia juaj, e ka caktuar si gjë të mirë dhe të drejtë. Atëherë do t’ju 
shkojë mbarë juve dhe pasardhësve tuaj. 
 
Paralajmërim për imitimin e zakoneve të huaja 
29-30Kur të hyni në atë tokë dhe Zoti t’ju dorëzojë banorët e saj, që t’i shkatërroni dhe ta 
shtini në dorë tokën e tyre, mos t’ju mashtrojë kush dhe të imitoni zakonet e tyre.  
Mos pyetni si i kanë adhuruar ata perënditë e tyre, që t’i bëni edhe ju shërbesat tuaja 
si ata. 31Ju nuk duhet ta adhuroni Zotin, Perëndinë tuaj, në atë mënyrë. Këta popuj, 
për t’i adhuruar perënditë e tyre, kanë bërë gjëra që ngjallin neveri te Zoti dhe që ai i 
urren. Për nder të idhujve të tyre ata kanë djegur, madje, edhe fëmijët e vet. 
 
Mjaftueshmëria e Ligjit 

Zbatoni tërë ligjin që po jua jap sot, me të gjitha urdhërimet e tij! Mos i hiqni gjë 
dhe mos i shtoni gjë! 

 
Kundër shtyrjes në idhujtari 
2-3Ju duhet të parashikoni se njerëzit që mbështeten në ëndrra do t’ju bëjnë thirrje të 
adhuroni perëndi të tjera dhe t’u shërbeni atyre. Ata do të kërkojnë t’ju bindin duke 
shpallur një ngjarje të jashtëzakonshme, e cila më vonë realizohet. 4Mos i dëgjoni! Zoti, 
Perëndia juaj, në këtë mënyrë do t’ju vërë në provë. Ai dëshiron të dijë nëse e doni me 
gjithë zemër dhe më gjithë forcën. 5Ju duhet ta adhuroni atë, Perëndinë tuaj, ta 
respektoni dhe t’i bindeni atij, t’i ndiqni me përpikëri urdhërimet e tij, t’i shërbeni atij 
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dhe të qëndroni besnikë ndaj tij. 6Zoti, Perëndia juaj, ju ka nxjerrë nga Egjipti dhe ju 
ka shpëtuar nga skllavëria, për t’ju futur në rrugën e drejtë të tij. Kush kërkon t’ju 
shtyjë në pabesi dhe t’ju largojë nga rruga e drejtë që ju kam caktuar, duhet të vritet. 
Ju duhet ta largoni njeriun e keq nga mesi juaj. 
7-8Ju duhet të parashikoni që ndonjë i afërmi juaj ose miku juaj t’ju shtjerë në rrugë të 
gabuar, që të adhuroni perëndi të huaja. Ata do të kërkojnë t’ju bindin që t’u 
drejtoheni perëndive të popujve që banojnë afër jush ose larg jush, megjithëse as ju e 
as të parët tuaj nuk kishit të bëni fare me ta. Por, edhe në qoftë se ai që t’i thotë këto 
gjëra është vëllai yt ose gruaja jote, biri yt, bija jote a miku yt më i ngushtë, 9ti nuk 
duhet ta dëgjosh. Mos ki mëshirë për mashtruesin dhe mos e kurse! Mos e mbaj të 
fshehtë fajin e tij, 10por kallëzoje! Kur ai të ekzekutohet dhe të vritet me gurë, ti duhet 
të hedhësh gurin e parë mbi të. 11Ai duhet të vdesë në këtë mënyrë, sepse donte të të 
largonte nga Zoti, Perëndia jote, i cili të liroi nga skllavëria në Egjipt dhe të nxori që 
andej. 12Të gjithë izraelitët duhet të marrin vesh dënimin e tij. Pastaj ata do të kenë 
frikë dhe askush nuk do të guxojë ta përsëritë një gjë kaq të poshtër. 
13-14Ju duhet të parashikoni që në ndonjërin prej qyteteve që do t’ju japë Zoti, Perëndia 
juaj, të paraqiten njerëz të ndyrë që do t’i bindin banorët të adhurojnë perëndi të 
huaja. Në qoftë se dëgjoni për diçka të tillë, 15ju duhet të informoheni nëse është vërtet 
kështu dhe ta shqyrtoni rastin me kujdes. Në qoftë se vërtetohet fjala e thënë dhe mes 
jush me të vërtetë ka ndodhur një gjë e tillë, 16në atë qytet ju duhet të zbatoni dënimin 
e dhënë nga Zoti. Njerëzit dhe kafshët duhen vrarë me shpatë 17dhe në shesh duhet 
mbledhur gjithë plaçka. Pastaj vijini zjarrin qytetit dhe digjeni së bashku me plaçkën, 
si flijim përkushtimi kushtuar Zotit, Perëndisë suaj. Qyteti duhet rrafshuar e duhet 
bërë gërmadhë dhe nuk duhet rindërtuar më. 18-19Askush nuk duhet të marrë gjë prej 
asaj plaçke në shtëpinë e tij. Po të veproni kështu, Zoti do ta lërë zemërimin e tij dhe 
do t’ju tregojë mirësinë e tij. Në qoftë se e dëgjoni Zotin, Perëndinë tuaj, dhe i ndiqni të 
gjitha urdhërimet e tij, që po ju shpall sot, nëse bëni gjithnjë atë që i pëlqen atij, atë-
herë ai do të bëjë që të shtohet populli juaj dhe do ta bëjë aq të madh sa ç’u premtoi të 
parëve tuaj. 
 
Izraeli duhet të jetë i pastër dhe i shenjtë 

Ju jeni populli i Zotit, ju i takoni atij si fëmijët atit të tyre. Për këtë, kur të 
vajtoni një të vdekur, ju nuk duhet të bëni të prera mbi lëkurën e trupit tuaj 

dhe as t’i rruani me brisk flokët e ballit. 2Zoti, Perëndia juaj, ju ka veçuar për vete si 
popull të shenjtë; ai ju ka zgjedhur ju si pronën e tij prej të gjithë popujve të tjerë. 
3Mos hani asgjë që e ka ndaluar Zoti dhe nëpërmjet së cilës ju mund të bëheni të 
papastër në sytë e tij! 
4Ju mund t’i hani pa shqetësim bagëtinë e trashë, delet dhe dhitë tuaja, 5drerët, 
gazelat, antilopat, dhitë e malit dhe dhitë e egra. 6Ju mund t’i hani të gjitha kafshët që 
janë me thundra të ndara dhe që ripërtypin. 7-8Por, ju nuk duhet t’i hani devetë, lepujt 
dhe vjedullat e shkëmbinjve. Ata janë vërtetë ripërtypës, por nuk janë me thundra të 
ndara. Edhe derri është i ndaluar për ju. Ai është vërtet me thundra të ndara, por nuk 
është ripërtypës. Mos hani asnjërën prej këtyre kafshëve dhe mos i prekni kur 
ngordhin. Ju duhet t’i mbani ato për të papastra. 
9Prej kafshëve që banojnë në ujë, ju mund të hani vetëm ato që janë me pendë dhe me 
luspa; 10të tjerat janë të ndaluara për ju; ato janë të papastra. 
11-18Ju mund t’i hani të gjithë shpendët, por jo shqiponjën, hutën, kukuvajkën dhe të 
gjithë zogjtë e tjerë grabitqarë, sorrën, strucin, dallëndyshen, pulëbardhën, lejlekun, 
shapkën, pupëzën dhe lakuriqin e natës. 
19Të gjitha insektet me flatra janë të papastra; mos i hani! 20Gjithçka tjetër që fluturon 
është e pastër dhe ju lejohet ta hani. 
21Mos hani asnjë kafshë që ngordh. Ju mund t’i lejoni të huajt, që banojnë mes jush, ta 
hanë atë ose mund t’ua shitni të huajve të tjerë. Por ju i takoni Zotit, Perëndisë suaj; ju 
jeni populli i tij. 
Mos gatuani një qengj ose një kec në qumështin e së ëmës. 
 
E dhjeta e të korrave i takon Zotit 
22-23Çdo vit, për Zotin, ju duhet të ndani veçan një të dhjetën e të korrave tuaja dhe të 
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prodhimeve tuaja – të grurit, të verës dhe të ullirit. Këto, bashkë me të parëlindurit e 
bagëtisë së trashë, të deleve dhe të dhive, do t’i çoni në shenjtëroren e vetme ♦ që Zoti 
do ta caktojë për vete. Me to kremtoni atje një festë në praninë e Zotit. Me këtë ju 
duhet të mësoni ta dëgjoni Zotin në gjithçka. 
24Por, në qoftë se shenjtërorja e Zotit është tepër larg, dhe Zoti ju ka dhënë të korra e 
prodhime aq të mëdha, saqë e keni të vështirë të sillni gjer atje pjesën që i takon Atij, 
25ju duhet ta shitni atë dhe të hollat t’i çoni në shenjtëroren e tij. 26Me ato të holla atje, 
blini gjithçka që dëshironi: bagëti të trasha, dele dhe dhi, verë, birrë dhe çdo gjë tjetër, 
dhe hani gjithçka bashkë me familjen tuaj, në praninë e Zotit, Perëndisë suaj, dhe 
gëzohuni. 27Lejoni edhe levitët që janë nga fshatrat dhe qytetet tuaja të festojnë me ju, 
sepse ata nuk kanë asnjë pjesë në tokën që do t’ju japë Zoti. 
28Një herë në çdo tre vjet ju duhet ta dorëzoni një të dhjetën e prodhimit tuaj në 
fshatrat tuaja dhe ta mblidhni në depo. 29Kjo do të jetë mjet jetese për levitët, sepse ata 
nuk kanë asnjë pronë; edhe jetimët, vejushat dhe të huajt që banojnë mes jush, do të 
hanë prej tyre, që të mos vuajnë nga mjerimi. Në qoftë se veproni kështu, Zoti do të 
bekojë gjithë punën tuaj. 
_____________ 
♦  Gjithnjë kishte rrezik që hyjnitë kananase të nderoheshin me rastin e të korrave. Për ta 
penguar këtë, gjithçka duhej të vihej nën kontrollin qëndror.  
 
Lirimi nga borxhet çdo shtatë vjet 
(Lev 25,1-7) 

Çdo shtatë vjet, njerëzit duhet liruar nga të gjitha borxhet. 2Për këtë vlejnë 
kushtet që vijojnë: 

Kush i ka dhënë hua një izraeliti tjetër, atë vit ai duhet ta lirojë huamarrësin nga 
borxhi. Ai nuk duhet t’i mbledhë më borxhet e tij, sepse ai vit është shpallur, për nder 
të Zotit, viti i lirimit nga borxhet. 3Ju mund t’i mblidhni borxhet nga një i huaj, por jo 
nga një njeri që i takon popullit tuaj dhe për këtë është vëllai juaj. 
4-5Në qoftë se e dëgjoni Zotin, Perëndinë tuaj, dhe i ndiqni të gjitha urdhërimet e tij, që 
po ju shpall, ndër ju nuk do të ketë të varfër, sepse atëherë Zoti do t’ju japë me bollëk 
për të jetuar në tokën që po ju jep. 6Ai do ta mbajë premtimin dhe do ta bekojë tokën 
tuaj. Ju do të keni aq shumë, saqë do të jeni në gjendje t’u jepni hua popujve të tjerë, 
kurse ju vetë nuk duhet të merrni hua. Ju do të nënshtroni shumë popuj, por mbi ju 
nuk do të sundojë asnjë popull tjetër. 
7Por, në qoftë se një izraelit vuan nga mjerimi, kudo në vendin që do t’ju japë Zoti, ju 
nuk duhet të jeni zemërgurë dhe as t’ia mbyllni derën vëllait tuaj. 8Jepini hua aq sa i 
duhet. 9Mos u bëni të lig e dorështrënguar dhe të mendoni: ’Viti i shtatë nuk është 
larg, atëherë do të detyrohem t’ia fal borxhet.’ Largojeni këtë mendim dhe mos e 
detyroni të afërmin tuaj t’ju lutet pa pushim! Në qoftë se ai do të ankohet për ju te Zoti, 
ju do të ngarkoheni me faj të rëndë. 10Ndihmojeni pa rezerva, mos e bëni këtë pa qejf! 
Për këtë Zoti, Perëndia juaj, do të bëjë që t’ju ecë mbarë gjithçka që do të ndërmerrni. 
11Në vendin tuaj do të ketë gjithnjë të varfër; për këtë po ju jap këtë urdhër: ndihmoni 
vëllezërit tuaj të varfër që vuajnë nga mjerimi! 
 
Lirimi i skllevërve vitin e shtatë 
(Dal 21,1-11) 
12Kur dikush nga Izraeli ju shitet ju si skllav ose si skllave, ai ose ajo duhet t’ju 
shërbejë shtatë vjet; vitin e shtatë ju duhet ta lironi përsëri. 13Por mos e lër të shkojë 
duarzbrazët; 14prej asaj që të ka dhënë Zoti ty, jepi bujarisht: dele dhe dhi, grurë dhe 
verë. 15Mbani mend se edhe ju ishit skllevër në Egjipt dhe se Zoti, Perëndia juaj, ju 
liroi. Prandaj po jua jap sot këtë urdhër. 
16Por, në qoftë se skllavit i pëlqen te ju, në qoftë se të ka dashur ty dhe familjen tënde 
dhe pohon se dëshiron të mbetet te ju, 17merr një fëndyell dhe me të shpoja veshin 
duke ia mbështetur te dera e shtëpisë. Pastaj ai do të jetë përgjithnjë skllavi yt. Kështu 
duhet të veprosh edhe me skllaven tënde. 18Por, në qoftë se duhet ta lirosh, mos ia 
merr për të keq. Nëpërmjet tij ti ke kursyer pagën e punës për gjashtë vjet. Përveç 
kësaj, Zoti do të bëjë që të ecë mbarë në gjithçka që do të ndërmarrësh. 
 
Rregullat për paraqitjen e të parëlindurve 
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19Kur bagëtia e trashë, delet dhe dhitë tuaja lindin një mashkull, ju duhet ta ndani 
mënjanë si pronë e Zotit. Ju nuk duhet të mbrehni një bagëti të parëlindur për ndonjë 
punë transportimi, as ta qethni dashin ose cjapin e parëlindur. 20Një herë në vit ju 
duhet t’i çoni kafshët e parëlindura në shenjtëroren e Zotit dhe t’i hani bashkë me 
familjen tuaj në praninë e Zotit. 
21Në qoftë se kafsha është e çalë ose e verbër, ose ka ndonjë të metë tjetër të rëndë, ju 
nuk duhet t’ia sillni Zotit si fli. 22Atëherë ju mund ta hani atë në fshatin tuaj; atë mund 
ta hajë kushdo, madje edhe ai që nuk i ka plotësuar rregullat e pastërtisë, pikërisht si 
me rastin e ndonjë gjahu. 23Vetëm gjakun nuk duhet ta hani; duhet ta lini të derdhet 
në tokë si ujë. 
 
Festa e Pashkës 
(Dal 12,1-20) 

Në muajin e pranverës, kur fillojnë të korrat e grurit, ju duhet të kremtoni 
festën e Pashkës për nder të Zotit. Në këtë muaj Zoti, Perëndia juaj, ju nxori në 

mes të natës nga Egjipti dhe ju liroi. 2Për këtë festë ju duhet të shkoni në shenjtëroren 
e vetme që Zoti, Perëndia juaj, do ta caktojë dhe t’i kushtoni atij, si flijim të Pashkës, 
një dele, një dhi ose një ka. 3Me të ju duhet të hani vetëm bukë të ndorme. Një bukë të 
tillë ju duhet ta hani për shtatë ditë rresht, pikërisht si atëherë kur iknit me nxitim 
nga Egjipti. Gjithë jetën tuaj kjo bukë e mjerimit duhet t’ju kujtojë ♦  ditën kur dolët 
nga Egjipti. 4Për shtatë ditë ♦♦  askush nuk duhet të ketë tharm në shtëpinë e tij. Prej 
mishit të flisë, që ju do ta therni në mbrëmjen para ditës së festës, asgjë nuk duhet të 
mbetet deri në mëngjesin tjetër. 
5Ju nuk duhet ta therni flinë e Pashkës në shtëpitë tuaja, të cilat Zoti do t’jua japë për 
trashëgim, 6por vetëm në shenjtëroren e vetme të Zotit. Thereni në mbrëmje, kur 
perëndon dielli, sepse atë kohë ju jeni nisur nga Egjipti. 7Zijeni mishin dhe hajeni në 
shenjtëroren e Zotit. Të nesërmen në mbrëmje mund të ktheheni në shtëpi 8dhe për 
gjashtë ditë duhet të hani bukë pa tharm. Ditën e shtatë ju duhet të mblidheni përsëri 
në shenjtërore për të kremtuar një festë për nder të Zotit, Perëndisë suaj. Atë ditë ju 
duhet të lini çdo punë. 
________ 
♦ Kështu Pashka  (dhe Darka e Zotit në DhR) është riprodhim (si me tablonë e krimit) i ngjarjes 
për të ngulur mirë në mendje mësimin – ju jeni të riblerë me çmim të lartë. Prandaj nderoni, 
falënderoni dhe adhuroni Zotin dhe jetoni në mënyrë të denjë për të (d.m.th. pranoni detyrimet e 
popullit të shpënguar). ♦♦ Kjo shënon që Pashka u shkri me atë që ishte në fillim festa që 
kremtonte fillimin e të korrave to elbit. Siç duket, festat e lashta u shndërruan në festat që 
kremtonin ngjarjet historike (si p.sh Dalja, Pashka, Rrëshajët).  
 
Festa e Rrëshajëve 
(Dal 34,22; Lev 23,15-21) 
9-10Shtatë javë pas fillimit të të korrave të grurit ju duhet të kremtoni një festë për nder 
të Zotit, festën e rrëshajëve. Me këtë rast ju duhet t’i sillni Zotit, Perëndisë suaj, 
dhurata sipas dëshirës për flijim, si shenjë mirënjohjeje për atë që Zoti i ka bekuar arat 
tuaja dhe kjo sipas masës së bekimit në atë vit. 11Në shenjtëroren që do t’ju caktojë 
Zoti, kremtoni një festë të gëzuar, bashkë me fëmijët tuaj, me skllevërit tuaj dhe me 
levitët, të huajt, jetimët dhe vejushat që banojnë mes jush. 
12Mbani mend që ju vetë ishit skllevër në Egjipt. Drejtohuni sipas këtyre ligjeve dhe 
ndiqini ato! 
 
Festa e Tëbanave 
(Lev 23,33-43) 
13Pasi të keni mbledhur të gjitha prodhimet e fushës dhe të vreshtave, për shtatë ditë 
rresht, ju duhet të kremtoni festën e tëbanave. 14Kremtojeni atë si festë të gëzueshme 
bashkë me fëmijët dhe me skllevërit tuaj, me levitët, të huajt, jetimët dhe vejushat që 
banojnë mes jush. 15Për shtatë ditë festoni për nder të Zotit në shenjtëroren e tij. Zoti, 
Perëndia juaj, do ta japë bekimin e tij në të gjitha punët tuaja dhe do t’ju dhurojë të 
korra të bollshme. Për këtë ju duhet të gëzoheni me rastin e kësaj feste. 
16Tri herë në vit të gjithë burrat e Izraelit do të vijnë te Zoti, Perëndia juaj, në shenjtëro-
ren e tij të vetme, që do ta caktojë ai: në festën e bukëve të ndorme, në festën e 
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rrëshajëve dhe në festën e tëbanave.♦ Askush nuk duhet të vijë duarthatë. 17Secili 
duhet të sjellë një dhuratë për Zotin, shumë ose pak, sipas asaj që ka secili dhe sipas 
asaj që i ka dhënë Zoti, Perëndia juaj. 
_______ 
♦ Ishte e zakonshme për sundimtarët të kërkonin nga vasalët e tyre të paraqiteshin në detyrë 
nganjëherë tri hera në vit, për të përtërirë besnikërinë e tyre dhe të sjellë haraç. Këto tri festa 
duhej të ishin shprehje gëzimi, kohë kur adhuruesit vinin re veprat e mëshirshme të kaluara të 
Zotit, ndjesën e tij të tanishme dhe bekimin e tij të ardhshëm.  
 
Rregullimi i drejtësisë 
18Në territoret e fiseve tuaja, në çdo qytet që do t’ju japë Zoti, emëroni gjyqtarë dhe 
nëpunës mbikëqyrës.♦ Ata duhet të kujdesen që popullit t’i jepen të drejtat e tij. 19Ju 
nuk duhet ta shtrembëroni drejtësinë. Ju nuk duhet të favorizoni asnjeri në një 
proces. Ju nuk duhet të pranoni asnjë dhuratë nga pjesëmarrësit në proces, sepse kjo 
i nxit edhe njerëzit më të mençur që të mos gjykojnë drejt dhe i shtyn edhe njerëzit më 
të ndershëm ta ngatërrojnë drejtësinë me padrejtësinë. 20Drejtësia duhet të jetë qëllimi 
juaj më i lartë. Atëherë ju do të banoni përgjithnjë në vendin që do t’ju japë Zoti, Perën-
dia juaj. 
__________ 
♦ Kjo ishte drejtori gjyqtarësh që përbëhej nga përfaqësuesit e çdo grupi shoqëror: levitët, 
priftërinjtë dhe laikët. Mospranimi i ashpër i vendimit ishte krim i dënueshëm me vdekje, sepse 
vendimi ishte në fund të fundit ai i Zotit. 
 
Pastërtia e shërbesës fetare 
21Pranë altarit, të cilin ju do ta ngrini për Zotin, Perëndinë tuaj, ju nuk duhet të ngrini 
asnjë shtyllë kushtuar (ritit të pjellorisë). 22Ju nuk duhet të ngrini asnjë gur të 
kushtuar, sepse ata ngjallin neveri te Zoti, Perëndia juaj. 

Ju nuk duhet t’i kushtoni Zotit, Perëndisë suaj, asnjë kafshë që është e sëmurë 
ose e shëmtuar, sepse këtë gjë ai e urren. 

 
Procedura në shërbesën fetare 
2-4Le ta zëmë se një burrë ose një grua, diku në vendin tuaj, bën faj ndaj Zotit, 
Perëndisë suaj, shkel besëlidhjen e tij dhe adhuron perëndi të tjera ose diellin, hënën 
dhe yjet, e këtë jua kam ndaluar. Kur ju të dëgjoni për një rast të tillë ose t’jua kallë-
zojë ndokush, atëherë çështja duhet hetuar me përpikëri. Në qoftë se del që ka 
ndodhur një gjë kaq e neveritshme, e cila nuk duhej të ndodhte në Izrael, 5atëherë ju 
duhet ta çoni fajtorin para portës së qytetit dhe ta ekzekutoni me gurë. 6Dy ose tre 
dëshmitarë duhen për ta vërtetuar krimin e tij; askush nuk duhet ekzekutuar në bazë 
të një dëshmimi të vetëm. 7Dëshmitarët duhet të hedhin gurin e parë mbi të dënuarin 
dhe pastaj të gjithë burrat e mbledhur, derisa ai të vdesë. Ju duhet ta zhdukni njeriun 
e keq nga mesi juaj. 
 
Gjyqi më i lartë 
8Kur në qytetet tuaja paraqiten procese që u duken gjyqtarëve tepër të vështira dhe ata 
nuk guxojnë të marrin një vendim, si në rastet e vrasjes ose të vrasjes pa paramendim, 
të plagosjes me qëllim dhe të grindjes për çështje prone, atëherë ju mund të shkoni në 
vendin që Zoti do ta zgjedhë për shenjtëroren e tij. 9Atje ju duhet t’ua paraqitni rastin 
priftërinjve të fisit të Levit dhe gjyqtarit më të lartë që është në fuqi në atë kohë. Le ta 
nxjerrin ata vendimin. 10 -11Vendimi që nxirret nga ky gjyq është i prerë dhe ju duhet ta 
zbatoni me përpikëri. Juve nuk ju lejohet as ta shtoni dënimin, as ta zbutni. 
12Kush guxon të mos e dëgjojë priftin që i shërben Zotit, Perëndisë suaj, ose të mos e 
dëgjojë gjyqtarin, duhet të vritet. Ju duhet ta zhdukni njeriun e keq nga Izraeli. 13Të 
gjithë izraelitët duhet ta marrin vesh dënimin e tij. Atëherë ata do të kenë frikë dhe 
askush nuk do të guxojë të bëjë diçka të tillë të poshtër. 
 
Udhëzimet për mbretin 
14Kur të banoni në vendin që do t’ju japë Zoti, Perëndia juaj, dhe kur të dëshironi të 
keni një mbret, si popujt e tjerë përreth, 15atëherë ju mund të emëroni një mbret, por 
vetëm atë që do ta zgjedhë vetë Zoti.♦ Ai duhet të rrjedhë nga populli juaj dhe nuk 
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duhet të jetë i huaj. 16I ndalohet të mbajë një tufë kuajsh, e t’ua shesë bashkatdhetarët 
e tij egjiptianëve në këmbim të kuajve.♦♦  Zoti e ka ndaluar që populli i tij të kthehet në 
Egjipt. 17Përveç kësaj, mbreti nuk duhet të ketë një numër të madh grash, që zemra e 
tij të mos largohet nga Zoti; ai nuk duhet të grumbullojë thesare të mëdha prej ari dhe 
argjendi. 
18Kur të ketë hipur në fron, ai duhet të urdhërojë që të kopjohet ♦♦♦  ky libër i Ligjit që 
ruajnë priftërinjtë e fisit të Levit. 19Ai duhet ta mbajë kopjen pranë dhe ta lexojë nga 
pak çdo ditë. Kështu, do të mësojë ta respektojë Zotin, Perëndinë e tij, dhe t’i zbatojë 
me kujdes të gjitha urdhërimet e këtij libri të Ligjit. 20Kjo do ta ruajë që të mos i 
përbuzë izraelitët e tjerë, që janë vëllezërit e tij, dhe që t’i përfillë urdhërimet e Perën-
disë. Atëherë ai dhe pasardhësit e tijç do të sundojnë për shumë kohë mbi Izraelin.♥  
_________ 
♦  Në traktatet e Lindjes së afërt kryezoti duhej të miratonte emërimin e mbretit të shtetit 
vasal.♦♦  Kjo përkujton veprimteritë e sundimtarëve hiksos (1720-1550).  
♦♦♦  Dublikata e traktatit (e jo ligji i dytë, siç përkthehet gabimisht në disa përkthime, por kushtet 
e besëlidhjes) i furnizohej mbretit vasal, e cila duhej të lexohej hapur nganjëherë.  
♥ Kjo mund të japë të kuptohet se Zoti e zgjedh dinastinë, e jo vetëm mbretërit e veçantë.  
 
Mjetet e jetesës për priftërinjtë 

Anëtarët e fisit të Levit, duke përfshirë edhe priftërinjtë, nuk duhet të kenë 
asnjë pjesë në tokën (e premtuar), siç kanë fiset e tjera të Izraelit. Përkundrazi, 

ata do të marrin një pjesë prej kontributeve që i përkasin Zotit, nga flijimet që i kush-
tohen Atij prej izraelitëve. Këto duhet të jenë mjetet e jetesës së tyre. 2Ata nuk duhet të 
kenë asnjë pjesë në tokë, sepse Zoti është pjesa e tyre dhe u siguron gjithçka, sipas 
premtimit të tij. 
3Kur ndokush i kushton Zotit një ka, një dele ose një dhi si flijim miqësie, ai duhet t’i 
japë priftit shpatullën , nofullën e sipërme dhe të poshtme, si dhe të brendshmet. Prif-
tërinjtë kanë të drejtë mbi këto pjesë. 4Përveç kësaj, ju duhet t’u jepni atyre prodhimet 
e para prej të korrave tuaja, prej grurit, verës dhe vajit të ullirit, si dhe të parëlindurit e 
deleve dhe të dhive tuaja. 5Zoti, Perëndia juaj, e ka zgjedhur fisin e Levit ndër të gjitha 
fiset e tjera, në mënyrë që meshkujt e tij t’i shërbejnë përgjithmonë Zotit në shenjtëro-
ren e tij. 
6Levitët që banojnë në fshatrat e tyre të shpërndarë nëpër tërë Izraelin, në qoftë se 
kanë dëshirë, mund të shkojnë në shenjtëroren e vetme të Zotit 7për të kryer shërbimin 
e tyre, njëlloj si levitët e tjerë që punojnë si priftërinj në këtë shenjtërore. 8Në këtë rast, 
nga kontributet që sillen në shenjtërore ata duhet të marrin një pjesë të barabartë me 
atë që marrin priftërinjtë. 
 
Perëndia e udhëheq popullin nëpërmjet profetëve të tij 
9Kur të hyni në tokën që Zoti, Perëndia juaj, do t’ju japë, ruhuni që të mos i përvetësoni 
zakonet e pështira të banorëve të saj. 10-11Askush prej jush nuk duhet ta djegë birin ose 
bijën e tij si flijim në altar. Ju nuk duhet të lejoni mes jush asnjë njeri që bën magji ose 
jepet pas fallit, që vëzhgon oguret ose që ysht, 11që namatis ose që pyet shpirtrat e të 
vdekurve. 12Kush bën gjëra të tilla, ngjall neveri te Zoti. Pikërisht për shkak të gjërave 
të tilla, Zoti po e dëbon popullsinë e vendit përpara jush. 13Zoti është Perëndia juaj; ju 
duhet t’i takoni atij plotësisht dhe pa besnikëri të ndarë. 
14Popujt që doni t’i dëboni, dëgjojnë falltarët dhe astrologët. Zoti, Perëndia juaj, ju 
ndalon të veproni kështu. 15Ai do t’ju dërgojë një profet si unë, Moisiu, që do të jetë 
anëtar i popullit tuaj; atë dëgjoni! 16Kjo është pikërisht ajo që keni kërkuar prej Zotit, 
kur ishit mbledhur rreth malit të Horevit; ju vetë thatë: «Ne nuk duam të dëgjojmë se si 
Zoti, Perëndia jonë, na flet drejtpërdrejt, as ta shohim këtë zjarr të madh! Nuk duam të 
vdesim.» 17Atëherë Zoti më tha: «Ky popull ka të drejtë që flet kështu. 18Do t’i dërgoj një 
profet si ti, që do të jetë anëtar i popullit të tyre. Atij do t’i njoftoj fjalët e mia dhe ai do 
t’u përcjellë gjithçka që do t’i them. 19Në qoftë se një njeri nuk u kushton vëmendje 
fjalëve që do t’i thotë ai në emrin tim, unë vetë do ta ndëshkoj. 20Por, në qoftë se një 
profet guxon të shpallë në emrin tim një mesazh që unë vetë nuk ia kam komunikuar, 
ose në qoftë se ai flet në emër të perëndive të tjera, ai duhet të vritet.» 
21Ndoshta ju pyetni se si mund ta dini nëse një lajm vjen nga Zoti apo jo. 22Në qoftë se 
një profet shpall diçka në emrin e Zotit dhe ajo nuk realizohet, kjo ndodh për shkak se 
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lajmi i tij nuk vjen nga Zoti, ai ka folur sipas mendjes së tij. Nuk ka nevojë ta dëgjoni 
dhe t’i bindeni një profeti të tillë. 
 
Qytetet për strehimin e vrasësve pa paramendim 
(Nr 35,9-34; Josh 20,1-9) 

1-2Kur Zoti t’i ketë shkatërruar popujt, vendin e të cilëve ai do t’ju japë juve, dhe 
do t’i ketë shtënë në dorë qytetet dhe shtëpitë e tyre, ju duhet të zgjidhni tri 

qytete për strehim. 3Kini kujdes që qytetet të jenë vendosur në mënyrë simetrike nëpër 
tokën (e premtuar), dhe ndajeni tokën në tri rrethe, që t’u përgjigjen tri qyteteve. 4-

6Qytetet duhet t’i shërbejnë për strehim kujtdo që ka vrarë një tjetër pa paramendim. 
Mund të ndodhë, për shembull, që një njeri shkon me fqinjin e tij në pyll për të prerë 
dru, dhe kur ai matet me sëpatë, hekuri del nga bishti dhe e godet tjetrin për vdekje. 
Meqë ai ka vrarë pa paramendim dhe pa urrejtje, mund ta shpëtojë jetën nga hak-
marrësi, nëse kërkon të strehohet në njërin prej qyteteve që ofrojnë strehim. Rruga për 
në një qytet të tillë nuk duhet të jetë tepër e largët, ndryshe hakmarrësi, në hidhërimin 
e tij, do ta arrijë dhe do ta vrasë njeriun, megjithëse ky nuk ka bërë vrasje (me para-
mendim) dhe nuk e ka merituar vdekjen. 
7Së pari, ju duhet të zgjidhni tri qytete si vend strehimi. 8Ato do të mjaftojnë për sa 
kohë që do të keni shtënë në dorë vetëm një pjesë të vendit. Por, më vonë, Zoti do t’ju 
japë mbarë vendin që u premtoi të parëve tuaj. 9Kjo do të realizohet vetëm në qoftë se i 
zbatoni të gjitha urdhërimet e tij, që po ju shpall sot, vetëm nesë do ta doni Perëndinë 
tuaj dhe do t’i ndiqni gjithnjë udhëzimet e tij. Atëherë, kur ju ta keni shtënë në dorë 
mbarë vendin, ju duhet të zgjidhni edhe tri qytete të tjera për strehim. 10Kështu, ju 
duhet të kujdeseni që, në vendin që Zoti jua jep për pronë të përhershme, të mos vritet 
asnjeri i pafajshëm, ndryshe ju do të ngarkoheni me faj të rëndë. 
11Por, kush është armik me fqinjin e tij dhe e pret, e sulmon dhe e vret, ky nuk mund 
të kërkojë strehë në këto qytete. Në qoftë se ai hyn në njërin prej tyre, 12pleqtë e qytetit 
të tij të vendlindjes duhet ta marrin që andej dhe t’ia dorëzojnë hakmarrësit. 13Ju nuk 
duhet të tregoni asnjë mëshirë karshi tij. Vrasja nuk duhet lënë pa u shlyer. Në qoftë 
se veproni kështu, juve do t’ju shkojë mbarë në atë vend. 
 
Mbrojtja e kufijve të tokave 
14Kur të banoni në vendin që do t’ju japë Zoti, Perëndia juaj, asnjeri nuk duhet t’i lëvizë 
nga vendi kufijtë e pronës së tij, që janë caktuar në fillim, në kurriz të pronës së fqinjit. 
 
Dëshmitarë në procese 
15Kur një padi gjyqësore përkrahet vetëm nga një dëshmitar, i pandehuri duhet të 
shfajësohet, pa marrë parasysh krimin, për të cilin paditet. Vetëm në bazë të dy ose tre 
dëshmitarëve mund të nxirret vendimi i dënimit. 
16Kur i pandehuri pohon se një dëshmitar bën dëshmi të rreme dhe e padit qëllimisht, 
17atëherë të dy duhet të shkojnë në shenjtëroren e Zotit për t’ua paraqitur çështjen 
priftërinjve ose gjyqtarëve në fuqi. 18Këta duhet ta shqyrtojnë me kujdes dhe nëse del se 
dëshmitari e ka paditur tjetrin me qëllim dhe me të padrejtë, 19ai duhet të dënohet me 
dënimin që ai e dëshironte për tjetrin. Ju duhet ta zhdukni njeriun e keq prej mesit 
tuaj. 
20Të gjithë izraelitët duhet ta marrin vesh dënimin e dëshmitarit të rremë. Atëherë do të 
kenë frikë dhe askush nuk do të guxojë të bëjë një padrejtësi të tillë. 21Ju nuk duhet të 
ndieni keqardhje për fajtorin dhe nuk duhet ta kurseni atë. Gjithnjë vlen rregulli: jetë 
për jetë, dhëmb për dhëmb, dorë për dorë, këmbë për këmbë.♦  
____________ 
♦ Kjo është direktiva për gjyqtarët, e jo për marrëdhëniet ndërpersonale – parimi është ky: 
ndëshkimi duhet t’i përgjigjet krimit. Mësuesit hebrenj të kohës së Jezusit këtë e kishte 
keqpërdorur për marrëdhëniet personale. 
 
Mobilizimi i ushtrisë 

Kur të dilni në fushë për t’i sulmuar armiqtë që janë më të mëdhenj se ju dhe që 
janë të armatosur me kuaj dhe me karro lufte, mos kini frikë! Zoti, Perëndia 

juaj, që ju ka nxjerrë nga Egjipti, do t’ju përkrahë. 2Por, para se të hyni në luftë, priftë-
rinjtë duhet të paraqiten para izraelitëve të mbledhur dhe t’u thonë: 3«Burrat e Izraelit, 
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ju po dilni në luftë kundër armiqve tuaj. Kini guxim dhe mos kini frikë prej tyre. Mos 
t’ju bëjnë përshtypje forcat e tyre; mos u tërhiqni kur t’ju sulmojnë! 4Zoti, Perëndia 
juaj, është me ju. Ai vetë do të luftojë kundër armiqve tuaj dhe do t’ju ndihmojë!» 
5Pastaj, njerëzit që janë të ngarkuar me komandimin e ushtrisë, duhet t’u thonë 
izraelitëve: «A ka ndonjë që ka ndërtuar një shtëpi të re dhe ende nuk e ka inau-
guruar? Le të kthehet në shtëpi, që të mos bjerë në luftë dhe shtëpinë e tij ta gëzojë një 
tjetër. 6Ose, ka ndonjë që ka mbjellë një vresht të ri dhe nuk e ka vjelur? Le të kthehet 
në shtëpi, që të mos bjerë në luftë dhe t’ia marrë tjetri vjeljen e parë. 7Ose, a ka ndonjë 
këtu që është fejuar me një vajzë, por ende nuk është martuar me të? Le të kthehet në 
shtëpi, që të mos bjerë në luftë dhe ta marrë nusen e tij një tjetër.» 8Në fund, ata duhet 
të shtojnë: «A ka ndonjë që ka frikë prej armikut? Le të kthehet në shtëpi, që të mos i 
pengojë të tjerët dhe t’ua humbasë guximin.» 9Kur t’i kenë thënë të gjitha këto, le të 
caktohen udhëheqësit e reparteve që do të marrin komandën. 
 
Rregullat për drejtimin e luftës 
10Para se të sulmoni një qytet, ju duhet të zhvilloni bisedime me banorët e tij për të 
kërkuar dorëzimin paqësor. 11Kur ata pranojnë dhe jua hapin portat, ata duhet t’ju 
nënshtrohen dhe të bëjnë angari për ju. 12Por, në qoftë se nuk e pranojnë kërkesën tuaj 
dhe duan të luftojnë, rrethojeni qytetin. 13Kur Zoti do t’i lërë ata në dorën tuaj, ju duhet 
t’i vritni të gjithë  meshkujt.♦  14Gratë dhe fëmijët, bagëtinë dhe pasuritë e tjera ju 
mund t’i mbani; Zoti juve jua ka dhuruar ato. 
15Kështu duhet të veproni kur qyteti gjendet larg vendbanimit tuaj♦♦  16Por, në qoftë se 
ato ndodhen në vendin që Zoti, Perëndia juaj, do t’jua japë si pronë, ju nuk duhet të 
lini asnje njeri gjallë. 17Ju duhet ta zbatoni dënimin e dhënë nga Zoti mbi të gjithë, mbi 
hitasit, kënanasit, perizasit, hivasit dhe jevuasit, sipas urdhrit të Zotit, Perëndisë suaj. 
18Ndryshe ata do t’ju shtyjnë të dilni të pabesë ndaj Zotit dhe t’i imitoni të gjitha gjërat 
e pështira që bëjnë ata për nder të perëndive të tyre.♦♦♦  
19Në qoftë se doni të pushtoni një qytet dhe jeni të detyruar ta mbani të rrethuar për 
shumë kohë, mos i pritni pemët e kopshteve që janë në rrethinat e tij, sepse ju mund 
të ushqeheni nga ato. Mos i pritni pemët! Mos janë vallë pemët në fushë armiqtë tuaj, 
që të luftoni kundër tyre!? 20Vetëm pemët jofrutore mund t’i pritni, për të ngritur 
ndërtesa rrethimi. 
_____________ 
♦ Çdo gjë që u vu nën mallkim automatikisht i takonte Zotit. ♦♦ Keto kushte mund t’u jepeshin 
vetëm qyteteve larg tokës së premtuar. Zbatimi i këtyre parimeve në luftë bashkëkohore është 
problematik, por parimet si vijon janë gjithnjë të vlefshme: përmbajtje, diplomaci, mëshirë dhe 
respekt për joluftërarët, por edhe mospranim i shkatërrimit në shkallë të madhe. ♦♦♦ Çdo gjë që 
minon besnikërinë e plotë ndaj Zotit është e nevëritshme dhe duhet larguar (khs. Mt 5,29-30). 
 
Procedura me rastin e vrasjes së pasqaruar 

Le ta zëmë se në tokën që do t’ju japë Zoti, Perëndia juaj, dikush ndesh një të 
vrarë në fushë, por nuk dihet se kush e ka vrarë. 2-3Atëherë pleqtë dhe gjyqtarët 

e krahinës përkatëse duhet të shkojnë në vendin ku u gjend i vrari, për të marrë vesh 
se cili qytet është më i afërt. Pastaj, pleqtë e këtij qyteti duhet të marrin një lopë të re, 
që ende nuk është mbrehur për punë 4dhe ta çojnë në një luginë ku nuk ka ara dhe 
nëpër të cilën rrjedh një përrua i pashtershëm; atje t’ia thyejnë qafën. 
5Pastaj duhet të paraqiten priftërinjtë e fisit të Levit që Zoti, Perëndia juaj, i ka zgjedhur 
për shërbimin në shenjtërore dhe për dhënien e bekimit dhe që janë të ngarkuar me 
nxjerrjen e vendimeve për çështjet gjyqësore dhe për grindjet. 6Në praninë e tyre, pleqtë 
duhet t’i lajnë duart mbi lopën e vrarë 7dhe të thonë në emër të gjithë qytetit: «Duart e 
mia nuk e kanë bërë këtë vrasje. Sytë tanë nuk kanë parë se kush e ka bërë. 8O Zot, 
mos lejo që nëpërmjet gjakut të këtij të vrari të pafajshëm të bjerë fatkeqësi mbi 
popullin tënd.♦  Popullin tënd e ke liruar me shpërblesë nga Egjipti, prandaj mos ia 
llogarit këtë krim!» 
Atëherë Zoti do t’ua heqë përgjegjësinë për vrasjen. 9Në këtë mënyrë ju do të plotësoni 
parimin: «Vrasja në Izrael nuk duhet të mbetet pa shlyerje» dhe do të veproni sipas 
urdhërimit të Zotit. 
_________ 
♦ Një vrasje e tillë e ndërlikonte tërë bashkësinë në fajin e gjakut. Edhe populli edhe toka ishin 
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të ndotur dhe ndonjë formë ekzekutimi ceremonial kërkohej për të kënaqur kërkesat e 
drejtësisë. Lopa vdes në vend të vrasësit dhe kështu hiqet ndotja.  
 
Martesa me një grua që zihet rob lufte 
10Le ta zëmë që ju shkoni në luftë kundër armiqve dhe Zoti ju jep fitoren. Në këtë luftë 
ju do të zini robër lufte ♦  11dhe njëri prej jush sheh mes robërve një vajzë që i pëlqen 
dhe me të cilën ai dëshiron të martohet. 12I lejohet ta marrë me vete në shtëpi. Atje ajo 
duhet të rruajë kokën, të presë thonjtë, 13të heqë rrobat që kishte dhe të veshë rroba të 
tjera ♦♦  dhe të vajtojë një muaj për prindërit e saj të vrarë. Pastaj burri mund ta marrë 
për grua. 
14Nëse më vonë gruaja nuk i pëlqen, ai duhet ta lërë të lirë. Nuk i lejohet ta shesë si 
skllave ose ta marrë vetë për skllave, sepse ajo ishte gruaja e tij. 
_________ 
♦ Kjo duhet të jetë e vlefshme për robërit e zënë jashtë Kanaanit (khs. Br 20,10-15). Izraeli ishte 
pjesërisht bashkësi shumëracësh. ♦♦ Këto bënin pjesë në ritet e vajtimit dhe kalim në shoqëri 
izraelite. 
 
E drejta e birit të parëlindur 
15Le ta zëmë se një burrë ka dy gra, njërën prej të cilave ai e do më shumë se tjetrën; 
secila prej tyre i ka lindur nga një bir, por i pari ka lindur biri i gruas që ai do më pak, 
16-17kur ta ndajë trashëgimin ndërmjet fëmijëve, i ati nuk ka të drejtë t’i japë birit të 
gruas që do më shumë, pjesën që i takon të parëlindurit. E drejta e të parëlindurit i 
përket birit të gruas që do më pak, prandaj këtij duhet t’i japë dyfishin e trashëgimit. 
Sepse, në të vërtetë, ky është biri i parë që ka lindur. 
 
Procedura kundër birit të pandreqshëm 
18Le ta zëmë se ndokush ka një bir që është aq rebel dhe i pabindur, saqë nuk dëgjon 
as atin e as nënën, megjithë ndëshkimet dhe paralajmërimet që i janë bërë. 19Atëherë 
prindërit e tij duhet ta çojnë në vendin e mbledhjes së popullit, para portës së qytetit, 
t’ua paraqitin pleqve të qytetit 20dhe t’u thonë: «Biri ynë, që po paraqitim këtu, është 
rebel dhe nuk do të na dëgjojë. Ne mund t’i themi ç’të duam, por ai vazhdon të pijë e të 
bëjë jetë të shthurur.» 21Pastaj burrat e qytetit duhet ta vrasin atë me gurë. Ju duhet ta 
zhdukni njeriun e keq prej mesit tuaj. Të gjithë izraelitët duhet ta marrin vesh këtë 
dënim, që të kenë frikë. 
 
Varrimi i të ekzekutuarit 
22Kur ndokush, që ka bërë një krim, dënohet me vdekje dhe ekzekutohet, 23kufoma e tij 
nuk duhet lënë tërë natën e varur në shtyllë. Ju duhet ta varrosni para perëndimit të 
diellit, sepse kush varet në dru është i mallkuar nga Perëndia dhe sjell fatkeqësi mbi 
vendin. Ju nuk duhet ta ndotni vendin që do t’ju japë Zoti, Perëndia juaj,. 
 
Ndihma fqinjësore 

Nëse lopa, delja ose dhia e tjetrit ka humbur rrugën, ti nuk duhet ta shikosh 
me mospërfillje dhe të rrish duarkryq. Ti duhet t’ia kthesh kafshën e humbur, 

sa më shpejt, pronarit të saj. 2Në qoftë se ai banon shumë larg ose është i panjohur për 
ty, ti duhet ta mbash kafshën në shtëpinë tënde, derisa të vijë pronari, dhe pastaj 
duhet t’ia kthesh. 
3Po ashtu duhet të veprosh kur dikush ka humbur gomarin e tij ose diçka tjetër dhe ti 
e gjen. Ti nuk duhet t’ia refuzosh ndihmën tënde. 4As nuk duhet të shikosh me mos-
përfillje e të rrish duarkryq kur gomari ose kau i një izraeliti tjetër shembet rrugës nën 
peshën e ngarkesës së tij. Ndihmoje tjetrin ta ngrejë përsëri kafshën e tij. 
 
Ligje të ndryshme 
5Një grua nuk duhet të mbajë veshje meshkujsh, as një burrë veshje femrash. Zoti, Pe-
rëndia juaj, e urren atë që bën ashtu.♦ 6Rrugës, nëse gjen një çerdhe zogjsh në pemë 
ose përtokë, ku femra qëndron e ulur mbi vezët ose mbi zogjtë e saj, ti nuk duhet ta 
kapësh femrën dhe ta largosh nga zogjtë e saj. 7Ti mund t’i kapësh të vegjlit, por nënën 
duhet ta lejosh të shkojë. Atëherë do të të shkojë mbarë dhe do të kesh jetë të gjatë. 
8Kur ndërton për vete një shtëpi, në skaj të tarracës, rreth e qark saj, ti duhet të 
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ngresh një mur mbrojtës. Në qoftë se ndokush rrëzohet prej saj dhe vdes, ti ngar-
kohesh me faj të rëndë, ti dhe të gjithë pjesëtarët e familjes. 
9Ti nuk duhet të mbjellësh ndonjë bimë tjetër pranë hardhive. Ndryshe, të gjitha të 
vjelat do t’i takojnë shenjtërores, vera si dhe frutat e tjera. 10Gjithashtu, ti nuk duhet të 
mbrehësh bashkë, në një zgjedhë, një ka dhe një gomar. 11Ti nuk duhet të mbash 
veshje stofi, ku janë përzier fije leshi dhe fije liri. 
12Katër kindat e rrobës së sipërme duhet t’i lidhësh me tufë fijesh.♦♦    
____________ 
♦ Transvestizmi do të ketë qenë praktikë magjike për shërimin e shterpësisë.♦♦ Izraelitët duhet 
të mbajnë veshje dalluese: ishte përkujtim për t’ua përmbajtur urdhërimeve. Përzierja e 
elementeve duhet shmangur për t’i përkujtuar izraelitët për veçantinë e tyre ose për të 
shmangur disa praktika magjike.  
 
Mbrojtje ligjësore për gruan, për të cilën shpifet 
13Le ta zëmë se një burrë martohet, por pastaj gruaja nuk i pëlqen dhe ai do ta ndajë. 
14Për këtë, ai nxjerr nam të keq dhe e akuzon publikisht: «Unë u martova me këtë grua, 
por kur desha të flija me të, doli se ajo nuk ishte më virgjëreshë.» 15Atëherë prindërit e 
gruas duhet të shkojnë në vendin e mbledhjes së qytetit, para portës së tij, dhe t’u 
paraqitin pleqve të qytetit dëshminë, që tregon se bija e tyre ka qenë virgjëreshë. 16I ati 
duhet të thotë: «Bijën time ia kam dhënë këtij burri për grua. Tani ai kërkon ta ndajë 
17dhe e fyen duke thënë se ajo nuk ishte virgjëreshë. Por gjurmët në petk dëshmojnë të 
kundërtën.» Pastaj prindërit duhet ta hapin petkun e bijës së tyre, (mbi të cilën 
bashkëshortët kanë kaluar natën e dasmës). 18Pas kësaj pleqtë duhet ta rrahin me 
kamxhik bashkëshortin 19dhe ai duhet t’i paguajë atit të gruas 100 monedha argjendi, 
si dëmshpërblim, sepse ka shpifur për një vajzë izraelite. Ai duhet ta mbajë gruan për 
tërë jetën e tij dhe të mos e ndajë. 
20Por, në qoftë se bashkëshorti kishte të drejtë në padinë e tij dhe prindërit nuk mund 
ta dëshmojnë virgjërinë e bijës së tyre, 21gruaja do të çohet para shtëpisë së të atit dhe 
atje, burrat e qytetit do ta vrasin me gurë. Ajo është sjellë si prostitutë, megjithëse 
banonte në shtëpinë e të atit. Një gjë e tillë e poshtër nuk duhet të ndodhë në Izrael. Ju 
duhet ta zhdukni gruan e keqe prej mesit tuaj. 
 
Raste të ndryshme të imoralitetit 
22Kur një burrë kapet duke fjetur me gruan e tjetrit, të dy duhet të vriten. Ju duhet ta 
zhdukni njeriun e keq nga populli izraelit.♦  
23Kur një burrë fle, diku në qytet, me një vajzë të paprekur, e cila është fejuar me një 
burrë tjetër,♦♦  24ju duhet t’i çoni të dy para portës së qytetit dhe atje t’i vritni me gurë. 
Vajza duhet të vdesë, sepse në mes të qytetit nuk thirri për ndihmë dhe burri, sepse ka 
fjetur me një vajzë, e cila ishte ligjërisht gruaja e tjetrit. Ju duhet ta zhdukni njeriun e 
keq nga populli izraelit. 
25Por, kur burri e has vajzën e fejuar në fushë dhe e përdhunon, ai duhet të vdesë. 
26Vajza nuk mund të ngarkohet me faj dhe të dënohet me vdekje. Rasti është i 
ngjashëm me atë të një njeriu që i sulet tjetrit dhe e vret. 27Ndoshta vajza, atje në 
fushë, ka thirrur për ndihmë, por atje nuk ka pasur njeri për ta mbrojtur. 
28-29Por, kur një njeri kapet duke përdhunuar një vajzë të paprekur, ai duhet t’i japë atit 
të vajzës 50 monedha argjendi. Ai duhet ta marrë vajzën për grua, sepse ia ka marrë 
virgjërinë asaj: gjatë gjithë jetës nuk i lejohet ta ndajë. 

Asnjë burrë nuk duhet të flejë me gruan e të atit, sepse kështu e përdhos të 
atin.♦♦♦  

_________ 
♦ Fu 6,31 jep të kuptojë se dënimi me vdekje nuk ishte gjithnjë i detyrueshëm. Nëse ligji 
zbatohej varej, siç duket, nga vendimi i të shoqit të trajtuar padrejtësisht (khs. shembulli i Marisë 
dhe Jozefit në DhR). Dënimi me vdekje zbatohej vetëm në qoftë se palët ishin të zënë me presh 
në duar (khs. Gjn 8). ♦♦ Fejesa jepte të kuptonte se prika ishte paguar dhe se bisedime ende po 
zhvilloheshin. ♦♦♦ Martesat e incestit lidheshin ndër hitasit dhe ndër disa fise afrikane ku biri 
trashëgoi gratë e të atit të vdekur. Këtu do të jetë fjala për njerkën e tij në një martesë 
poligamiste.  
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Kush mund të marrë pjesë në shërbesën e Izraelit 
2Kur mblidhet bashkësia e Zotit, nuk duhet të jetë i pranishëm asnjë njeri që është i 
tredhur ose të cilit i është prerë organi seksual.♦  3Në të nuk duhet të marrë pjesë as ai 
njeri që ka lindur nga marrëdhënia me një prostitutë kultike. Edhe pasardhësit e tij 
janë të përjashtuar nga bashkësia e Izraelit, deri në brezin e dhjetë. 4E njëjta gjë vlen 
edhe për amonasit ose moavasit dhe pasardhësit e tyre. Ata kurrë nuk duhet të marrin 
pjesë në bashkësinë e Zotit, as pas dhjetë brezash. 5-7Ju kurrë nuk duhet të 
miqësoheni me këta popuj. Ata refuzuan t’ju jepnin bukë dhe ujë, kur ju shkuat 
përmes vendit të tyre gjatë rrugës, kur dolët nga Egjipti. Ata thirrën edhe magjistarin 
Bilam nga Mesopotamia, që t’ju mallkonte. Por, meqë Zoti, Perëndia juaj, ju do, ai bëri 
që fjalët e Bilamit të mos shkonin në vend dhe e shndërroi mallkimin në bekim. 
8Përkundrazi, ju nuk duhet t’i përjashtoni krejtësisht edomasit, sepse ata janë vëlle-
zërit tuaj, as egjiptianët, sepse ju ishit mysafirë tek ata. 9Në qoftë se ndokush prej tyre 
banon tek ju, pasardhësit e tij, që nga brezi i tretë, mund të lidhen me bashkësinë e 
Zotit. 
________ 
♦ Këto gjendje do të jenë të lidhura me praktikat idhujtare. 
 
Pastrimi i fushimit ushtarak 
10Kur të dilni në luftë kundër armiqve tuaj dhe të ngrini fushimin, ju duhet ta mbani 
atë të pastër, siç e kërkon afërsia e Zotit. 11Kur një burrë është bërë (ritualisht) i 
papastër gjatë natës, sepse është prishur duke fjetur, ai duhet të qëndrojë jashtë 
fushimit tërë ditën. 12Nga mbrëmja, ai duhet të lahet dhe me perëndimin e diellit ai 
mund të kthehet në fushim. 
13Ju duhet të caktoni një vend jashtë fushimit, ku mund të bëni nevojën. 14Mbani gati 
lopatën, gërmoni një vrimë, para se të uleni galiç dhe pastaj mbulojeni përsëri. 15Kampi 
juaj duhet të jetë i pastër, sepse Zoti, Perëndia juaj, është mes jush për t’ju mbrojtur 
dhe për t’ju dhënë fitoren mbi armiqtë tuaj. Në qoftë se ai zbulon tek ju diçka të 
neveritshme, ai do të largohet nga fushimi juaj. 
 
Strehim për të arratisurit 
16Kur një skllav i huaj vjen te ju dhe kërkon strehim, mos ua dorëzoni zotërinjve të tij. 
17Ai duhet të ketë mundësi të banojë tek ju në liri, kudo që të dojë. Mos e shfrytëzoni 
keq gjendjen e tij të rrezikshme! 
 
Dënimi i prostitucionit 
18Asnjë izraelit dhe asnjë izraelite nuk duhet t’i kushtohet prostitucionit në shërbim të 
ndonjë perëndie. 19Për të plotësuar një be, ju ndalohet të hidhni në shenjtëroren e 
Zotit, Perëndisë suaj, ndonjë para që fitohet nga prostitucioni i zakonshëm. Zoti i urren 
paratë e tilla. 
 
Udhëzimet për mbledhjen e tatimit 
20Kur ti i jep hua, para ose grurë, një izraeliti tjetër, këtë ti nuk duhet ta bësh me 
kamatë.  

21Prej një të huaji ti mund të marrësh kamatë, por jo prej një izraeliti. Në qoftë se e 
ndjek këtë udhëzim, Zoti do ta bekojë punën tënde dhe do të bëjë që gjithçka të të 
shkojë mbarë në tokën që tani do ta shtini në dorë. 
 
Udhëzimet për betimin 
22Kur ti i premton Zotit, Perëndisë sate, për t’i dhënë diçka, dhuroja. Mos e shtyj për 
më vonë plotësimin e betimit. Ndryshe do të ngarkohesh me faj, sepse Zoti të zë për 
fjale. 23Zoti nuk kërkon që t’i premtosh diçka, 24por, kur ti e ke bërë këtë me dëshirën 
tënde, atëherë duhet ta mbash. 
 
Vjedhja e lejuar e ushqimeve 
25Kur rruga jote të çon nëpër një vresht, ti mund të hash rrush, sipas dëshirës, për të 
shuar urinë tënde. Por nuk lejohet ta mbledhësh atë në një shportë. 26Kur kalon pranë 
një are gruri, lejohet t’i këputësh kallinjtë me dorë. Por nuk lejohet t’i korrësh me 
drapër. 
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Ndarja dhe rimartesa 

Le ta zëmë se një burrë martohet dhe pastaj gjen te gruaja e tij diçka të pa-
pëlqyeshme, të papranueshme. Ai bën dokumentin e ndarjes dhe e lë gruan. 

 2Në qoftë se me të martohet një burrë tjetër 3i cili, gjithashtu, e lë me një dokument 
ndarjeje ose vdes, 4bashkëshorti i saj i parë nuk duhet ta rimarrë për grua, sepse ajo 
tani është bërë e paprekshme për të. Ndryshe ai do ta fyente Zotin. Ju nuk duhet ta 
përdhosni vendin që do t’ju japë Zoti, Perëndia juaj, me një mëkat të tillë. 
 
Udhëzime të ndryshme për masa parandaluese 
5Kur një burrë martohet, ai lirohet për një vit nga shërbimi ushtarak dhe nga të gjitha 
detyrat ndaj kishës. Ai duhet të ketë mundësi t’i kushtohet gruas së tij pa pengesa.♦  
6Kur ju sekuestroni dikë, ju nuk duhet t’ia merrni mokrrën, me të cilën ai e bluan 
grurin për bukë, sepse kështu do t’ia merrnit atë që i duhet për të jetuar. 
7Kur dikush rrëmben një izraelit tjetër dhe e mban si skllav ose e shet, ai duhet vrarë. 
Ju duhet ta zhdukni njeriun e keq prej mesit tuaj. 
8Kur dikujt i shfaqet lebra, duhet të ndiqen me përpikëri urdhrat e priftërinjve nga fisi i 
Levit. Vetë Zoti ua ka dhënë atyre këta urdhra. 9Mbani mend çfarë i ndodhi Mirjamës, 
të cilën Zoti e ndëshkoi me lebër, sepse ajo ngriti krye gjatë rrugës, pasi dolën nga 
Egjipti. 
_______ 
♦ Është më me rëndësi që t’i lindin pasardhës se sa të bëjë pjesë në luftë. 
 
Mbrojtja e të dobëtit 
10Kur i jepni një izraeliti tjetër hua, ju nuk duhet të shkoni në shtëpinë e tij për të 
kërkuar një peng. 11Ju duhet të pritni jashtë, derisa ai t’ju nxjerrë një peng. 12Kur tjetri 
është aq i varfër, saqë duhet të lërë peng mantelin e tij, ju nuk duhet t’ia mbani atë 
natën, 13por duhet t’ia ktheni para perëndimit të diellit, në mënyrë që i varfri të 
mbulohet me të. Në qoftë se veproni kështu, ai do t’jua dijë për nder dhe Zoti, Perëndia 
juaj, do ta pëlqejë veprimin tuaj. 
14Kur një njeri i varfër punon për ty, ti nuk duhet ta trajtosh padrejtësisht, qoftë ai 
izraelit ose i huaj që banon mes jush. 15Jepja pagën e tij para se të perëndojë; sepse i 
duhet menjëherë. Ndryshe, do të ankohet për ty te Zoti dhe ti do të ngarkohesh me faj 
para Zotit. 
16Kur bëhet një krim që dënohet me vdekje, duhet dënuar vetëm ai që ka bërë krimin, 
jo tërë familja e tij. Prindërit nuk duhen ndëshkuar për fëmijët e tyre e as fëmijët për 
prindërit e tyre. 
17Mos ua refuzoni të drejtën e tyre të huajve dhe jetimëve dhe mos merrni për peng 
mantelin e vejushës! 18Mbani mend se edhe ju ishit skllevër në Egjipt dhe se Zoti, Pe-
rëndia juaj, ju liroi me shpërblesë. Prandaj ju duhet të kujdeseni për të dobëtit. 
19Në qoftë se jeni duke korrur dhe keni harruar ndonjë  duaj në arë, mos u ktheni për 
ta marrë. Ajo u takon jetimëve dhe vejushave. Për këtë Zoti do t’ju bekojë për gjithçka 
që do të bëni. 20-21Kur i shkundni ullinjtë, mos u ktheni përsëri për të mbledhur kokrrat 
që kanë mbetur nëpër degë. Edhe kur të vilni rrushin, mos qëmtoni më pas vjeljes. 
Pjesën tjetër lëreni për të huajt, jetimët dhe vejushat. 22Mbani mend se edhe ju ishit 
skllevër në Egjipt, prandaj duhet të veproni kështu. 
 
Kufizimi i dënimit me rrahje 

1-2Le ta zëmë se dy burra dalin para gjyqit dhe njëri prej tyre dënohet me rrahje, 
atëherë, gjyqtari duhet të bëjë që i dënuari të shtrihet në praninë e tij dhe të 

marrë aq të rrahura sa i takojnë për fajin që ka bërë. 3Megjithatë, gjyqtari nuk duhet ta 
dënojë me më shumë se 40 goditje, ndryshe i dënuari, i cili është vëllai juaj, do të 
turpërohej publikisht. 
 
Mbrojtja e kafshëve 
4Mos ia lidhni gojën kaut që shin grurin. 
 
Martesa e kunetërve 
5Kur dy vëllezër banojnë në të njëjtën tokë dhe njëri prej tyre vdes pa lënë bir, atëherë 
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vejusha mund të martohet vetëm me një burrë nga rrethi familjar. Vëllai i të vdekurit 
është i detyruar ta marrë për grua. 6Biri i parë që i lind ajo, vlen si pasardhës i vëllait të 
vdekur dhe merr emrin e tij, që kujtimi i tij të vazhdojë të ruhet në Izrael. 
7Por, në qoftë se burri nuk dëshiron të martohet me kunatën e tij, ajo duhet të shkojë 
në vendin e mbledhjes së popullit, para portës së qytetit, dhe t’u thotë pleqve: «Kunati 
im nuk pranon të më marrë për grua dhe të ruajë kujtimin e vëllait të tij të vdekur në 
Izrael.» 
8Atëherë pleqtë duhet ta thërrasin të kunatin dhe ta vënë para përgjegjësisë. Në qoftë 
se ai ngul këmbë në mospranimin e tij, 9kunata, në praninë e pleqve, duhet t’i afrohet, 
t’i heqë këpucën, ta pështyjë në fytyrë dhe t’i thotë: «Kështu trajtohet ai që nuk pranon 
ta mbajë familjen e të vëllait!» 10Familjen e tij do ta quajnë «i përjashtuari nga 
trashëgimi.» 
 
Ndërhyrja në grindje 
11Kur dy njerëz janë duke u zënë dhe gruaja e njërit prej tyre, duke dashur të ndihmojë 
burrin e vet që ndodhet ngushtë, e kap tjetrin nga organet seksuale, 12ju nuk duhet të 
keni asnjë mëshirë për gruan; asaj duhet t’i pritni dorën. 
 
Masa dhe pesha e drejtë 
13-14Ti nuk duhet të mashtrosh duke matur ose duke peshuar. Në çantën tënde nuk 
duhet të ketë dy gurë peshimi, një të saktë e një jo të saktë; në shtëpinë tënde nuk 
duhet të ketë dy masa të ndryshme, një më të madhe e një më të vogël. 15Gurët për 
matjen e peshës duhet të kenë peshën e plotë dhe sendet për matje masën e plotë. Atë-
herë do të kesh jetë të gjatë në tokën që po të jep Zoti, Perëndia jote. 16Zoti e urren 
cilindo që mashtron të afërmin. 
 
Hakmarrje kundër amalekasve 
17Mos harroni çfarë ju kanë bërë amalekasit kur endeshit nëpër shkretëtirë, pasi dolët 
nga Egjipti. 18Kur ishit të lodhur nga endja e gjatë, ata ju kanë sulmuar pas shpine dhe 
i kanë masakruar të gjithë ata që kishin mbetur prapa të rraskapitur. Ata vepruan si 
njerëz që nuk e çajnë kokën për Perëndinë. 19Kur ta keni shtënë në dorë vendin që do 
t’ju japë Zoti, Perëndia juaj, dhe kur ai t’ju ketë dhënë qetësi me të gjithë armiqtë 
përreth, atëherë ju duhet t’i shfarosni amalekasit dhe t’i zhdukni nga faqja e dheut. 
Mos harroni! ♦  
____________ 
♦ Izraeli duhet të veprojë si agent i Zotit për të ndëshkuar kombet. 
 
Deklarata e kredos me rastin e dorëzimit të dhuratave të të korrave 

Kur të hyni në tokën që do t’ju japë Zoti, Perëndia juaj, dhe kur ta keni shtënë 
në dorë, 2atëherë secili prej jush duhet të vërë në një shportë prodhimet e para 

të korrjes së tij dhe me to të shkojë në shenjtëroren e vetme që ju ka caktuar Zoti. 3Ai 
duhet të paraqitet para priftit që është në shërbim dhe t’i thotë: «Sot vërtetoj para Zotit 
se kam ardhur në tokën që ai ua premtoi me be të parëve tanë.» 4Atëherë, kur prifti ta 
ketë pranuar shportën dhe ta ketë vendosur para altarit të Zotit, 5ju duhet të deklaroni 
para Zotit, Perëndisë suaj këto fjalë: 
6«Stërgjyshi ynë ishte një aramas pa strehë. Kur ai po vdiste nga uria, u nis, bashkë 
me familjen e tij, për në Egjipt dhe banoi atje si i huaj. Ai arriti atje me një grusht 
njerëzish, por pasardhësit e tij u bënë një popull i madh dhe i fortë. 6Egjiptianët na 
shtypën dhe na ngarkuan me punë të rënda. 7Atëherë i bëmë thirrje për ndihmë Zotit, 
Perëndisë së të parëve tanë. Ai na dëgjoi dhe na nxori nga halli, mjerimi dhe skllavëria. 
8Me mrekullitë e tij të fuqishme ai u kalli tmerr dhe frikë egjiptianëve. Ai na nxori nga 
Egjipti me forcën dhe fuqinë e tij. 

9Ai na solli në këtë vend të shenjtë dhe na e dha neve këtë tokë të pasur dhe pjellore. 
10Dhe ja, tani unë po sjell prodhimet e para të të korrave, që kam mbledhur në tokën 
që më ka dhënë Zoti.» Pastaj duhet ta vendosni shportën tuaj para altarit të Zotit dhe 
të bini përmbys para Zotit, Perëndisë suaj. 11Pastaj gëzoni të gjitha të mirat që ai ju ka 
dhënë dhe lejoni edhe levitët dhe të huajt që banojnë mes jush, të marrin pjesë në 
gëzimin tuaj. 
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Lutja me rastin e dorëzimit të kontributit për të varfrit 
12Një herë në çdo tre vjet ju duhet ta mblidhni të dhjetën e të korrave tuaja në fshatra, 
në mënyrë që levitët, jetimët dhe vejushat të jetojnë prej saj. Kur ta keni dorëzuar të 
dhjetën që ju takon, 13ju duhet të pohoni solemnisht para Zotit, Perëndisë suaj: 
«Kam dorëzuar gjithçka që të takon ty, o Zot. Ua kam dhënë levitëve, të huajve, 
jetimëve dhe vejushave, sipas urdhrit tënd. Të gjitha urdhërimet e tua i kam ndjekur 
me përpikëri . 14Nuk kam ngrënë asgjë kur mbaja zi, nuk kam prekur asgjë kur isha i 
papastër dhe nuk kam dhënë asgjë si blatim për një të vdekur.♦  Të gjitha  urdhërimet 
e tua i kam ndjekur me përpikëri, O Zot. 15Shiko prej banesës sate qiellore! Bekoje 
popullin tënd, Izraelin, bekoje këtë vend, këtë tokë të pasur dhe pjellore, që ua 
premtove të parëve tanë dhe na e dhe.» 
_________ 
♦  Të gjitha këto rite i përkitnin variantit pagan të festës së korrjes në të cilën perënditë Baal dhe 
Tamuz ishin në plan të parë.  
 
Moisiu ndërmjetëson midis Perëndisë dhe popullit  
në dhënien e besëlidhjes 
16Moisiu tha: «Zoti, Perëndia juaj, ju urdhëron që tani ta drejtoni jetën tuaj sipas të 
gjitha ligjeve dhe vendimeve gjyqësore. Ndiqini me gjithë zemër dhe me gjithë forcën. 
17Zoti ju ka dhënë garanci se ai dëshiron të jetë Perëndia juaj, në qoftë se e dëgjoni dhe 
i zbatoni gjithnjë me përpikëri të gjitha ligjet, urdhërimet dhe vendimet gjyqësore të tij. 
18Edhe ju keni pohuar solemnisht në prani të tij se e pranoni që ju të jeni populli i tij 
dhe se do t’i zbatoni të gjitha urdhërimet e tij. Ju keni thënë se jeni dakord 19të jeni 
populli i tij, që i takon vetëm Zotit, Perëndisë së tij, një popull, me të cilin ai do të lidhë 
namin e tij dhe të cilin ai do ta ngrejë mbi të gjithë popujt e tjerë që ka krijuar.» 
 
Ngritja e përmendoreve me ligjin e shkruar mbi to 

Moisiu, bashkë me pleqtë e Izraelit, u paraqit para popullit e tha: «Ndiqini me 
kujdes të gjitha urdhërimet që po ju jap sot. 2Ditën kur ta kaloni Jordanin për 

të hyrë në vendin që do t’ju japë Zoti, Perëndia juaj, ju duhet të ngrini gurë të mëdhenj, 
të lyer me sherbet gëlqereje të bardhë, 3dhe të shkruani mbi to këtë Ligj. Atëherë do të 
mund ta shtini në dorë tokën që do t’ju japë Zoti – një vend të pasur dhe pjellor, siç ua 
premtoi të parëve tuaj. 4Pas kalimit të Jordanit, ju duhet t’i ngrini gurët në malin Eval 
dhe t’i lyeni me sherbet gëlqereje. 5-6Atje duhet të ndërtoni edhe një altar për Zotin, Pe-
rëndinë tuaj. Altari duhet ndërtuar me gurë që nuk i ka prekur asnjë vegël e hekurt. 
Në këtë altar ju duhet t’i kushtoni Zotit, Perëndisë suaj, flijime përkushtimi. 7Atje 
duhet t’i therni edhe kafshët e caktuara për gostinë lidhur me flijimin e miqësisë dhe të 
bëni në prani të Zotit një gosti të hareshme. 
8Mbi gurët e lyer me sherbet gëlqereje ju duhet t’i shkruani qartë të gjitha kushtet e 
Ligjit.» 
 
Besëlidhja ndërmjet Perëndisë dhe popullit të tij 
9Moisiu, i rrethuar nga priftërinjtë e fisit të Levit, u tha të gjithë izraelitëve: «Izraelitë! 
Pushoni dhe dëgjoni me vëmendje! Sot jeni bërë populli i Zotit, Perëndisë suaj. 
10Prandaj zbatoni urdhërimet dhe ligjet e tij që ju shpalla sot!» 
 
Atë që e urren Perëndia 
11Përveç kësaj, Moisiu i tha popullit: 12-13«Kur ju ta keni kaluar Jordanin, fiset e 
Shimonit, Levit, Judës, Jisakarit, Josefit dhe Benjaminit duhet të radhiten në malin 
Garicim, kurse fiset e Ruvenit, Gadit, Asherit, Zevulunit, Danit dhe Naftaliut në malin 
Eval. Grupi i parë duhet të shpallë premtimet dhe bekimet mbi popullin, kurse grupi i 
dytë paralajmërimet e mallkimit. 14Pastaj levitët duhet t’u thërrasin me zë të lartë të 
gjithë izraelitëve: 
15«Mallkuar qoftë njeriu që bën një shëmbëlltyrë hyjnore prej druri ose metali, një vepër 
prej dorës njerëzore dhe e adhuron tinëz; sepse kështu e fyen Zotin.» Dhe mbarë 
populli do të thotë: 
«Amen» (Ashtu qoftë!). 
16«Mallkuar qoftë njeriu që nuk i përfill prindërit e tij!» Dhe mbarë populli le të thotë: 
«Amen!» 
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17«Mallkuar qoftë njeriu që e lëviz gurin e kufirit ndërmjet pronës së vet dhe të të 
afërmit!» Dhe mbarë populli le të thotë: «Amen!» 
18«Mallkuar qoftë njeriu që çon një të verbër në rrugë të gabuar!» Dhe mbarë populli le 
të thotë: «Amen!» 
19«Mallkuar qoftë njeriu që ia refuzon të huajit, vejushës ose jetimit, të drejtat e tij! Dhe 
mbarë populli le të thotë: 
«Amen!» 
20«Mallkuar qoftë njeriu që fle me gruan e të atit dhe kështu e çnderon të atin!» Dhe 
mbarë populli le të thotë: «Amen!» 
21«Mallkuar qoftë njeriu që ka marrëdhënie seksuale me një kafshë!» Dhe mbarë populli 
le të thotë: «Amen!» 
22«Mallkuar qoftë njeriu që fle me motrën e tij ose me motrën e tij nga babai!» Dhe 
mbarë populli le të thotë: «Amen!» 
23«Mallkuar qoftë njeriu që fle me vjehrrën e tij!» Dhe mbarë populli le të thotë «Amen!» 
24«Mallkuar qoftë njeriu që e vret tjetrin tinëz!» Dhe mbarë populli le të thotë: 
«Amen!» 
25«Mallkuar qoftë njeriu që merr të holla për të vrarë një njeri të pafajshëm!» Dhe mbarë 
populli le të thotë: «Amen!» 
26«Mallkuar qoftë njeriu që nuk i respekton urdhërimet e Ligjit të Zotit dhe nuk i vë ato 
në praktikë!» Dhe mbarë populli le të thotë: «Amen!»» 
 
Bekimet e dëgjesës 
(Lev 26,3-13; Br 7,12-24) 

1-2Më tej, Moisiu tha: «Në qoftë se e dëgjoni Zotin, Perëndinë tuaj, dhe i zbatoni 
me përpikëri të gjitha urdhërimet që po ju shpall sot, ai do t’ju ngrejë përmbi të 

gjithë popujt e tjerë të botës. Atëherë do të merrni mbarë begatinë e këtyre bekimeve të 
tij. 3Bekimin e tij do ta kenë edhe ata që banojnë në qytet, edhe ata që banojnë në 
fshat. 4Ai do t’ju japë fëmijë të shëndetshëm dhe të korra të bollshme; bagëtia, delet 
dhe dhitë do të shumëzohen;♦ 5shportat e frutave dhe magjet e bukës do të jenë 
gjithnjë plot. 6Do të jeni të bekuar në të gjitha veprimtaritë që të ndërmarrësh. 7Kur 
armiqtë të ngrihen kundër jush, Zoti do t’i shpartallojë. Drejt jush ata do të vijnë nga 
një rrugë, por do t’ia mbathin prej jush nëpër shtatë rrugë të ndryshme. 
8Zoti do t’i mbushë depot tuaja dhe do të bëjë që t’ju ecë mbarë në gjithçka që do të 
ndërmerrni. Ai do t’ju bekojë për gjithçka në vendin që do t’ju japë. 9Zoti, Perëndia juaj, 
do t’ju bëjë një popull që i përket vetëm atij, siç ka premtuar me be, vetëm me kusht që 
t’i dëgjoni urdhërimet e tij dhe ta drejtoni jetën tuaj sipas tyre. 10Atëherë të gjithë 
popujt e botës do ta dinë se Zoti ju ka shpallur si pronën e tij, dhe ata do të kenë frikë 
prej jush. 
11Zoti do t’ju japë shumë fëmijë, do ta shumëzojë bagëtinë tuaj dhe do t’ju japë të korra 
të pasura, që të jetoni në mirëqenie në tokën që ua ka garantuar me be të parëve tuaj. 
12Ai do t’i hapë depot e tij qiellore dhe do të derdhë shi mbi tokën tuaj në kohën e 
duhur, që puna juaj të japë fryt. Ju do të keni aq shumë, saqë do të jeni në gjendje t’u 
jepni hua popujve të tjerë, kurse ju vetë nuk do të keni nevojë të merrni hua. 13Zoti do 
t’ju bëjë të parin ndër popujt; ju do të ngriheni edhe më. Ju duhet t’i zbatoni urdhë-
rimet e Zotit, Perëndisë suaj, që jua vë sot si detyrë. 14Por, ju kurrë nuk duhet të 
largoheni nga rruga që po ju tregoj sot; nuk duhet të vraponi pas perëndive të tjera për 
t’u shërbyer. 
_________ 
♦ Për të gjitha kombet e lashta në qendër të feve të tyre ishin me rëndësi të parë pjelloria dhe 
fitore mbi armiqtë e tyre.  
 
Mallkimi i mosbindjes 
(Lev 26,14-46) 
15Por, në qoftë se nuk e dëgjoni Zotin, Perëndinë tuaj, dhe nuk i zbatoni urdhërimet 
dhe ligjet që po ju shpall sot, mbi ju do të bjerë jo bekimi, por mallkimi i tij: 16fatkeqësia 
do t’ju ndjekë në qytet dhe në fshat, 17shportat e frutave dhe magjet e bukës do të 
mbeten të zbrazëta, 18fëmijët tuaj do të vdesin dhe arat nuk do të japin korrje të mbara, 
kurse qetë, delet dhe dhitë tuaja nuk do të shumëzohen. 19Fati i keq do t’ju ndjekë 
edhe kur të dilni edhe kur të ktheheni. 20Zoti do të lëshojë mallkimin mbi veprat tuaja; 
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ai do t’ju prishë punë aq shumë, saqë asgjë nuk do t’ju shkojë mbarë. Meqë e keni fyer 
Zotin me veprat tuaja të këqija dhe meqë i keni kthyer shpinën, pas një kohe të 
shkurtër ju do të zhdukeni. 
21-22Zoti do t’ju dërgojë murtajën; ai do t’ju shkaktojë tuberkulozin, infeksione dhe ethe; 
ai do t’i shkatërrojë të korrat tuaja me thatësirë dhe me dëmtues, derisa asnjëri prej 
jush të mos mbetet gjallë në vendin që donit ta shtinit në dorë. 23Qielli përmbi ju do të 
jetë si kambanë bronzi, kurse toka nën këmbët tuaja, e fortë si hekuri. 24Në vend të 
shiut do të bjerë pluhuri dhe hiri, derisa të shkatërroheni plotësisht. 
25Zoti do të bëjë që armiqtë tuaj t’ju shpartallojnë. Ju do t’i sulmoni ata nga një rrugë, 
por do t’ia mbathni para tyre nga shtatë rrugë të ndryshme. Të gjithë popujt e botës do 
të shohin me tmerr se çfarë do t’ju ndodhë. 26Hushat dhe hienat do të ushqehen me 
kufomat tuaja dhe asnjeri nuk do t’i trembë. 27Zoti do t’ju dënojë me lunga, siç u 
ndodhi egjiptianëve, me gunga, rrebull, zgjebe dhe ju nuk do të gjeni asnjë ilaç kundër 
tyre. 28Ai do t’ju ndëshkojë me marrëzi, me verbëri dhe me humbjen e mendjes, 
29kështu që ju do të ecni nëpër rrugë të hutuar dhe si të verbër. Asgjë nuk do t’ju 
shkojë mbarë. Ju do të shtypeni dhe do të shfrytëzoheni dhe askush nuk do t’ju vijë në 
ndihmë. 
30Nëse dikush do të fejohet me një vajzë, një tjetër do të flejë me të. Nëse ndonjë do të 
ndërtojë një shtëpi, një tjetër do të banojë në të; dikush do të mbjellë një vresht, por 
nuk do të marrë prej tij asnjë kokërr rrushi. 31Bagëtia jote do të theret para syve të tu, 
por ti vetë nuk do të hash asgjë prej saj. Gomarin do të ta vjedhin para syve të tu, por 
ti nuk do ta gjesh dot. Armiqtë e tu do të t’i marrin delet dhe dhitë, por askush nuk do 
të të vijë në ndihmë, kur t’i kundërshtosh. 32Bijtë e tu dhe bijat e tua do t’i marrin rob 
para syve të tu; do të tretesh nga malli për ta, por do të detyrohesh të qëndrosh 
duarkryq. 33Një popull që vjen nga larg, do ta hajë prodhimin e arave të tua, të cilat i ke 
punuar me aq mundime, dhe armiku do të vazhdojë të të shtypë dhe të trajtojë keq. 
34Kur t’i shohësh të gjitha këto dhe të mos kesh mundësi të bësh gjë, do të çmendesh 
nga dhembja. 35Zoti do të të ndëshkojë me lunga të këqija, nga koka gjer te këmbët, që 
askush të mos mundë t’i shërojë. 36Ju dhe mbretin që do ta caktoni mbi vete ai do t’ju 
çojë në mërgim, te një popull i largët, që as ju e as të parët tuaj nuk e keni njohur; atje 
do të detyroheni të adhuroni perëndi të huaja, shëmbëlltyra prej druri dhe guri. 37Në 
popujt ku do t’ju hedhë Zoti, ju do të bëheni shembull i tmerrshëm dhe ata do t’ju vënë 
në lojë. 
38Ju do të hidhni shumë farë në ara, por do të korrni pak grurë, sepse karkalecat do të 
hanë gjithçka. 39Do të mbillni vreshta dhe do t’i mbani mirë, por nuk do të nxirrni 
asnjë pikë verë, sepse krimbat do të hanë gjithçka. 40Në mbarë vendin do të rriten 
ullinj, por ju nuk do të keni vaj për t’u lyer, sepse ullinjtë do të bien në tokë të 
papjekur. 41Do t’ju lindin fëmijë, por ata nuk do t’ju takojnë juve; ata do të merren rob. 
42Të gjitha pemët dhe bimët tuaja në ara do t’i sulmojnë dëmtuesit. 43Të huajt që 
banojnë mes jush do ta shtojnë pasurinë e tyre dhe do të ushtrojnë ndikim gjithnjë e 
më të madh, kurse ju do të bini gjithnjë e më poshtë. 44Ju nuk do të jeni në gjendje të 
jepni hua, por do të detyroheni të merrni hua prej tyre, dhe në fund, ata do të bëhen 
zotërinjtë, kurse ju skllevërit. 
45Të gjitha këto fatkeqësi do të bien mbi ju dhe do t’ju ndjekin gjersa të shkatërroheni 
plotësisht, në qoftë se nuk e dëgjoni Zotin, Perëndinë tuaj, dhe nuk i zbatoni urdhë-
rimet dhe ligjet e tij. 46Përgjithnjë do të kujtohet që ju dhe pasardhësit tuaj i ka gjetur 
mallkimi i Zotit. 
47Në qoftë se ju nuk i shërbeni Zotit, Perëndisë suaj, me qejf dhe me gëzim, si shenjë 
mirënjohjeje për mirëqenien që ai ju dhuron, 48ju do të detyroheni t’u shërbeni armiqve 
tuaj, që Zoti do t’i nxitë kundër jush, dhe ju do të vuani nga uria dhe etja; nuk do të 
keni për t’u veshur dhe do t’ju mungojë gjithçka që ju duhet për jetesë. Zoti do t’ju vërë 
mbi shpatulla një zgjedhë të hekurt, derisa të vdisni të gjithë. 49Nga larg, ai do të çojë 
kundër jush një popull, gjuhën e të cilit nuk e dini. Si shqiponja që vërsulet mbi prenë, 
ashtu do t’ju sulmojnë ata 50dhe nuk do të kenë asnjë mëshirë; ata do të masakrojnë 
madje edhe fëmijët dhe pleqtë. 51Ata do t’jua hanë bagëtinë dhe grurin, do t’jua pinë 
verën dhe do t’jua marrin vajin e ullirit; nuk do të lënë asgjë, që të vdisni nga uria. 
52Ata do t’ju rrethojnë në qytetet tuaja, në muret e fuqishme, tek të cilët ju i kishit 
varur shpresat, dhe gjithkund në vendin që ju ka dhënë Zoti, Perëndia juaj. Ata do t’ju 
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rrethojnë aq gjatë, saqë do të bëjnë që të shemben muret tuaja. 53Gjatë zisë së bukës, 
që do të mbretërojë në qytetet tuaja në kohën e rrethimeve, ju do të hani mishin e 
fëmijëve tuaj që ju ka dhënë Zoti, Perëndia juaj. 54-55Njeriu më i ndjeshëm e më i 
dhembshur, i cili ka qenë krenar për jetesën e tij të pastër e të ndershme, nuk do të 
ketë druajtje ta hajë birin e vet; ai do ta ruajë atë me kujdes, që askush prej farefisit të 
tij të mos i marrë asnjë kafshatë, madje as gruaja e tij e dashur dhe as fëmijët e tjerë. 
Kaq i madh do të jetë halli në qytetet që do t’i rrethojnë armiqtë tuaj. 56-57Gruaja më e 
përkëdhelur, që nuk denjonte të prekte asgjë me dorë, në kulmin e rrezikut do të hajë 
foshnjën e saj, madje edhe fëmijën e porsalindur; ajo do ta hajë fshehtas dhe nuk do të 
njoftojë për këtë as burrin e saj të dashur e as fëmijët e tjerë. 
58Prandaj, kini kujdes që ta nderoni Zotin, Perëndinë tuaj, i cili bën mrekulli të mëdha 
dhe u kall frikë dhe tmerr armiqve të tij. Ndiqini me përpikëri të gjitha urdhërimet e tij, 
që janë të përmbledhura në këtë libër. 59Ndryshe, ju dhe pasardhësit tuaj do të 
ndëshkoheni nga Zoti me sëmundje të tmerrshme, kundër së cilave nuk ka ilaç. 60Ai do 
të bëjë që mes jush të shpërthejnë murtaja, të cilën e kishit aq frikë në Egjipt. 61Ai do 
t’jua dërgojë të gjitha sëmundjet e tmerrshme që përmenden në këtë libër, derisa të 
shkatërroheni plotësisht. 62Në vend që të bëheni si yjet në qiell, prej jush do të mbetet 
vetëm një grusht, në qoftë se nuk e dëgjoni Zotin, Perëndinë tuaj. 
63Ndërsa më parë Zoti kënaqej t’ju bënte mirë dhe të bënte që të shumëzoheshit, atë-
herë do të kënaqet t’ju dëmtojë dhe t’ju shkatërrojë. Ai do t’ju rrëmbejë nga vendi që 
tani po e shtini në dorë 64dhe do t’ju shpërndajë nëpër të gjithë anët e Tokës. Atje do të 
detyroheni të adhuroni perënditë që deri atëherë ishin të huaja për ju dhe për të parët 
tuaj, si dhe shtatoret prej guri dhe druri. 65Por atje nuk do të gjeni as strehim, dhe do 
të endeni vazhdimisht; sepse Zoti do t’ju kallë frikë, errësirë dhe dëshpërim. 66Ju do të 
detyroheni të keni gjithnjë frikë për jetën tuaj dhe ditë e natë ju nuk do ta ndieni veten 
të sigurtë për asnjë çast. 67Në mëngjes ju do të kërkoni të vijë sa më parë mbrëmja, 
kurse në mbrëmje do të kërkoni mëngjesin, sepse gjithçka që do të përjetoni, do t’ju 
kallë tmerr. 68Zoti do t’ju çojë aq larg, saqë do të ktheheni me anije në Egjipt, 
megjithëse ju kishte premtuar se kurrë nuk do të detyroheni të ktheheni më atje. Atje, 
armiqtë tuaj do t’ju nxjerrin në tregun e skllevërve, për t’ju shitur si skllevër dhe 
skllave, por askush nuk do t’ju blejë.» 
 
Moisiu hap lidhjen e besëlidhjes 
69Atje, në vendin e Moavit, Zoti i dha urdhër Moisiut që, në emër të tij, të lidhë me 
izraelitët besëlidhje, si plotësim i besëlidhjes që kishte lidhur me ata në malin Horev. 
Këtu vijojnë fjalët, me të cilat u lidh besëlidhja. 
 

Moisiu i mblodhi të gjithë izraelitët dhe u tha: 
«Kur ishit në Egjipt, ju e keni parë me sytë tuaj se ç’pësuan faraoni, ministrat e 

tij dhe mbarë populli i Egjiptit nga fuqia e Zotit. 2Ju i keni parë vetë mrekullitë që kreu 
Zoti atje dhe fatkeqësitë që hodhi ai mbi egjiptianët. 3Por vetëm sot ai ju ka hapur 
veshët dhe sytë për të kuptuar atë që ndodhi atëherë. 4Për dyzet vjet ju ka udhëhequr 
nëpër shkretëtirë. As rrobat dhe as këpucët nuk ju janë grisur. 5Ju nuk kishit as bukë 
për të ngrënë e as verë ose birrë për të pirë. Zoti vetë është kujdesur për ju, që ta 
kuptoni se kush është Perëndia, e cila ju ka bërë popullin e tij. 6Kur erdhëm në këtë 
vend, mbretërit amoras, Sihoni dhe Ogu, dolën për të luftuar kundër nesh, por ne 
arritëm t’i mundnim ata, 7t’ua merrnim tokën dhe ta ndanim ndërmjet fisit të Ruvenit, 
fisit të Gadit dhe gjysmës së fisit të Mënasheut. 8Prandaj qëndroni besnikë ndaj besë-
lidhjes që Zoti ka lidhur me ju dhe plotësoni detyrimet e saj; atëherë gjithçka që do të 
ndërmerrni, do t’ju shkojë mbarë.» 
 
Kujt i vlen besëlidhja 
9«Ju të gjithë jeni paraqitur sot para Zotit, Perëndisë suaj: kryetarët e fiseve, pleqtë, 
mbikëqyrësit dhe të gjithë burrat e Izraelit, 10si dhe gratë, fëmijët dhe të huajt që 
banojnë në fushimin tuaj, gjer te druvarët dhe ata që marrin ujë nga pusi. 11-12Zoti do 
ta lidhë besëlidhjen e tij me ju të gjithë. Ai deklaron solemnisht se ju jeni populli i tij 
dhe se ai është Perëndia juaj, siç premtoi dhe siç ua ka siguruar me be të parëve tuaj, 
Avrahamit, Jakovit dhe Izakut. Ai kërkon prej jush që ta pranoni këtë besëlidhje dhe t’i 
merrni përsipër detyrimet që janë përfshirë në të. 13-14Por kjo besëlidhje do të lidhet jo 
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vetëm me ju, që sot qëndroni para Zotit, Perëndisë suaj, por edhe me pasardhësit tuaj 
që ende nuk kanë lindur.» 
 
Paralajmërim për idhujtari 
15«Ju keni jetuar ndër egjiptianët, pastaj keni kaluar nëpër territoret e popujve të huaj, 
nga kalonte rruga juaj. 16Ju i keni parë idhujt e neveritshëm të të gjithë këtyre popujve, 
shtatoret prej druri, guri, argjendi dhe ari. 17Kujdes, që askush prej jush, as burrë e as 
grua, as klan e as fis, të mos i kthejë shpinën Zotit, për t’u shërbyer perëndive të 
këtyre popujve. Për ne kjo gjë mund të sjellë vetëm fatkeqësi dhe rrënim. 18Kur të 
shpallet mallkimi që duhet të bjerë mbi atë që e shkel besëlidhjen me Zotin, mes jush 
nuk duhet të ketë asnjë që të thotë fshehtas me vete: «Ky mallkim nuk do të jetë për 
mua! Mua nuk do të më gjejë asnjë fatkeqësi, edhe në qoftë se u drejtohem perëndive 
të tjera, për t’i dhënë fund thatësirës dhe për të dërguar përsëri shi në tokë!» 19Kush 
vepron kështu, e provokon zemërimin e Zotit. Të gjitha kërcënimet, që janë shkruar në 
këtë libër, do të realizohen tek ai, dhe Zoti do ta shkatërrojë plotësisht. Për një krim të 
tillë nuk ka asnjë ndjesë. 20Zoti do ta përjashtojë nga fiset e Izraelit dhe do t’ia dorëzojë 
rrënimit; të gjitha ndëshkimet që tregohen në këtë libër të Ligjit, do ta gjejnë njeriun që 
shkel besëlidhjen me Zotin. 
21Kështu, kur ta shohin shkatërrimin e tmerrshëm dhe sëmundjet e pashërueshme që 
do të kenë goditur këtë vend, pasardhësit e fëmijëve tuaj, që do të lindin më vonë, dhe 
të huajt që do të vijnë nga vendet e largëta, do të thonë: 22«Gjithë ky vend është 
plotësisht i djegur, i mbuluar me squfur dhe me kripë; në të nuk mund të mbillet 
asgjë; asnjë bimë nuk mund të rritet më aty. Pamja e tij është e njëjtë me atë të 
Sodomit e të Amorës, të Admës e të Cevoimit, të qyteteve që Zoti i shkatërroi gjatë 
zemërimit të tij të madh.» 23Pastaj të gjithë popujt do të thonë: «Përse e ka ndëshkuar 
Zoti këtë tokë? Cili është shkaku i zemërimit të tij?» 24Dhe do t’u përgjigjen: «Kjo ka 
ndodhur, sepse banorët e saj dolën të pabesë ndaj besëlidhjes që lidhi me ta Zoti, 
Perëndia e të parëve, kur i nxori nga Egjipti. 25Ata i kthyen shpinën Perëndisë së tyre 
dhe adhuruan perëndi të tjera, për të cilat gjer atëherë nuk dinin gjë dhe e kishin të 
ndaluar t’i adhuronin. 26Prandaj Zoti u zemërua me këtë tokë dhe bëri që të plotëso-
heshin të gjitha kërcënimet që janë treguar në këtë libër. 27Me zemërimin e tij të zjarrtë, 
ai ia rrëmbeu tokës banorët e saj dhe i hodhi në tokë të huaj, ku janë edhe sot.» 
28Planin e tij të fshehtë e njeh vetëm Zoti, Perëndia jonë, por vullnetin e tij na e ka 
shpallur qartë neve dhe pasardhësve tanë përgjithmonë, që të jetojmë gjithnjë sipas ur-
dhërimeve që na ka dhënë ai në këtë libër të Ligjit.” 
 
Pas kthimit vjen bekimi i ri 

«Ju kam thënë hapur, se dëgjesa sjell bekim, kurse mosbindja rrënim. Nëse ju 
dhe pasardhësit tuaj, megjithatë, nuk do t’i përfillni urdhërimet e Zotit, si 

ndëshkim ai do t’ju shpërndajë nëpër popujt e huaj. Ndoshta atje do të vini në vete, 2do 
të ktheheni te Zoti, Perëndia juaj, do ta dëgjoni atë dhe do t’i zbatoni me gjithë zemër 
dhe më gjithë forcën urdhërimet e tij, që ju kam shpallur sot. 3Atëherë Zoti do të ketë 
mëshirë për ju. Ai do t’ju lirojë nga robëria dhe do t’ju nxjerrë nga popujt, nëpër të cilët 
do t’ju ketë shpërndarë. 4Edhe në qoftë se jeni të shpërndarë në skaj të botës, ai do t’ju 
mbledhë, do t’ju kthejë që andej 5dhe do t’ju çojë në tokën që u takonte të parëve tuaj. 
Ju do të mund ta shtini atë përsëri në dorë dhe Zoti do t’ju bekojë edhe më fort dhe do 
t’ju bëjë të shumëzoheni më tepër se të parët tuaj. 
6Ai vetë do t’i pastrojë zemrat tuaja dhe zemrat e pasardhësve tuaj, që të keni mundësi 
ta doni Zotin, Perëndinë tuaj, me gjithë zemër dhe me gjithë forcën. Atëherë do të 
mund ta ruani jetën tuaj. 7Dhe të gjitha fatkeqësitë që ju thashë deri tani, Zoti do të 
bëjë që të bien mbi armiqtë tuaj që ju kanë shtypur dhe ju kanë përndjekur, 8sepse ju 
do t’i ktheheni përsëri Zotit, do ta dëgjoni dhe do t’i zbatoni të gjitha urdhërimet e tij që 
ju kam shpallur sot. 9Atëherë Zoti, Perëndia juaj, do t’i bekojë punët tuaja dhe gjithçka 
do t’jua dhurojë me bollëk. Ju do të keni shumë fëmijë, bagëtia juaj do të shumëzohet 
dhe arat tuaja do të japin të korra të mëdha. Zoti do të kënaqet përsëri me ju dhe do 
t’ju bëjë mirë, siç veproi me të parët tuaj. 10Por ju duhet t’i ktheheni Zotit, Perëndisë 
suaj, me gjithë zemër dhe me gjithë forcën, ta dëgjoni atë dhe të jetoni sipas urdhë-
rimeve dhe ligjeve të tij, siç është shkruar në këtë libër të Ligjit.» 
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Fjalën e Perëndisë mund ta kuptojnë të gjithë 
11”Ligji që po ju jap sot, nuk është tepër i vështirë për ju e as i paarritshëm. 12Ai nuk 
është në qiell, që ju të thoni: «Kush mund të hipë në qiell për ta zbritur këtu, që të 
njihemi me të dhe pastaj ta ndjekim?» 13Ai nuk është as në skaj të botës, që ju duhet të 
pyetni: «Kush do të udhëtojë nëpër det për ta sjellë këtu, që të njihemi me të dhe ta 
ndjekim?» 14Jo, ai është pranë jush. Ju e keni ngulitur në mendje dhe mund ta thoni 
me zë të lartë në çdo kohë. Por ju duhet edhe ta vini atë në jetë!” 
 
Zgjedhja ndërmjet jetës dhe vdekjes 
15«Sot po ju vë para zgjedhjes ndërmjet lumturisë dhe fatkeqësisë, ndërmjet jetës dhe 
vdekjes. 16Në qoftë se i zbatoni urdhërimet e Zotit, Perëndisë suaj, që ju shpalla sot, në 
qoftë se e doni Zotin dhe i zbatoni me përpikëri urdhërimet, ligjet dhe vendimet 
gjyqësore të tij, ju do të mbeteni gjallë dhe do të shumëzoheni edhe më. Atëherë Zoti do 
t’ju bekojë në vendin që tani po e shtini në dorë. 17Por, në qoftë se i ktheni shpinën 
Zotit dhe nuk e dëgjoni më, por e lini veten të futeni në rrugë të gabuar duke adhuruar 
perëndi të tjera dhe duke u shërbyer atyre, 18atëherë ju do të rrënoheni dhe nuk do të 
jetoni për një kohë të gjatë në vendin ku do të hyni tani, pasi të kaloni Jordanin. Dijeni 
mirë këtë! 
19Qielli dhe toka janë dëshmitarët e mi: sot kam vënë para jush bekimin dhe mall-
kimin, jetën dhe vdekjen. Zgjidhni jetën, që të mbeteni gjallë, ju dhe pasardhësit tuaj! 
20Duajeni Zotin, Perëndinë tuaj! Dëgjojeni dhe qëndrojini besnikë sepse nga Ai varet 
jeta tuaj dhe gjatësia e saj. Atëherë do të banoni  në tokën, që Zoti ua kishte premtuar 
me be të parëve tuaj, Avrahamit, Izakut dhe Jakovit.» 
 
Moisiu lë Joshuan si pasardhës të tij 
(Nr 27,12-33) 

Pastaj Moisiu u tha izraelitëve të mbledhur: 2«Tani jam 120 vjeçar; nuk mund të 
vazhdoj më të jem udhëheqësi juaj. Përveç kësaj, Zoti më ka thënë se unë nuk 

do ta kaloj Jordanin, lumin që shtrihet para jush! 3Zoti, Perëndia juaj, do t’ju shkojë 
vetë përpara. Ai do t’i zhduk popujt e asaj toke, që ju ta shtini në dorë. Sipas urdhrit të 
Zotit, Joshua do të jetë udhëheqësi juaj. 4-5Zoti do t’jua dorëzojë popujt e kësaj toke siç 
ju dorëzoi mbretërit amoras, Sihonin dhe Ogun. Pastaj ju duhet të zbatoni mbi ta 
dënimin e dhënë nga Zoti, siç ju kam urdhëruar në emër të tij. 6Bëhuni guximtarë dhe 
të vendosur! Mos kini frikë! Mos u tmerroni nga ata! Zoti, Perëndia juaj, do të jetë vetë 
me ju. Me siguri nuk do t’ju lërë në baltë!» 
7Pastaj Moisiu e thirri Joshuan pranë vetes dhe i tha para të gjithë izraelitëve: «Bëhu 
guximtar dhe i vendosur! Ti do ta drejtosh këtë popull në tokën që Zoti ua premtoi me 
be të parëve tuaj; ti do ta ndash atë ndërmjet tyre. 8Vetë Zoti do të ecë përpara teje. Ai 
do të të ndihmojë dhe kurrë nuk do të të lërë në baltë. Mos ki frikë dhe mos të të 
trembë asnjë kundërshtar!» 
 
Leximi i rregullt e me zë të lartë i librit të Ligjit 
9Moisiu e shkroi gjithë këtë Ligj në një libër dhe ua dorëzoi priftërinjve të fisit të Levit, 
që mbanin arkën e besëlidhjes, dhe pleqve të popullit. 10-11Ai i ngarkoi me këtë detyrë: 
«Çdo shtatë vjet, në vitin e rikthimit, ju duhet ta lexoni me zë të lartë dhe publikisht 
këtë libër të Ligjit. Bëjeni këtë para të gjithë izraelitëve, kur të vini për të kremtuar 
festën e tëbanave për nder të Zotit, Perëndisë suaj, dhe në shenjtëroren që do ta 
caktojë ai. 12Thërritni të mblidhet mbarë populli, burrat, gratë e fëmijët, si dhe të huajt 
që banojnë mes jush. Të gjithë ata duhet ta dëgjojnë Ligjin, që të mësojnë ta 
respektojnë Zotin, Perëndinë tuaj, dhe t’i ndjekin me përpikëri të gjitha urdhërimet e 
tij, që janë shkruar në këtë libër të Ligjit. 13Edhe fëmijët tuaj, që ende nuk janë njohur 
me këtë Ligj, duhet ta dëgjojnë, që të mësojnë ta respektojnë Zotin, Perëndinë tuaj, dhe 
ta dëgjojnë atë. Kështu duhet të veproni gjatë gjithë kohës që do të banoni në tokën që 
do ta shtini tani në dorë.» 
 
Caktimi i Joshuas 
Hyrje në këngën e Moisiut 
14Zoti i tha Moisiut: «Ditët i keni të numëruara. Thirre Joshuan dhe eja me të në 
Tendën e shenjtë, që ta emëroj pasardhësin tënd.» 
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Kur Moisiu dhe Joshua iu afruan Tendës, 15Zoti iu shfaq në shtëllungën e reve, përmbi 
hyrjen e Tendës. 16Ai i tha Moisiut: «Pas pak ti do të vdesësh dhe, pas vdekjes sate, ky 
popull do të dalë i pabesë ndaj meje dhe do të më kthejë shpinën. Ata do ta shkelin 
besëlidhjen që kam lidhur me ty dhe do të lidhen me perënditë e vendit, në të cilin po 
hyjnë. 17Për këtë do të zemërohem me ta, do t’u kthej shpinën dhe nuk do t’i dëgjoj. 
Atëherë nuk do t’u shkojë mbarë dhe mbi ta do të bien shumë fatkeqësi. Ata do ta 
kuptojnë se këto u ndodhin, ngaqë Perëndia nuk është më në mesin e tyre. 18Por unë 
do t’u kthej shpinën plotësisht dhe do t’i ndëshkoj, sepse ata nuk do të më dëgjojnë 
mua, por do t’u falen perëndive të tjera.  

19Tani shkruaje këtë këngë që do të të them. Ata duhet ta mësojnë dhe ta këndojnë më 
vonë, që unë, në të ardhmen, të mund ta përdor si dëshmi kundër tyre. 20Do t’i çoj në 
tokën që u premtova të parëve të tyre, një tokë e pasur dhe pjellore; por ata do të 
ngopen dhe do t’u kthehen perëndive të tjera për t’u shërbyer. Ata do të më përbuzin 
dhe do ta shkelin besëlidhjen time. 21Pastaj, kur t’i gjejnë fatkeqësi të mëdha, kjo këngë 
do t’i kujtojë përse po u ndodh ashtu. Ata do ta këndojnë herë pas here dhe kështu, 
ajo do të qëndrojë gjithnjë si dëshmitar kundër tyre, sepse e di mirë, që sot, para se t’i 
çoj në vendin që u premtova, se ku do t’i çojë mendja e tyre.» 
22Moisiu e shkroi këngën që ia dha Zoti dhe ua mësoi izraelitëve. 23Pastaj Zoti i tha 
Joshuas, birit të Nunit: «Bëhu guximtar dhe i vendosur! Unë do të të përkrah dhe ti do 
t’i çosh izraelitët në vendin që ua premtova me be.» 
 
Libri i Ligjit si dëshmitar kundër popullit 
24Kur Moisiu e kishte shkruar në libër gjithë këtë Ligj, 25u dha urdhër levitëve që 
mbanin arkën e besëlidhjes: 26«Merreni këtë libër të Ligjit dhe vendoseni pranë arkës së 
besëlidhjes së Zotit, Perëndisë suaj, që të mund ta përdorë si dëshmitar kundër këtij 
populli.» Dhe ai, duke u kthyer nga populli, vazhdoi: 27«E di fare mirë se jeni rebelë dhe 
kokëfortë. Ju keni ngritur krye kundër Zotit, edhe kur isha me ju. Si do të bëni pas 
vdekjes sime? 28Le të paraqiten pleqtë e fiseve tuaja dhe të gjithë kryetarët, që t’i para-
lajmëroj edhe një herë. Do të marr për dëshmitarë qiellin e tokën. 29E di se pas vdekjes 
sime ju do të largoheni nga rruga që ju kam treguar dhe do të ngarkoheni me faj të 
rëndë. Ju do të bëni atë që fyen Zotin dhe do ta zemëroni me shtatoret tuaja idhujtare. 
Për këtë, në fund, fatkeqësi të mëdha do të bien mbi ju.» 
 
Kënga e Moisiut: qërimi i llogarisë me popullin e pabindur 
30Pastaj Moisiu recitoi para mbarë kishës së izraelitëve poemën që vijon: 

”Qiellin e thërras për dëshmitar; tokë, dëgjo fjalët e mia: 
2Mësimet e mia le të derdhen si rrebeshe që njomin tokën e thatë dhe të pikojnë 

si vesa që gjallëron gjithë gjelbërimin përreth! 3Lavdi i qoftë Perëndisë së madh dhe të 
lartë! E thërras për emrin e tij, 4atë, shkëmbin tonë dhe mbrojtjen tonë të fortë! Në 
gjithçka që planifikon dhe në gjithçka që zbaton, ai është i përsosur dhe i drejtë. Ai 
nuk trajton asnjeri me mashtrim ose me prapamendim, gjithnjë e mban fjalën, sepse 
është besnik! 
5Por ky popull është i pabesë dhe i mbrapshtë – duhet ta pranoj për turpin e tyre – ata 
janë vërtet njerëz të tillë; ata nuk mund të mbeten fëmijët e tij. 6A kështu ia shpërbleni 
të gjitha të mirat e tij, o ju budallenjtë e mbrapshtë? A nuk është ai që ju ka krijuar 
dhe që kujdeset për ju si atë? 
7Kujtoni kohët e largëta, pyetni etërit tuaj si ishte më parë, pyetni pleqtë prej nga keni 
ardhur! 8Atëherë Perëndia më i lartë i krijoi popujt dhe bëri që të shpërndaheshin në 
tokë; çdo populli i caktoi tokën e tij dhe secilit ia ndau engjëllin e tij. 9Por Izraelin, 
fëmijët e Jakovit, e zgjodhi për pronë të vetën dhe e bëri popullin e tij. 10Ai e gjeti në 
shkretëtirë pa mbrojtje, të rrethuar nga kafshët e egra që ulërinin, dhe e mori nën 
mbrojtjen e tij, e mbrojti me shumë kujdes, si njeriu që mbron syrin e tij. 11Shqiponja i 
përze nga çerdhja zogjtë e saj të rinj, që të mësojnë të fluturojnë. Por rri syhapur duke 
u vërtitur mbi ta, dhe kur ndonjëri prej tyre lodhet dhe bie, atëherë hap flatrat nën të, 
e pret dhe e merr me vete. 12Kështu e ka mbrojtur edhe Zoti popullin e tij; ai, i vetmi, e 
ka udhëhequr Izraelin; asnjë perëndi i huaj nuk e përkrahte! 
13Pastaj, ai bëri që të pushtonin një tokë. Ata mund të mbillnin grurë në ara, të 
mblidhnin mjaltë nga të çarat në shkëmbinj, të vilnin ullinj në gurishta. 14Ata kishin 
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qumësht nga lopët dhe delet, mish nga qengjat dhe dhitë; ata ushqeheshin nga gruri 
më i mirë dhe pinin verën e ëmbël dhe të kuqe. 
15Ata jetonin në lumturi dhe në mirëqenie, ata ishin të ngopur, ata u pasuruan; po, 
Jeshuruni ♦ u majm dhe u fry. Mirëqenia e tyre i bënte rebelë, me mendjemadhësinë e 
tyre e kundërshtuan Perëndinë; atë që i kishte krijuar, shkëmbin e tyre dhe mbrojtjen 
e tyre ata nuk e përfillën më. 16Dashurinë e tyre ua kushtuan të tjerëve dhe e fyen 
Zotin me idhujtarinë e tyre. 17Ata ua kushtuan flijimet e tyre perëndive që nuk janë pe-
rëndi dhe që nuk mund t’i ndihmojnë. Për të parët e tyre këto perëndi ishin të 
panjohura, atyre u dolën vetëm kohët e fundit. 18Perëndinë që u dha jetën, atë, mbroj-
tësin tuaj të fuqishëm, e keni tradhtuar dhe harruar! 
19Këtë e pa Zoti; ai u zemërua, sepse fëmijët e tij e përbuznin. 20Dhe vendosi: «Do të 
tërhiqem dhe do t’i lë në mëshirën e fatit; le të shohin se ku do t’i çojë kjo rrugë! Ata 
janë të pabindur dhe kokëfortë, ata nuk njohin as mirënjohje e as besnikëri. 21Ata e 
kanë nxitur xhelozinë time me një perëndi të pavlefshëm; më kanë provokuar me 
idhujtaritë e tyre boshe dhe të kota; atëherë edhe unë do ta nxis xhelozinë e tyre me 
një popull të pavlefshëm dhe do t’i provokoj me njerëz kokëbosh. 22Zemërimi im është 
ndezur kundër tyre; do të dërgoj zjarr në tokën e tyre, që të përpijë gjithçka që rritet 
atje; zemërimi im le të ndihet deri në botën e të vdekurve dhe le t’i rrafshojë malet deri 
në rrëzë. 
23Do t’i mbuloj me fatkeqësi të mëdha, do t’i qëlloj me të gjitha shigjetat e mia. 24Atëherë 
ata do të vdesin nga uria, do të mbarojnë nga zjarri i etheve dhe i murtajës. Do të 
lëshoj kundër tyre kafshë të egra; le t’i vrasë helmi i nepërkave!  

25Shpata le të bëjë kërdinë në rrugë; brenda në shtëpi le të vdesin nga tmerri: i riu, e 
reja, foshnja dhe plaku! 26Do t’i shkatërroj ata plotësisht dhe do të bëj që të zhduket 
kujtimi i tyre nga faqja e dheut; 27por nuk dua që të keqkuptohet veprimi im, që 
armiqtë e tyre ta quajnë si fitoren e vet e jo si ndëshkim prej meje. 
Ata do të thoshnin: «Kjo ishte vepra jonë!», në vend që ta kuptojnë se atë e bëra unë, 
Zoti. 28-29Ata janë, në të vërtetë, të paarsyeshëm, të pamend; ndryshe ata do ta 
pranonin dhe do të mendonin për fundin e tyre. 30Si mundi një njeri i vetëm të shparta-
llonte një mijë njerëz, si mundën dy prej rreshtave të tyre të vritnin dhjetë mijë prej 
popullit tim, në qoftë se nuk do ta kisha lejuar unë, në qoftë se Perëndia e tyre, 
shkëmbi i tyre i fortë, nuk do t’ua kishte dorëzuar armiqve? 31Madje, edhe armiqtë e 
kanë pranuar, se perënditë e tyre nuk i ndihmonin aspak dhe nuk mund të 
krahasohen me mua, ndihmësin dhe mbrojtësin e Izraelit. 32Ata janë të prishur, si 
njerëzit që dikur banonin në Sodom dhe në Amorë. Ata i ngjajnë hardhisë që përmban, 
në vend të ëmbëlsisë, hidhërim dhe helm; 33vera që shtrydhet nga rrushi i saj është 
shumë më vdekjeprurëse se helmi i nepërkave. 34Të gjitha këto do të më kujtohen, nuk 
do të harroj gjë. 35Së shpejti do të hakmerrem ndaj tyre dhe do t’i ndëshkoj rëndë për 
gjithë ligësinë e tyre. Pas pak do të vijë rrënimi i tyre, fundi i tyre nuk mund të 
shmanget.” 
36Në të vërtetë, Zoti do t’i vijë popullit të tij në ndihmë dhe do të ketë mëshirë për të 
tijtë. Ai do ta shohë se ata i kanë lënë forcat dhe se po bien të fortët edhe të dobëtit. 
37Atëherë ai do t’i pyesë: «Ku janë tani perënditë tuaja, tek të cilat i varnit shpresat për 
mbrojtje? 38Ju u keni kushtuar atyre flijime të pasura, i keni ngopur me dhjamë dhe 
me verë. Le ta tregojnë tani se kush janë dhe të luftojnë për ju e t’ju mbrojnë! 
39Pranojeni se unë, vetëm unë, jam Zoti juaj, unë vetëm e vetëm jam Perëndi dhe 
përveç meje nuk ka asnjë perëndi tjetër! Unë shkaktoj plagë dhe i shëroj, unë vras dhe 
kthej në jetë. Prej dorës sime askush nuk mund të shpëtojë. 40Po ngre dorën për t’u 
betuar dhe po them: ’Për t’ua provuar se unë jam i gjallë dhe i përjetshëm, 41do ta 
derdh tërë zemërimin tim të tmerrshëm mbi të gjithë ata që më urrejnë dhe armiqë-
sohen me mua!’ Tani po mpreh shpatën time të hakmarrjes, pastaj do të godas dhe do 
të vë drejtësi. 42Shigjetat e mia do t’i deh me gjakun e kundërshtarëve të vdekur dhe të 
robëruar, shpata ime do të hajë përreth pa u ngopur; le t’i çajë me dysh kokat e 
armiqve të mi! 
43Ti, o qiell, gëzohu me Zotin! Ju perëndi,♦♦ bini përmbys para tij! Zoti hakmerret ndaj 
armiqve të tij, sepse e kanë vrarë popullin e tij. Por popullit të tij do t’i japë ndjesë dhe 
do t’ia heqë tokës mallkimin e fajësisë.» 
________________ 
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♦  d.m.th. i drejti – shprehje dashurie për Izraelin. ♦♦  d.m.th. engjëj.  
 
Paralajmërimi i fundit që i drejtohet popullit 
44Bashkë me Joshuan, Moisiu e recitoi këtë poemë ♦ para të gjithë izraelitëve. 45-46Pastaj 
u tha: «Merrini me zemër të gjitha këto që ju thashë sot dhe përcilluani fëmijëve tuaj, 
që ta drejtojnë jetën e tyre sipas urdhërimeve të këtij Ligji. 47Fjala e Zotit nuk është 
aspak fjalë e kotë, por është fuqi jetëdhënëse për ju. Në qoftë se e zbatoni, ju do të 
mund të jetoni gjatë në tokën që tani po e shtini në dorë.» 
_________ 
♦ Kjo poemë didaktike është bazuar në modelin e procesit të besëlidhjes. Ajo përdorej kur 
kryezoti përballonte vasalin që kishte bërë gabim. Ajo mbaron me ultimatumin drejtuar vasalit 
që kishte për të thyer besëlidhjen. Struktura e poemës është si vijon: a) hyrje: thirrja e qiellit dhe 
tokës për të qenë dëshmitarë në gjyq dhe shpallja e karakterit të Perëndisë, b) marrje me pyetje 
dhe paditja e nënkuptuar, c) Kujtim i veprave të fuqishme të Perëndisë në favor të Izraelit, ç) 
paditje e drejtpërdrejtë, d) dënimi. Por kjo poemë i shton disa klauzola të tjera që nuk bëjnë 
pjesë në proceset e zakonshme të besëlidhjes: dh) sigurimi i çlirimit të ardhshëm të Izraelit, e) 
Fjala e Zotit që premton shpëtimin, h) thirrje drejtuar Izraelit për të adhuruar Perëndinë. 
Përveç kësaj theksohen tri fakte kryesore: 1) zgjedhja e Izraelit (rr. 8-9), çlirimi i kombit në 
kohën e Daljes (rr. 10-12) dhe dhurata e tokës së premtuar (13-14). 
 
Urdhri i fundit drejtuar Moisiut 
48Po atë ditë, Zoti i tha Moisiut: 49«Shko tani në malësinë e Avarimit që është atje tej dhe 
hip në malin Nevo, që gjendet në vendin e Moavit, përballë Jerihos. Që andej shikoje 
tokën e Kënaanit që do t’ua jap izraelitëve për pronë. 50Pastaj do të vdesësh në atë mal 
dhe do të bashkohesh në vdekje me të parët e tu, si dhe me vëllanë tënd, Aharonin, që 
vdiq para teje. 51Ju të dy nuk u lejuat të hyni në tokën (e premtuar), sepse nuk m’u 
bindët mua pranë burimeve të Merivës, afër Kadeshit, në shkretëtirën e Cinit, para të 
gjithë izraelitëve dhe nuk donit të më jepnit rast të tregohesha para jush si Perëndia e 
shenjtë dhe e fuqishme. 52Ty të lejohet ta shohësh nga larg vendin që do t’u jap 
izraelitëve, por ti vetë nuk do të hysh në të.» 
 
Moisiu parashikon të ardhmen e Izraelit 

Para se të vdiste Moisiu, njeriu i Perëndisë, tha fjalët e bekimit mbi popullin e 
Izraelit. 2Ai foli kështu: «Zoti zbriti te populli i tij nga mali i Sinait, mali i tij i 

shenjtë. Si dielli, ai u ngrit mbi malet e Edomit, dhe e ndriçoi popullin e tij nga malësia 
e Paranit. Një turmë engjëjsh të shenjtë e shoqëronin, zjarri që flakëronte doli nga dora 
e tij e djathtë. 3Zoti i do fiset e Izraelit, ai i mbron të gjithë ata që i përkasin. Ata bien 
përmbys para tij dhe pranojnë urdhërimet e tij. 4Ligji i Perëndisë, që na dha Moisiu, 
është prona më e çmueshme e të gjithë pasardhësve të Jakovit. 5Zoti u bë mbret në 
Izrael, ku pleqtë e popullit ishin mbledhur dhe të gjithë njerëzit e Izraelit ishin grum-
bulluar.» 
6Pastaj Moisiu tha: «Rroftë Ruveni dhe kurrë të mos shuhet, me gjithë madhësinë e tij!» 
7Për fisin e Judës tha: «O Zot, dëgjoje lutjen e Judës: ktheje te vëllezërit e tij! Le të 
luftojë për ta me dorën e vet, përkrahe kundër armiqve të tij!» 
8Për fisin e Levit tha: «Ti, o Zot, tregon vullnetin tënd me shortin e shenjtë nëpërmjet 
shërbëtoreve të tu besnikë, levitëve.  Pranë Masës i vure në provë, në burimet e Merivës 
ata dolën besnikë ndaj teje. 9Ata qëndruan të fortë në anën tënde, madje edhe kundër 
prindërve, vëllezërve dhe fëmijëve të tyre. Burrat e Levit të ndiqnin pas, duke u 
mbështetur në fjalën tënde dhe mbanin besë ndaj besëlidhjes sate. 10Ata do t’ia 
shpallin Izraelit drejtësinë tënde, që populli yt ta zbatojë gjithnjë Ligjin tënd. Ata do të 
kushtojnë flijime në altarin tënd, do të djegin temjan të këndshëm për nderin tënd. 11O 
Zot, dhuroju lumturi dhe mirëqenie dhe shiko me dashamirësi në veprimet e tyre. 
Shkatërroji të gjithë armiqtë e tyre.» 
12Për fisin e Benjaminit tha: «Fëmija i dashur i Zotit është Benjamini. Perëndia më i 
lartë e ruan ditë për ditë; banon i mbrojtur dhe i sigurt midis maleve.» 
13Për fisin e Josefit tha: «Le të bjerë mbi të bekimi i Perëndisë! Zoti do ta bekojë tokën e 
tij e ta bëjë të pasur, me shiun që bie nga qielli, me ujin nga depot e thellësisë, 14me 
gjithçka që të rritet në dritën e diellit dhe me prodhimet më të mira të çdo muaji! 15-16Le 
të marrë më të mirat, le t’i jepen me begati! Toka t’ia prodhojë, malet le t’ia japin! Pe-
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rëndia që foli nga driza e djegur, le t’ia tregojë dashurinë e tij, atij, të zgjedhurit mes 
vëllezërve të tij! 17Ai i ngjan të parëlindurit të demit, te Josefi gjenden forcat e Perëndisë 
së tij. Ai ka brirët e buallit; të tillë janë shumica e njerëzve të Mënasheut, mijëra 
luftëtarët e Efraimit, me të cilët i rrëzon armiqtë përtokë deri në skajet e kësaj toke.» 
18Për fiset e Zevulunit dhe të Jisakarit tha: «Ti, o Zevulun, e provon gëzimin tënd në det, 
kurse ti, o Jisakar, në tendat e tua! 19Ata i ftojnë popujt fqinjë të vijnë në malin e 
shenjtë; atje i kushtojnë Perëndisë kafshë pa të meta. Ata e gjejnë pasurinë e tyre në 
det dhe i nxjerrin thesaret e tyre nga rëra.» 
20Për fisin e Gadit tha: «Zoti i jep Gadit një tokë të gjerë, dhe për këtë le ta falënderojë. 
Gadi e pret prenë si luanët dhe e shqyen nga koka gjer te këmbët. 21Prej tokës zgjodhi 
pjesën më të mirë; atij iu nda pjesa e luanit, kur u mblodhën kryetarët e fiseve. 
Vullnetin e Zotit e zbaton Gadi; së bashku me mbarë Izraelin ai vë në jetë drejtësinë e 
Zotit. 
22Për fisin e Danit tha: «Edhe Dani është si luani i ri, që vërsulet nga pylli i Bashanit.» 
23Për fisin e Naftaliut tha: «Zoti e ka bekuar Naftaliun dhe e mbulon me të mirat e tij. Ai 
e shtrin territorin e tij nga deti drejt jugut.» 
24Për fisin e Asherit tha: ”Vëllezërit shikojnë me dashuri nga Asheri; ai është edhe më i 
bekuar se të tjerët. Toka e tij është shumë e pasur me vaj; aq e pasur saqë ai i lan 
këmbët me të. 25Qytetet e Asherit le të ruhen mirë me porta me shule të hekurta. Sa 
kohë që do të qëndrojë gjallë, aq kohë le të mos i mungojnë forcat!» 
26Pastaj Moisiu tha: «Asnjë perëndi tjetër nuk është si Perëndia e Izraelit, Perëndia e 
Jeshurunit! Me madhështinë e tij kalon nëpër qiell, mbi re të vjen me nxitim në 
ndihmë. 27Perëndia e përjetshme është streha jote, o Izrael, me duart e tij ai të kap 
fluturimthi. Përpara teje ai i ka dëbuar armiqtë e tu dhe të ka urdhëruar: 
 «Shkatërroji!» 28Tani ti banon brenda kufijve të sigurtë, i veçuar nga popujt e tjerë. 
Qielli i dhuron tokës sate vesë dhe shi; me begati toka prodhon grurë dhe verë. 29Sa me 
fat je ti, o Izrael! Asnjë popull tjetër nuk mund të krahasohet me ty, sepse Zoti është 
ndihmësi yt. Ti mund të mbështetesh tek ai; ai është për ty një mburojë mbrojtëse dhe 
një shpatë e mprehtë e ngadhënjimtare. Armiqtë e tu detyrohen të të luten për 
mëshirë, por ti shkel mbi ta me krenari.” 
 
Vdekja e Moisiut 

Pastaj Moisiu nga krahina e stepave moavase hipi në malin Nevo, në majën 
Pisga, që gjendet në lindje të Jerihos. Atje lart, Zoti ia tregoi tokën që shtrihej 

nën këmbët e tij: krahinën e Gileadit dhe krahinat që kufizohen me të, gjer lart në 
krahinën e fisit të Danit, 2gjithë krahinën e fisit të Naftaliut, krahinën e fisit të Efraimit 
dhe të Mënasheut, dhe mbarë krahinën e fisit të Judës, deri në Detin Mesdhe në pe-
rëndim, 3gjithashtu edhe krahinën jugore dhe luginën e qytetit të palmave, deri në 
Coar.  

4Ai i tha: ”Ky është vendi, të cilin ua premtova me be Avrahamit, Izakut dhe Jakovit 
dhe për të cilin të thashë: «Do t’ua jap pasardhësve të tu!» Tani e ke parë me sytë e tu, 
por ti vetë nuk duhet të hysh në të.” 
5Kështu, Moisiu, shërbëtori i Perëndisë, vdiq në vendin e Moavit, siç e kishte caktuar 
Zoti. 6Perëndia vetë e varrosi atje, në luginën përballë Bet-Peorit. Sot e kësaj dite 
askush nuk e di, se ku është varri i tij. 7Moisiu ishte 120 vjeç kur vdiq. Por, deri në 
fund mbeti shumë i fortë dhe shikimi i tij nuk ishte dobësuar. 8Izraelitët e vajtuan në 
krahinën e stepave moavase për 30 ditë. 
9Joshua, biri i Nunit, u bë tani udhëheqës i izraelitëve. Ai ishte i mbushur me urtësi 
dhe maturi, që nga koha kur Moisiu i kishte vënë duart mbi të dhe kështu e emëroi 
pasardhës të tij. Izraelitët e dëgjonin, sipas urdhrit që Zoti u kishte dhënë nëpërmjet 
Moisiut. 
10Në Izrael kurrë nuk ka pasur më një profet si Moisiu, që fliste me Zotin ballë përballë. 
11Asnjë profet tjetër nuk ka kryer mrekulli aq të mëdha si ai, kur ai bëri që egjiptianët, 
faraoni, ministrat e tij dhe mbarë vendi i tij ta provonin fuqinë e Zotit. 12Askush tjetër 
nuk ka kryer para syve të të gjithë izraelitëve vepra aq të mrekullueshme që ngjallin 
tmerr. 
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PROFETËT 
 
Në pjesën e dytë të Dhiatës së vjetër hyjnë dy seri librash që vijojnë: 
 Profetët e parë. Janë quajtur kështu, sepse tregimet që përmbajnë ato flasin për 
ndërhyrjet e këtyre njerëzve (burrave ose grave), si për shembull Dëvora, Natani, Elija, 
Elisha e të tjerë, të cilët paraqiteshin si zëdhënësit e Zotit. Kjo seri e parë përmban 
librat që vijojnë: Joshua, Gjyqtarët, Samueli (1 + 2), Mbretërit (1 + 2). 
 Profetët e fundit. Secili prej librave të kësaj serie të dytë u është kushtuar porosive të 
një profeti të veçantë, prej nga marrin edhe emrat e tyre: Isaia, Jeremia, Ezekieli, 
Hoshea, Joeli, Amosi, Obadja, Jona, Mihaja, Nahumi, Habakuku, Cefanja, Hagai, 
Zakaria, Malahiu. 
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LIBRI I JOSHUAS 
 
Perëndia jep urdhër për të hyrë në tokën e premtuar 

Pas vdekjes së Moisiut, shërbëtorit të Zotit, Zoti i tha Joshuas, birit të Nunit, 
ndihmësit të Moisiut: 

2«Shërbëtori im, Moisiu, vdiq. Erdhi koha, kur ju duhet të hyni në vendin që do t’ju jap 
unë. Udhëhiqe mbarë popullin e Izraelit për të kaluar Jordanin! 3Çdo copë toke që do 
të prekni, do t’ju takojë juve, sepse ia kam premtuar Moisiut. 4Territori juaj do të 
shtrihet nga shkretëtira, në jug, deri në malësinë e Libanit, në veri; nga Eufrati në 
lindje, duke përfshirë mbarë vendin e hitasve, deri në Detin Mesdhe, në perëndim. 
5Para teje nuk do të jetë në gjendje të qëndrojë asnjë armik, sepse unë do të të përkrah 
gjatë tërë jetës sate, pikërisht siç bëra me Moisiun. Kurrë nuk do të ta mohoj ndihmën 
time, kurrë nuk do të të lë në baltë. 
6Guxim dhe vendosmëri! Nën udhëheqjen tënde ky popull do ta shtjerë në dorë vendin 
që ua premtova me be të parëve tuaj. 7Mbështetu me guxim dhe me vendosmëri në atë 
që të tha shërbëtori im, Moisiu! Ligjin tim, që të dorëzoi ai, zbatoje deri në hollësitë më 
të vogla! Vetëm atëherë do të të shkojë mbarë gjithçka që do të ndërmarrësh. 8Lexoje 
Ligjin tim në mënyrë të rregullt e me zë të lartë para mbarë popullit dhe mendohu ditë 
e natë për të, që tërë veprimi yt të drejtohet sipas udhëzimeve të mia. Atëherë do të 
kesh sukses dhe do të përfundosh mirë gjithçka që do të nisësh. 
9E përsëris: guxim dhe vendosmëri! Mos u frikëso dhe mos u shkurajo, sepse unë, Zoti, 
Perëndia jote, jam me ty kudo që të shkosh!» 
 
Joshua përgatit hyrjen në tokën e premtuar 
10-11Pastaj Joshua urdhëroi që komandantët të kalonin nëpër fushim dhe të shpallnin 
gjithkund: «Brenda tri ditësh do të kalojmë Jordanin dhe do të shtiem në dorë vendin 
që do të na japë Zoti. Përgatitni ushqim të mjaftueshëm për marshim!» 
12Joshua i tha fisit të Ruvenit, të Gadit dhe gjysmës së fisit të Mënasheut: 
13”Moisiu, shërbëtori i Zotit, ju premtoi: «Zoti, Perëndia juaj, do t’ju japë, në këtë anë të 
Jordanit, atdheun tuaj.» Tani mbani mend se ç’ju urdhëroi atëherë! 14Gratë, fëmijët dhe 
kopetë tuaja mund të rrinë në këtë anë të Jordanit, por të gjithë burrat tuaj, të aftë për 
shërbim ushtarak, duhet ta kalojnë Jordanin në krye të fiseve të tjera dhe t’i 
ndihmojnë 15për ta pushtuar tokën, që do t’ju japë Zoti, Perëndia juaj. Vetëm pasi Zoti 
t’ua ketë dhënë edhe fiseve të tjera izraelite atdheun e tyre, ju mund të ktheheni dhe të 
nguleni këtu, në vendin në lindje të Jordanit, që ju dha Moisiu.” 
16Ata iu përgjigjën Joshuas: «Ne do të bëjmë gjithçka që na ke thënë. Dërgona ku të 
duash, ne do të shkojmë. 17Ne do të të dëgjojmë, siç e kemi dëgjuar edhe Moisiun. Zoti, 
Perëndia jote, le të të përkrahë ty, siç e përkrahte edhe Moisiun. 18Kush të kundërshton 
dhe nuk i zbaton urdhrat e tu, duhet dënuar me vdekje. Por, guxim dhe vendosmëri!» 
 
Një grua kënanase ndihmon zbuluesit izraelitë 

Nga Shitimi, Joshua dërgoi fshehtas dy njerëz në anën tjetër të Jordanit dhe i 
urdhëroi: «Bëni zbulim në vendin matanë Jordanit dhe veçanërisht në qytet Jeriho!» 

Zbuluesit hynë në qytet dhe u ndalën në shtëpinë e një prostitute me emrin Rahava, 
për të kaluar natën. 
2Po atë mbrëmje mbreti i Jerihos u njoftua për arritjen e zbuluesve izraelitë në qytet. 
3Ai menjëherë dërgoi rojtarë te Rahava, të cilët e urdhëruan: «Dorëzoji menjëherë ata dy 
njerëzit që kanë ardhur tek ti. Ata kanë marrë detyrë që të bëjnë mision zbulimi në 
vendin tonë.» 
4-6Rahava i fshehu të dy në tarracën e shtëpisë së saj nën një grumbull liri dhe u tha 
rojtarëve: «Po, ishin dy njerëz tek unë. Por nuk e di prej nga erdhën. Pa rënë nata, para 
se të mbyllej porta e qytetit, ata u larguan nga qyteti. Nuk e di në ç’drejtim kanë 
shkuar. Por, në qoftë se nxitoni pas tyre, mund t’i arrini.» 
7Rojtarët menjëherë filluan ndjekjen dhe vrapuan deri në kalimin e Jordanit. Porta e 
qytetit u mbyll pas tyre. 
 
Kënanasit i lëshon zemra 
8Para se të dy zbuluesit të binin për të fjetur, Rahava u shkoi në tarracë 9e tha: «E di se 
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Zoti jua ka dhënë juve këtë vend. Të gjithë banorët e tij dridhen prej jush; ata janë të 
paralizuar nga frika. 10Ne kemi dëgjuar se Perëndia juaj jua hapi rrugën nëpër Detin e 
Xunkthtë kur dolët nga Egjipti. Gjithashtu e dimë se i keni mundur dhe vrarë të dy 
mbretërit amoras, Sihonin dhe Ogun, në anën tjetër të Jordanit. 11Prandaj na lëshon 
zemra të gjithëve. Askush prej nesh nuk guxon të luftojë kundër jush, sepse Zoti, Pe-
rëndia juaj, ka pushtet në qiell dhe në tokë.♦ 12-13Ju lutem, betohuni për emrin e tij, që 
ju do ta trajtoni familjen time ashtu siç ju kam trajtuar unë ju. Besën tuaj ndaj meje 
provojeni me vepra: Kurseni prindërit, vëllezërit e mi, motrat e mia, si dhe të gjithë 
pjesëtarët e shtëpisë së tyre, dhe na shpëtoni nga vdekja!» 
14Zbuluesit iu përgjigjën: «Zoti le të kërkojë prej nesh jetën tonë në qoftë se i ndodh gjë 
ndonjërit prej jush! Por mos i thoni askujt se ne ishim këtu. Atëherë ne do ta mbajmë 
besën dhe, kur Zoti të na e japë këtë vend, ne do të të kursejmë ty dhe pjesëtarët e 
shtëpisë sate.» 
___________ 
♦ Ky është rrëfimi i politeistit të kthyer. Raporti për moralin e armikut është faktori kyç: tani Izrael 
mblidhet në vendin e mbledhjes.  
 
Kthimi i zbuluesve 
15Shtëpia e Rahavës ishte ndërtuar mu mbi murin e qytetit. Kështu që Rahava, me anë 
të një litari, i zbriti ata nga dritarja e saj matanë murit. 16Ajo i porositi zbuluesit: «Tani 
shkoni në mal dhe fshihuni atje, që të mos bini në duart e ndjekësve. Pritni tri ditë, 
derisa ata të kenë hequr dorë nga ndjekja. Atëherë mund të ktheheni pa frikë në 
fushimin tuaj.» 
17Duke u ndarë nga ajo, zbuluesit i thanë: «Ne jemi betuar para teje se do të kursehesh. 
18Dëgjo se ç’duhet të bësh! Lidhe këtë kordon të kuq në dritaren, nëpër të cilën ti po na 
zbret, dhe merr prindërit e tu, vëllezërit, motrat dhe të afërmit e tjerë në shtëpinë 
tënde. 19Askush prej tyre nuk duhet të largohet që këtu. Kush del dhe vritet, është vetë 
fajtor. Për këtë ne nuk do të marrim asnjë përgjegjësi. Por, në qoftë se vritet njeri 
brenda shtëpisë, ne do të jemi fajtorë. 20Veç mos i trego askujt për këtë! Ndryshe nuk 
do të jemi të lidhur me besën që kemi bërë. 
21«Mirë, – tha Rahava, – le të bëhet ashtu!» Kur ikën zbuluesit, ajo e lidhi kordonin e 
kuq në dritare. 
22Të dy burrat u fshehën për tri ditë në malësi, derisa ndjekësit e tyre u kthyen në 
qytet. Rojtarët i kishin kërkuar gjithandej, në të gjitha rrugët në mbarë rrethinën, por 
nuk kishin gjetur asnjeri. 23Pastaj zbuluesit morën rrugën e kthimit. Ata zbritën në 
luginën e Jordanit, kaluan lumin dhe arritën në fushimin e izraelitëve. Ata e njoftuan 
Joshuan për atë që kishin bërë, 24dhe e siguruan: «Zoti na e ka dorëzuar mbarë vendin. 
Të gjithë banorët e vendit dridhen para nesh.» 
 
Kalimi i Jordanit 

Mëngjesin tjetër, Joshua, bashkë me të gjithë izraelitët, u nis nga Shitimi dhe shkoi 
deri në bregun e Jordanit. Atje ngritën fushimin e tyre. 2Ditën e tretë, Joshua i 

dërgoi përsëri komandantët nëpër fushim 3dhe u dha urdhër: «Kur të shihni se priftë-
rinjtë e fisit të Levit dalin jashtë fushimit me arkën e besëlidhjes së Zotit, Perëndisë 
suaj, nisuni dhe u shkoni pas! 4Ata do t’ju tregojnë rrugën, sepse nuk keni shkuar 
ndonjëherë asaj rruge.♦ Por, mos iu afroni shumë arkës; mbani një largësi prej afro një 
kilometri!» 5Ndërsa popullit Joshua i tha: «Përgatituni! Shikoni që të jeni (ritualisht) të 
pastër,♦♦ siç kërkon Zoti prej popullit të tij, sepse nesër Zoti do të kryejë një mrekulli 
për ju.» 
6Të nesërmen, Joshua u dha urdhër priftërinjve: «Merreni arkën e besëlidhjes dhe ecni 
përpara nesh nëpër Jordan!» Atëherë priftërinjtë e ngritën arkën e besëlidhjes mbi 
supe dhe dolën përpara popullit për ta udhëhequr. 
7Zoti i tha Joshuas: ”Sot do të vërtetoj para të gjithë izraelitëve se ti je udhëheqësi i 
tyre. Të gjithë ata do të vënë re se të përkrah, siç përkrahja Moisiun. 8Jepu urdhër 
priftërinjve që mbajnë arkën e besëlidhjes: «Sapo të keni hedhur hapin e parë në ujin e 
Jordanit, ndalni!»” 
9Atëherë Joshua i thirri izraelitët të afroheshin e u tha: «Dëgjoni se çfarë ka për t’ju 
thënë Zoti, Perëndia juaj: 10-13Zgjidhni 12 njerëz, nga një prej çdo fisi! Arka e besëlidhjes 
së Zotit, të cilit i takon mbarë bota, do të shkojë përpara jush ♦♦♦  dhe do t’ju hapë 
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rrugën nëpër Jordan. Sapo priftërinjtë që e mbajnë, të vënë këmbët në ujin e Jordanit, 
asnjë pikë ujë nuk do të rrjedhë më. Lumi do të mblidhet si digë. Kështu, do ta kuptoni 
se keni një perëndi të gjallë. Ai do ta mbajë premtimin dhe do t’i dëbojë nga vendi para 
jush kënanasit, hitasit, horasit, perizasit, girgashasit, amorasit dhe jevusasit.» 
14Pastaj populli u nis për të kaluar Jordanin. Në krye të kolonës ecnin priftërinjtë me 
arkën e besëlidhjes. 15Ishte pranverë; në këtë kohë Jordani ka aq shumë ujë, saqë del 
nga shtrati. Në momentin kur priftërinjtë futën këmbët në ujërat e lumit, 16lumi e 
ndërpreu rrjedhjen e tij, uji u grumbullua, si një digë, pranë qytetit Adam afër 
Caretanit. ♥  Uji që rridhte poshtë atij vendi u derdh në Detin e Vdekur, duke e lënë 
shtratin të thatë. Kështu, mbarë populli izraelit mund të kalonte nëpër Jordan pa iu 
lagur këmbët dhe të dilte pranë Jerihos.  

17Priftërinjtë me arkën e besëlidhjes qëndruan në shtratin e lumit, derisa të gjithë 
arritën shëndoshë e mirë në bregun tjetër. 
___________________________________ 
♦  Lumi Jordan duhet kaluar në va në vendin e duhur, atje ku shtrati i lumit ishte i ngurtë. 
Zakonisht lumi mund të kalohet (1 Kr 19,17). Kur lumi ishte i mbushur plotë mund ta kalojnë 
burra të fortë (1 Kr 12,15), por duket qartë se ky kalim ishte i mrekullueshëm.  
♦♦  Ata u deshën t’i lanin teshat dhe të hiqnin dorë nga seksi (Dal 19,19.15).  
♦♦♦  Shënimi i pranisë së Zotit midis tyre.  ♥ për shkak të një vithisjeje toke. Siç duhet, Zoti 
shkaktoi shumë lëkundje sizmike në kohën e pushtimit izraelit (shih edhe rastin e shembjes së 
Jerihos). 
 
Gurët përmendore 

Kur e kishin kaluar Jordanin të gjithë izraelitët, Zoti i tha Joshuas: 2«Zgjidhni 12 
burra, nga një prej çdo fisi, 3dhe urdhëro që të nxjerrin 12 gurë nga Jordani, nga 

vendi ku po qëndrojnë priftërinjtë. Le t’i marrin ato e t’i vendosin ku do të ngritni 
fushimin e natës.» 
4-5Joshua zgjodhi 12 burra, nga një prej çdo fisi. Ai u tha: «Kaloni nëpër Jordan dhe 
shkoni para arkës së besëlidhjes së Zotit, Perëndisë suaj. Atje le të marrë secili një gur 
në sup, një për çdo fis izraelit. 6-7Këta gurë do t’ju kujtojnë këtë kalim të lumit. Më 
vonë, kur fëmijët tuaj të pyesin se ç’kuptim kanë këta gurë, ju do t’u tregoni për shteri-
min e ujërave të Jordanit kur kaloi arka e besëlidhjes nëpër lumë.» 
8Njerëzit e zbatuan urdhrin e Joshuas dhe i nxorën 12 gurët nga Jordani, një për çdo 
fis izraelit, sipas urdhrit të Zotit. Ata i mbajtën deri në sheshin e fushimit dhe i 
vendosën atje. 
9Joshua vendosi 12 gurë të tjerë në mesin e Jordanit, në vendin ku ishin ndalur priftë-
rinjtë me arkën e besëlidhjes. Gurët ende janë atje. 10Priftërinjtë me arkën e besëlidhjes 
qëndruan në Jordan derisa populli kreu gjithçka që e kishte urdhëruar Zoti nëpërmjet 
Joshuas. Moisiu ia kishte dhënë këtë urdhër Joshuas ca kohë më parë. Populli nxitoi 
të kalonte sa më shpejt nëpër shtratin e lumit. 11Kur të gjithë mbërritën në bregun 
tjetër, edhe priftërinjtë me arkën e besëlidhjes kaluan dhe u vendosën në krye të 
kolonës. 
12Burrat e fiseve të Ruvenit, të Gadit dhe të gjysmës së fisit të Mënasheut, u prinin 
izraelitëve të tjerë, gati për luftë, sipas urdhrit të Moisiut. 13Rreth 40.000 ♦ veta ishin të 
gatshëm  për të luftuar në luginën e Jerihos, nën komandën e Zotit. 14Atë ditë Zoti e 
ngriti lart respektin e popullit për Joshuan dhe populli e dëgjoi atë tërë jetën e tij, siç 
kishte dëgjuar edhe Moisiun. 
15Zoti i tha Joshuas: 16«Jepu urdhër priftërinjve, që mbajnë arkën me dokumentin e 
besëlidhjes, të dalin nga Jordani.» 17Joshua u dha urdhër, 18dhe sapo priftërinjtë kishin 
lënë shtratin e lumit, ujërat erdhën përsëri dhe lumi doli nga shtrati i tij si më parë. 
19Populli kaloi nëpër Jordan ditën e 10-të të muajit të parë dhe e ngriti fushimin pranë 
Gilgalit, në kufirin lindor të krahinës së Jerihos. 20Atje Joshua ngriti 12 gurët që kishte 
nxjerrë nga Jordani 21dhe u tha izraelitëve: «Më vonë, kur fëmijët tuaj të pyesin për 
kuptimin e këtyre gurëve, 22atëherë tregojuni se si izraelitët e kaluan Jordanin pa iu 
lagur këmbët. 
23Zoti, Perëndia juaj, bëri të shterohej Jordani, derisa ju, të gjithë, e kaluat atë, 
pikërisht siç bëri të thahej Deti i Xunkthtë, që të kalonim përmes tij. 24Nga kjo, të gjithë 
popujt e botës duhet ta kuptojnë sa e madhe është fuqia e Zotit, prandaj ju duhet ta 
nderoni gjithnjë Zotin, Perëndinë tuaj.» 
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_________ 
♦ Nëse numri origjinal i regjistrimit ishte përafërsisht. 60.000 (dhe jo 600.000!) Dhe nëse rreth 
20.000 vdiqën në murtajën përfundimtare, kjo do të shpjegonte pse vetëm rreth 40.000 kaluan 
lumin. Përveç kësaj disa ushtarë duhet të kenë mbetur prapa në Transjordan për të mbrojtur 
gratë dhe fëmijët. Ky numër nuk korrespondon me forcën e plotë të burrave të fiseve të Rubenit, 
të Gadit dhe të gjysmës së fisit të Mënashit (10.825), edhe nëse shtojmë një zero. Për më tepër, 
kur Perëndia i thotë Joshuas të sulmojë Ajin me gjithë ushtrinë e tij vetëm 30.000 burra 
paraqiten (jo 600.000). Për më tepër, në Gjq 5,8 Debora udhëheq një ushtri të bashkuar 
izraelite prej 40.000 (shih gjithashtu Gjq 20,2 ku duhet të lexohet 40.000 dhe jo 400.000). 
 

Të gjithë mbretërit amoras në perëndim të Jordanit dhe të gjithë mbretërit kënanas 
në bregun e Detit Mesdhe dëgjuan se Zoti kishte bërë që të shterohej Jordani, 

derisa të gjithë izraelitët kishin kaluar matanë. Atëherë i kapi frika prej izraelitëve dhe i 
lëshoi zemra. 
 
Rrethprerja dhe festa e parë e Pashkës në Kënaan 
2Atëherë Zoti i tha Joshuas: «Bëj thika prej guri dhe rrethpriti të gjithë izraelitët!» 3Jo-
shua bëri thika prej guri dhe i rrethpreu izraelitët në vendin, që qysh atëherë quhej 
«Givat ha-Aralot» (Kodra e Lafshave). 
4-6Kur izraelitët u larguan nga Egjipti, të gjithë meshkujt ishin rrethprerë. Por, në 
kohën e endjes 40 vjeçare nëpër shkretëtirë asnjë i porsalindur nuk u rrethpre. Burrat, 
që në kohën e daljes nga Egjipti ishin në moshë për shërbimin ushtarak, ndërkohë 
kishin vdekur. Ata nuk e kishin dëgjuar Zotin dhe për këtë Zoti ishte betuar: «Le të 
mos e shohin atë që ua premtova të parëve të tyre, tokën e pasur dhe pjellore!» 
7Ndërkohë, bijtë i zëvendësuan etërit e tyre, por ata ende nuk ishin rrethprerë. Ky ishte 
brezi i ri që e rrethpreu Joshua. 
8Pasi u rrethprenë të gjithë, ata qëndruan në fushim derisa t’u shëroheshin plagët. 
9Zoti i tha Joshuas: «Sot jua kam hequr turpin e skllavërisë së Egjiptit. Prandaj vendin 
e quajtën Gilgal ♦  dhe kështu quhet edhe sot. 10Gjatë kohës që izraelitët po fushonin 
në luginën e Jordanit, pranë Gilgalit, ata kremtuan edhe festën e Pashkës. Kjo ndodhi 
ditën e 14-të të muajit të parë, në mbrëmje. 11Të nesërmen ata hëngrën bukë të gatuar 
pa tharm dhe kokrra gruri të pjekura, të gjitha të përgatitura me prodhimet që 
rriteshin në vend. 12Që atëherë mana mbaroi; izraelitët kurrë nuk gjetën më manë. Prej 
atij viti ata hëngrën nga prodhimet që rriteshin në Kënaan. 
_______________________________ 
♦ lojë fjalësh: Gilgal (rreth) tingëllon si fjalë ’heqje’ ose ’largim’. 
 
Zoti dërgon një ndihmës të fuqishëm 
13Një ditë, kur gjendej afër Jerihos, papritur Joshua pa një njeri që qëndronte para tij 
me shpatë të nxjerrë. Joshua iu afrua dhe e pyeti: «Je mik apo armik?» 
14«As njëri e as tjetri – iu përgjigj i panjohuri. – Unë jam komandanti i ushtrisë së Zotit. 
Tani erdha!» 
Joshua ra përmbys para tij dhe i tha: «Unë jam shërbëtori yt! Urdhëro, o Zot» 
15Ai i tha Joshuas: «Hiqi këpucët, sepse qëndron në tokë të shenjtë!»  
Joshua veproi sipas këtij urdhri. 
 
Muret e Jerihos shemben 

Kur u afruan izraelitët, të gjitha portat e Jerihos ishin të mbyllura me shula. 
Askush nuk mund të dilte e as të hynte. 2Atëherë Zoti i tha Joshuas: «Tani po të 

dorëzoj Jerihon me mbretin e tij dhe me të gjithë luftëtarët e tij. 3Për gjashtë ditë 
rresht, bashkë me ushtarët e tu, duhet të hapni, çdo ditë, nga një kalim rreth qytetit. 
4Shtatë priftërinj me brirë sinjalizues duhet të ecin përpara arkës së besëlidhjes. Ditën 
e shtatë ju duhet të kaloni shtatë herë rreth qytetit dhe priftërinjtë t’u bien brirëve. 
5Sapo njerëzit ta dëgjojnë tingullin e brirëve, të gjithë duhet të lëshojnë kushtrimin. 
Pastaj muret do të shemben dhe secili do të mund të hyjë në qytet nga vendi ku 
gjendet në atë çast.» 
6Joshua i thirri priftërinjtë dhe u tha: «Merreni arkën e besëlidhjes në sup. Shtatë veta 
prej jush duhet të ecin përpara saj me brirë sinjalizues.» 7Pastaj i dha urdhër popullit: 
«Ngrihuni! Marshoni rreth qytetit! Luftëtarët më të sprovuar do të ecin përpara arkës së 
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besëlidhjes si pararojë.» 
8-9Kështu u bë. Midis luftëtarëve të sprovuar dhe arkës së besëlidhjes ecnin shtatë 
priftërinj, që u binin vazhdimisht brirëve të tyre. Në fund vinte pjesa tjetër e ushtrisë. 
10Joshua u kishte dhënë urdhër izraelitëve të heshtnin dhe vetëm me urdhrin e tij do të 
lëshonin kushtrimin. 11Kështu, ai urdhëroi që mbarë kolona të marshonte vetëm një 
herë rreth qytetit. Pastaj izraelitët u kthyen në fushim dhe atje kaluan natën. 
12Të nesërmen, herët në mengjës, Joshua dha përsëri urdhrin për nisje. Priftërinjtë e 
morën arkën e besëlidhjes në sup. 13Pastaj u nisën. Në fillim pararoja, pastaj priftërinj-
të, që u binin vazhdimisht brirëve, pas tyre arka e besëlidhjes dhe, në fund, pjesa tjetër 
e ushtrisë. 14Edhe atë ditë ata marshuan vetëm një herë rreth qytetit. Kështu bënë për 
gjashtë ditë. 
15Ditën e shtatë, ata u nisën që në agim me të njëjtin formacion. Atë ditë ata marshuan 
shtatë herë rreth qytetit. 16Herën e shtatë, kur priftërinjtë u bënë gati t’u bien brirëve, 
Joshua u dha urdhër izraelitëve: «Tani, thërritni me zë të fortë! Zoti jua ka dorëzuar 
qytetin. 17Shkatërrojeni! Zoti e ka dënuar me shkatërrim, atë dhe gjithçka që ka 
brenda. Asnjë njeri e asnjë kafshë të mos mbetet gjallë. Vetëm prostituta, Rahava, me 
pjesëtarët e shtëpisë së saj, do të kursehet, sepse ajo i fshehu atëherë zbuluesit tanë. 
18Ruhuni që të mos merrni për vete asgjë nga ajo që Zoti e ka dënuar me shkatërrim, 
ndryshe mallkimi do të bjerë mbi ju dhe do t’ju rrënojë. 19Gjithë ari dhe argjendi, si dhe 
të gjitha sendet prej bronzi dhe hekuri i takojnë Zotit dhe duhen vendosur në thesarin 
e shenjtërores së tij. 
20Priftërinjtë u ranë brirëve dhe, kur e dëgjoi tingullin e brirëve, populli lëshoi një 
kushtrim të fuqishëm. Mbarë muri u shemb dhe izraelitët hynë në qytet nga të gjitha 
anët dhe e pushtuan. 21Sipas urdhrit të Zotit, ata vranë me shpatë gjithçka që rronte 
në qytet: burra dhe gra, fëmijë dhe pleq, bagëti, dele dhe gomarë. 
 
Familja e Rahavës kursehet 
22Por Joshua u kishte dhënë urdhër të dy zbuluesve: «Hyni në shtëpinë e prostitutës 
dhe nxirreni, bashkë me të gjithë pjesëtarët e familjes, siç i jeni betuar!» 23Ata e nxorën 
Rahavën, prindërit e saj, vëllezërit e saj, dhe të gjithë pjesëtarët e shtëpisë, mbarë 
farefisin e saj, dhe i çuan në vend të sigurt, pranë fushimit të izraelitëve. 
24Pastaj izraelitët e dogjën mbarë qytetin. Vetëm arin dhe argjendin dhe enët prej 
bronzi dhe hekuri i vendosën në thesarin e shenjtërores së Zotit. 25Prostitutën dhe 
pjesëtarët e shtëpisë së saj Joshua i kurseu, sepse ajo i kishte fshehur zbuluesit. Pas-
ardhësit e saj jetojnë edhe sot midis izraelitëve. 
26Atëherë Joshua dha këtë paralajmërim: 
«Në qoftë se ndokush do të kërkojë ta rindërtojë qytetin e Jerihos, atë do ta gjejë 
mallkimi i Zotit. Kur t’i vë themelet, ai do ta paguajë këtë me të parëlindurin e tij. Kur 
t’i vendosë portat, do ta paguajë me të voglin.» 27Zoti e përkrahte Joshuan dhe nami i tij 
u përhap në mbarë vendin. 
 
Zoti nuk e përkrah më Izraelin 

Zoti e kishte dënuar qytetin e Jerihos me shkatërrim dhe ua kishte ndaluar 
izraelitëve të përvetësonin ndonjë gjë nga ai. Por jo të gjithë iu bindën këtij urdhri. 

Një burrë, me emrin Ahan, mori diçka prej sendeve të ndaluara. Atëherë Zoti u zemë-
rua me izraelitët. Ahani ishte biri i Karmit dhe nipi i Zavdiut. Ai i takonte klanit të 
Zerahut nga fisi i Judës.  

2Pastaj Joshua dërgoi disa njerëz nga Jeriho deri në Aji, një qytet në lindje të Bet-Elit 
afër BetAvenit. Ai u dha urdhër të zbulonin krahinën e Ajit. Ata e zbatuan urdhrin, 3u 
kthyen te Joshua dhe raportuan: «Aji nuk është një qytet i madh. Nuk ke nevojë t’i 
mobilizosh të gjithë luftëtarët; 2-3.000 veta do të mjaftojnë për ta pushtuar Ajin.» 
4Kështu, rreth 3.000 izraelitë sulmuan qytetin, por sulmi i tyre u thye. 5Njerëzit e Ajit i 
ndoqën, nga porta e qytetit, deri në vendin ku shkëmbinjtë bien thikë dhe vranë 36 
veta prej sulmuesve.  
Atëherë izraelitët i lëshoi zemra. 6Joshua dhe pleqtë ishin aq të tronditur, saqë i grisën 
rrobat, hodhën pluhur në kokë dhe ranë përmbys para arkës së besëlidhjes së Zotit. 
Ashtu, të shtrirë, qëndruan deri në mbrëmje. 
7Joshua iu lut Zotit: «O Zot! Përse na ke sjellë matanë Jordanit? Vetëm për të na dorë-
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zuar tek amorasit, që të shkatërrohemi? Sikur të kishim mbetur në bregun tjetër të 
Jordanit! 8Çfarë mund të them, o Zot, tani që izraelitët kanë ikur para armiqve të tyre? 
9Kur ta dëgjojnë kënanasit dhe banorët e tjerë të vendit, do të afrohen të gjithë dhe do 
të na zhdukin nga faqja e dheut. E çfarë do të bësh ti për të shpëtuar namin tënd?» 
 
Shkaku është mosbindja 
10Zoti i tha Joshuas: ”Ngrihu më këmbë! Përse je shtrirë në tokë? 11Izraelitët janë 
ngarkuar me faj; ata e kanë shkelur besëlidhjen që kisha bërë me ta, sepse ata kanë 
marrë tinëz diçka prej sendeve që duhen shkatërruar dhe e kanë përvetësuar. 12Ja 
shkaku përse izraelitët nuk mund t’u bëjnë ballë armiqve të tyre. Ata detyrohen të ikin 
prej tyre, sepse ata vetë janë tani nën mallkimin e dënimit dhe janë të dënuar me 
shkatërrim. Nuk do t’ju përkrah më në qoftë se nuk shkatërroni gjithçka që morët, 
kundër urdhrit tim. 13Ngrihuni dhe përgatiteni popullin për t’u takuar me mua! 
Jepini urdhër: «Pastrohuni, që të mund të paraqiteni para Zotit, sepse ai ka thënë: 
Midis jush keni sende që janë nën mallkim. Ju nuk do të mund t’u bëni ballë armiqve 
tuaj, nëse nuk do t’i hiqni ato sende nga mesi juaj. 14Paraqituni nesër të radhitur sipas 
fiseve. Fisi, të cilit do t’i bjerë shorti, duhet të paraqitet sipas klaneve. Pastaj prej fisit 
do të zgjidhet me short një klan dhe prej klanit një familje. 15Pastaj shorti do të bjerë 
mbi njërin prej njerëzve të kësaj familjeje; ai është njeriu që ka vjedhur sende të 
ndaluara, prandaj duhet djegur, ai dhe gjithçka që i takon. Ai ka bërë diçka të pa-
pranueshme në Izrael dhe kështu ka shkelur besëlidhjen me Zotin.»” 
 
Shlyerja e mëkatit 
16Të nesërmen në mëngjes Joshua urdhëroi që izraelitët të paraqiteshin të radhitur 
sipas fiseve; shorti i ra fisit të Judës. 
17Kur u paraqit fisi i Judës me klanet e tij, shorti i ra klanit të Zerahut, dhe prej klanit 
të Zerahut, familjes së Zavdiut. 18Mes burrave të familjes së Zavdiut, shorti i ra Ahanit, 
birit të Karmiut dhe nipit të Zavdiut. 19Joshua i tha: «Pranoje fajin tënd para Zotit, Pe-
rëndisë së Izraelit! Më thuaj haptazi çfarë ke bërë dhe mos më fshih gjë!» 
20«Po, – iu përgjigj, – këtë faj kundër Zotit, Perëndisë së Izraelit, e kam bërë unë. 21Në 
plaçkën e luftës pashë një mantel babilonas të çmueshëm, dyqind monedha argjendi 
dhe një shufër ari, që peshonte një gjysmë kilogrami. Nuk arrita t’i qëndroja ngasjes 
dhe i mora ato për vete. Të gjitha do t’i gjesh të groposura nën çadrën time, me 
argjendin në fund.» 
22Joshua dërgoi disa njerëz te çadra e Ahanit dhe ata i gjetën të gjitha, ashtu siç e 
kishte përshkruar ai. 23Ata i sollën plaçkat te Joshua dhe izraelitët dhe i  vendosën 
para arkës së besëlidhjes. 24Joshua dhe mbarë populli e çuan Ahanin bashkë me plaç-
kat, si dhe bijtë dhe bijat e tij, bagëtinë, gomarët, delet dhe dhitë e tij, çadrën e tij dhe 
gjithçka që i takonte atij, në luginën e Ahorit. 
25Joshua i tha: «Ti na ke hedhur në fatkeqësi. Për këtë Zoti tani do të të hedhë ty në 
fatkeqësi.» Të gjithë izraelitët i vranë me gurë Ahanin dhe pjesëtarët e familjes së tij dhe 
i dogjën. 26Pastaj mbi ta ngritën një grumbull të madh gurësh, që mund të shihet edhe 
sot. Pas kësaj, Zoti e ndali zemërimin e tij.  
Për shkak të kësaj ngjarjeje lugina quhet edhe sot lugina e Ahorit (Lugina e Fat-
keqësisë). 
 
Dinakëria luftarake e Joshuas 

Pastaj Zoti i tha Joshuas: «Merr tani me vete mbarë dërgatë ushtarake dhe shko 
edhe një herë para qytetit Aji. Mos u tremb! Unë të kam dorëzuar mbretin e Ajit, 

popullin e tij, qytetin e tij dhe tokën e tij. 2Me qytetin dhe mbretin e tij ti duhet të 
veprosh ashtu siç veprove me Jerihon dhe me mbretin e tij; por, kësaj here ju mund të 
mbani për vete sendet e plaçkitura dhe bagëtinë. Vë një pjesë të njerëzve në pritë 
prapa qytetit.» 
3Para se të nisej drejt Ajit me të gjithë luftëtarët e tij, Joshua zgjodhi 30.000 burra të tij 
më të mirë dhe nisi (5000 prej tyre) përpara, që gjatë natës. 4Atyre u dha urdhër: «Zini 
pritë në anën tjetër të qytetit, por jo shumë larg qytetit. Rrini gati për sulm në çdo 
kohë. 5Unë vetë do të shkoj para qytetit me pjesën e trupave që më mbetet. Atëherë kur 
të dalin kësaj here burrat e Ajit nga qyteti për të na sulmuar, ne do të kthehemi dhe do 
të largohemi me vrap, 6që ata të na ndjekin pas. Kështu do t’i tërheqim larg qytetit, 
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sepse ata do të mendojnë se ne ikim nga frika si herën e parë. 
7Ndërkohë, ju duhet të dilni nga prita dhe ta pushtoni qytetin. Zoti, Perëndia juaj, do 
t’jua dorëzojë. 8Vërini menjëherë zjarrin, sipas urdhrit të Zotit! Zbatojeni me përpikëri 
urdhrin tim!» 
9Sipas urdhrit të Joshuas, ata shkuan dhe zunë pritë, në perëndim të Ajit, drejt Bet-
Elit. Joshua e kaloi natën në fushim. 10Herët në mëngjes, urdhëroi që të paraqiteshin 
luftëtarët e tjerë. Bashkë me pleqtë e popullit u vu në krye të tyre dhe shkoi përpara 
për të sulmuar Ajin. 11Në veri të qytetit ata ngritën fushimin; vetëm një luginë i ndante 
nga qyteti. 
12Në perëndim të qytetit, midis Ajit dhe Bet-Elit, Joshua kishte vënë 5000 burra në 
pritë. 13Kështu, fushimi ishte në veri të qytetit, kurse prita në perëndim. Joshua vetë u 
kthye natën në luginë. 
14Kur pa burrat e Joshuas, mbreti i Ajit nuk ngurroi, doli nga qyteti bashkë me burrat 
e tij dhe u sul kundër izraelitëve. Shkoi në drejtim të luginës së Jordanit për t’i 
sulmuar atje. Nuk e dinte se Joshua i kishte vënë pritë. 15Joshua dhe burrat e tij, sa 
për t’u dukur, u zmbrapsën para sulmit të tyre dhe ikën në drejtim të luginës së 
Jordanit. 
16Atëherë u dha urdhër të gjithë njerëzve që ishin ende në Aji, që t’i ndiqnin izraelitët. 
Kjo i tërhiqte ata edhe më larg qytetit. 17Asnjeri nuk mbeti në Aji; të gjithë ndiqnin 
izraelitët. Qyteti mbeti pa mbrojtje dhe me porta të hapura. 
 
Pushtimi dhe shkatërrimi i Ajit 
18Pastaj Zoti i tha Joshuas: «Drejto shpatën tënde kundër Ajit! Po ta dorëzoj qytetin.» 
Dhe Joshua ashtu bëri. 19Sapo ai shtriu dorën, izraelitët dolën nga prita, hynë me vrap 
në qytet, e pushtuan dhe i vunë zjarrin. 
20-21Kur njerëzit e Ajit shikuan prapa, panë tymin që po ngrihej nga qyteti i tyre. Atëherë 
e kuptuan se ishin të humbur. Sapo vunë re se qyteti ishte pushtuar, Joshua dhe 
izraelitët që gjer atëherë po iknin me vrap, u kthyen dhe i sulmuan burrat e Ajit. 22Këta 
mbetën të rrethuar dhe asnjë prej tyre nuk shpëtoi gjallë. 23Izraelitët zunë rob vetëm 
mbretin e Ajit dhe e shpunë te Joshua. 
24Kur i kishin vrarë të gjithë burrat e Ajit që i ndiqnin pas, izraelitët hynë në qytet dhe 
vranë pjesën tjetër të njerëzve që kishte mbetur prapa. 25Kështu, u vranë të gjithë 
banorët e Ajit, 12.000, burra dhe gra. 26Joshua e mbajti shpatën të ngritur në drejtim 
të Ajit, derisa u zbatua dënimi i shkatërrimit mbi të gjithë banorët e tij. 27Por izraelitët 
mbajtën për vete bagëtinë dhe sendet e plaçkitura, sipas urdhrit që ia kishte dhënë 
Zoti Joshuas. 
28Joshua e dogji Ajin dhe e bëri shkrumb e hi. Kështu ka mbetur ai edhe sot. 
29Mbretin e Ajit e varën në një pemë. Në perëndim të diellit, Joshua dha urdhër ta 
zbritnin kufomën dhe ta hidhnin pranë portës së qytetit. Izraelitët ngritën një grumbull 
të madh gurësh mbi të, që mund të shihet edhe sot. 
 
Leximi solemn i Ligjit 
30Pastaj, Joshua ndërtoi në malin Eval një altar për nder të Zotit, Perëndisë së Izraelit. 
31Ai e ndërtoi altarin sipas udhëzimeve që ua kishte dhënë izraelitëve Moisiu, shërbëtori 
i Zotit, dhe që janë shkruar në librin e ligjeve të Moisiut: «Altari duhet ndërtuar me 
gurë që nuk janë gdhendur me vegla të hekurta.» Në këtë altar izraelitët i kushtuan 
Zotit flijime përkushtimi dhe flijime miqësie. 
32Në sy të të gjithëve, Joshua shkroi një kopje të ligjit që ua kishte dhënë Moisiu. 33Të 
gjithë izraelitët me pleqtë e tyre, kryetarët dhe gjyqtarët e tyre, të gjithë të huajt që 
ishin lidhur me ta, qëndronin në të dyja anët e arkës së besëlidhjes së Zotit. Një pjesë 
ishte drejtuar nga mali Eval, kurse tjetra nga mali Garicim. Midis tyre dhe arkës së 
besëlidhjes së Zotit qëndronin levitët. Sipas udhëzimit që kishte dhënë Moisiu, kështu 
duhej të radhitej populli për të marrë bekimin e Zotit. 
34Pastaj Joshua lexoi me zë të lartë mbarë Ligjin, si bekimet ashtu edhe mallkimet, 
pikërisht siç shkruhet në librin e Ligjit. 35Nuk hoqi asnjë fjalë prej asaj që kishte 
shkruar Moisiu. Mbarë bashkësia e izraelitëve po dëgjonte, edhe gratë edhe fëmijët, si 
dhe të huajt që banonin mes tyre. 
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Njerëzit e Givonit shpëtojnë me dinakëri 
Lajmi për fitoren e izraelitëve u përhap në mbarë vendin. Të gjithë mbretërit në pe-
rëndim të Jordanit – në malësi, në zonën kodrinore dhe në rrafshinën bregdetare, 

deri në Liban – e morën vesh këtë. Atëherë mbretërit e hitasve, amorasve, kënanasve, 
perizasve, horasve dhe jevusasve 2u bashkuan për të luftuar kundër Joshuas dhe 
izraelitëve. 
3Kur morën vesh se ç’u kishte bërë Joshua qyteteve Jeriho dhe Aji, banorët e Givonit 
që u përkisnin horasve, 4-5menduan një dredhi. Disa prej tyre u veshën si lajmëtarë nga 
një vend i largët. Ata u veshën me rroba të vjetra dhe këpucë të prishura e gjithë arna, 
i ngarkuan gomarët e tyre me ushqim dhe me bukë të tharë, të futur në thasë të grisur 
dhe në rrëshiqe të arnuara. 
6Kështu, ata shkuan në fushimin izraelit në Gilgal dhe u thanë Joshuas dhe 
izraelitëve: «Ne kemi ardhur nga një vend i largët dhe duam që ju të bëni besëlidhje me 
ne.»  

7Por izraelitët iu përgjigjën horasve: «Nuk mund të bëjmë besëlidhje me ju! Ndoshta 
banoni afër nesh.» 
8Njerëzit e Givonit i thanë Joshuas: «Ne jemi shërbëtorët e tu besnikë!» «Kush jeni? Nga 
ku vini?» – i pyeti. 9Ata e gënjyen, duke i thënë: ”Ne kemi ardhur nga një vend shumë i 
largët, sepse nami i Zotit, Perëndisë suaj, ka arritur gjer te ne. Ne kemi marrë vesh 
gjithçka që ndodhi në Egjipt 10dhe gjithçka që Zoti u bëri të dy mbretërve amoras në 
anën tjetër të Jordanit, mbretit Sihon nga Heshboni dhe mbreti Og nga Bashani, që 
mbretëronte në Ashtarot. 11Atëherë pleqtë tanë dhe të gjithë banorët e vendit tonë na 
thanë: «Merrni me vete ushqim dhe nisuni për rrugë për të takuar këtë popull. 
Thuajuni se jemi shërbëtorët e tyre besnikë dhe lutjuni të bëjnë besëlidhje me ne.» 12Ja 
bukët tona; ato ishin ende të ngrohta kur u nisëm për rrugë, por tani janë tharë dhe 
janë thërrmuar. 13Shikoni rrëshiqet tona: ata ishin ende të rinj, kur i mbushëm, por 
tani janë të plasaritur. Rrobat dhe këpucët tona janë të prishura nga udha e gjatë.” 
14Atëherë izraelitët, si shenjë miqësie, hëngrën diçka nga ushqimi që kishin sjellë të 
huajt me vete. Por ata lanë pas dore këshillimin me Zotin. 15Joshua ua dha besën 
solemne njerëzve nga Givoni dhe u premtoi se do t’i linte të gjallë. Edhe kryetarët e 
fiseve izraelite u betuan për këtë. 
16Tri ditë pas përfundimit të marrëveshjes, doli se ata, në të vërtetë, banonin afër tyre. 
17Izraelitët kishin shkuar përpara dhe kishin hasur në qytetet prej të cilëve ishin lajmë-
tarët: Givonin, Kefirën, Beerotin dhe Kirjat-Jearimin. 18Por nuk mund t’u bënin gjë, 
sepse kryetarët e fiseve të Izraelit kishin bërë me ta besëlidhje për paqe në emër të 
Zotit, Perëndisë së vet. Mbarë populli i qortoi kryetarët e fiseve, 19-20por ata u përgjigjën: 
«Ne u jemi betuar për paqe në emrin e Zotit, Perëndisë sonë. Prandaj jemi të detyruar 
të mos i vrasim, ndryshe Zoti do të na ndëshkojë rëndë. 21Por ata duhet të marrin 
përsipër të shërbejnë si druvarë dhe ujëmbajtës për mbarë Izraelin.» Dhe kështu u bë. 
22Joshua dërgoi njerëz t’i sillnin lajmëtarët prej Givonit dhe u tha: «Përse na mash-
truat? Ju thatë se keni ardhur nga larg, ndërsa banoni afër nesh! 23Meqë keni vepruar 
kështu, do të jeni të mallkuar. Populli juaj do të bëhet përgjithmonë skllavi ynë që do 
të sigurojë furnizimin me dru dhe ujë për shenjtëroren e Perëndisë tim.» 24Ata u 
përgjigjën: «Kështu vepruam, sepse kishim frikë për jetën tonë. Kishim dëgjuar se Zoti, 
Perëndia juaj, me anë të Moisiut, shërbëtorit të tij, jua kishte premtuar mbarë tokën 
dhe ju kishte urdhëruar të vritni të gjithë banorët e saj. 25Tani jemi në dorën tënde. Bëj 
me ne çfarë të duash.» 
27Joshua i mbrojti njerëzit e Givonit dhe nuk lejoi që izraelitët t’i vritnin. 27Por i 
skllavëroi dhe i detyroi të bëheshin druvarë dhe ujëmbajtës për izraelitët dhe për 
shërbimin e flijimit në altarin e Zotit. Këtë punë ata e bëjnë edhe sot në vendin që Zoti 
e ka caktuar për shenjtëroren e tij. 
 
Ekspedita ndëshkimore e kënanasve kundër Givonit 

Adonik-Cedek, mbreti i Jerusalemit dëgjoi se Joshua e kishte pushtuar qytetin 
Aji dhe kishte zbatuar në të vendimin e shkatërrimit, siç e kishte bërë me 

Jerihon dhe mbretin e tij. Gjithashtu dëgjoi se njerëzit e Givonit kishin bërë traktatin e 
paqes me izraelitët dhe po banonin ndër ta. 2Banorët e Jerusalemit i pushtoi tmerri 
sepse Givoni ishte një ndër qytetet e rëndësishme, mbi të cilat sundonte një mbret dhe 
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ishte më i madh se Aji. Përveç kësaj, burrat e Givonit ishin të njohur si luftëtarë trima. 
3Kështu mbreti i Jerusalemit dërgoi lajmëtarë te mbretërit fqinjë, Hohami nga Hevroni, 
Pirami nga Jarmuti, Jafia nga Lakishi dhe Deviri nga Egloni dhe u bëri thirrje: 4«Eja të 
më ndihmoni! Ne duam t’i ndëshkojmë njerëzit e Givonit, sepse kanë bërë traktat 
paqeje me izraelitët.» 5Kështu, pesë mbretërit, me tërë forcat e tyre ushtarake, 
marshuan mbi qytetin Givon: e rrethuan dhe e sulmuan atë. 
6Atëherë njerëzit e Givonit dërguan lajmëtarë në fushimin e izraelitëve pranë Gilgalit 
dhe iu lutën Joshuas: «Mos na lër në baltë! Ne të jemi nënshtruar ty dhe jemi vënë nën 
mbrojtjen tënde. Të gjithë mbretërit, këtu në malësi, u bënë kundër nesh dhe po na 
sulmojnë!» 
7Joshua i mblodhi të gjithë burrat e Izraelit dhe u nis nga Gilgali me tërë ushtrinë e tij. 
8Zoti i tha: «Mos ki frikë nga ata! Të gjithë t’i kam dorëzuar. Asnjë nuk do të mund të të 
qëndrojë.» 
 
Perëndia i ndihmon izraelitët të dalin fitimtarë 
9Joshua marshoi me njerëzit e tij tërë natën, kështu që sulmi i tij i zuri amorasit krejtë-
sisht në befasi. 10Kur e panë ushtrinë izraelite, Zoti u kalli atyre një tmerr aq të madh, 
saqë mendonin vetëm të iknin.  
Izraelitët u shkaktuan disfatë të madhe dhe i ndoqën nëpër lartësinë e Bet-Horonit dhe 
pastaj edhe më tutje deri në Azekë dhe Makedë. 11Kur amorasit po zbritnin me vrap 
nga lartësitë e Bet-Horonit, Zoti bëri që mbi ta të binin kokrra shumë të mëdha 
breshri. Më shumë amoras vdiqën prej tyre sesa nga shpatat e izraelitëve. 
12Atëherë, kur Zoti ua dorëzoi amorasit izraelitëve, Joshua iu lut Zotit dhe thirri para të 
gjithë izraelitëve:  
«O diell, ndal mbi Givon; ti, o hënë, qëndro mbi luginën e Ajalonit!» 13Dhe dielli u ndal e 
hëna pushoi derisa populli i Izraelit i vrau të gjithë armiqtë e tij. 
Këto vargje janë shkruar në librin e Epikës së heronjve. Afër një ditë dielli qëndroi 
lart në mes të qiellit dhe nuk lëvizi nga vendi.   

14As më përpara dhe as më vonë Zoti nuk ka bërë një gjë të tillë me lutjen e njeriut. 
Vetë Zoti luftoi në anën e izraelitëve. 
15Pasi korrën fitoren, Joshua me mbarë ushtrinë u kthye në fushim pranë Gilgalit. 
 
Pesë mbretërit kënanas zihen rob dhe ekzekutohen 
16Por pesë mbretërit amoras kishin ikur dhe ishin fshehur në një shpellë pranë Make-
dës. 17Megjithatë, izraelitët i zbuluan dhe njoftuan Joshuan. 18Ai dha urdhër: 
«Rrokullini gurë të mëdhenj para grykës së shpellës dhe vini atje një rojë. 19Por ju të 
tjerët mos u ndalni! Ndiqni më tej pjesën tjetër të armikut, që të mos kthehen më në 
qytetet e tyre. Zoti, Perëndia juaj, jua ka dorëzuar.» 
20Joshua dhe njerëzit e tij u shkaktuan amorasve disfatë të madhe; vetëm pak prej tyre 
mund të shpëtonin në qytetet e fortifikuara. 21Të gjithë burrat izraelitë u kthyen shën-
doshë te Joshua në fushimin pranë Makedës. Askush nuk guxonte më as të hapte 
gojën kundër një izraeliti. 
22Joshua dha urdhër: «Rrokullini gurët nga gryka e shpellës dhe nxirrni pesë mbretërit 
dhe sillini tek unë!» 23-24E hapën shpellën dhe i shpunë te Joshua mbretërit e 
Jerusalemit, Hevronit, Jarmutit, Lakishit dhe Eglonit. 
Joshua i mblodhi të gjithë izraelitët para tij dhe u dha urdhër komandantëve që kishin 
luftuar me të: «Afrohuni dhe vini këmbën mbi qafën e këtyre mbretërve!» 25Pastaj u tha: 
«Mos u tmerroni, as mos t’ju lëshojë zemra! Guxim dhe vendosmëri! Kështu, siç veproi 
me këta këtu, Zoti do të veprojë me të gjithë armiqtë tuaj.» 
26-27Pastaj Joshua i vrau mbretërit dhe kufomat e tyre i vari në pesë pemë. Në mbrëmje 
dha urdhër t’i hiqnin kufomat dhe t’i hidhnin në shpellën ku ishin fshehur. Para 
grykës së saj rrokullisën gurë të mëdhenj, të cilët mund të shihen sot e kësaj dite. 
 
Pushtimi i jugut të Kënaanit 
28Po atë ditë Joshua sulmoi qytetin Makeda dhe e pushtoi. Ai e zbatoi vendimin e 
shkatërrimit mbi mbretin dhe mbi të gjithë banorët. Të gjithë u vranë; askush nuk 
arriti të shpëtonte. Joshua veproi me mbretin e Makedës njëlloj si me mbretin e 
Jerihos. 
29Nga Makeda Joshua shkoi me ushtrinë e tij në qytetin Livna dhe e sulmoi. 30Zoti u 
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dorëzoi izraelitëve Livnën bashkë me mbretin e saj. Të gjithë banorët i vranë dhe nuk 
lejuan asnjeri të ikte. Me mbretin e Livnës vepruan njëlloj si me mbretin e Jerihos. 
31Nga Livna ata marshuan mbi qytetin Lakish, e rrethuan dhe e sulmuan. 32Ditën e 
dytë të rrethimit, Zoti ua dorëzoi qytetin izraelitëve. Ata e pushtuan dhe i vranë të 
gjithë banorët, siç e kishin bërë në Livnë. 33Edhe mbretin Horam të Gezerit, që u kishte 
ardhur në ndihmë njerëzve të Lakishit, Joshua e mundi dhe trupat e tij u asgjësuan 
deri në njeriun e fundit. 
34Nga Lakishi ata marshuan mbi qytetin Eglon, e rrethuan dhe e sulmuan. 35Atë e 
pushtuan po atë ditë dhe zbatuan mbi të gjithë banorët e tij vendimin e shkatërrimit, 
pikërisht siç kishin bërë edhe me Lakishin. 
36Nga Egloni ata marshuan mbi qytetin Hevron, e sulmuan 37dhe e pushtuan. Ata e 
zbatuan edhe aty vendimin e shkatërrimit, siç kishin bërë me Eglonin dhe vranë 
mbretin dhe të gjithë banorët, edhe në fshatrat përreth. Asnjeri nuk arriti të shpëtonte. 
38Pastaj u kthyen dhe sulmuan qytetin Devir. 39Ata e pushtuan atë bashkë me fshatrat 
përreth dhe e zbatuan vendimin e shkatërrimit mbi mbretin e tyre dhe mbi të gjithë 
banorët e tij. Si me rastin e Hevronit, Joshua nuk lejoi asnjeri të shpëtonte. Ai i 
shkaktoi Devirit dhe mbretit të tij të njëjtën disfatë si Livnës dhe mbretit të saj. 
40-41Në këtë mënyrë Joshua e pushtoi tërë vendin: malësinë në mes, zonën kodrinore 
perëndimore, shpatin malor në lindje dhe krahinën e stepave në jug, mbarë rrethinën 
nga Kadesh-Barnea deri në Gaza dhe nga krahina e Goshenit deri në Givon. Ai i mundi 
të gjithë mbretërit dhe nuk la gjallë asnjeri në tërë këtë krahinë; mbi të gjithë zbatoi 
vendimin e shkatërrimit, sipas urdhrit të Zotit, Perëndisë së Izraelit. 42Në një fushatë të 
vetme Joshua e pushtoi këtë krahinë dhe i mundi të gjithë mbretërit që kishin 
sunduar atje, sepse Zoti, Perëndia e Izraelit, luftonte për popullin e tij. 43Pastaj Joshua 
me ushtrinë izraelite u kthye në fushimin pranë Gilgalit. 
 
Munden mbretërit e Kënaanit verior 

1-2Kur mbreti Javin nga Hacori mori vesh fitoret e izraelitëve, i thirri të gjithë 
mbretërit fqinjë në një fushatë të përbashkët: mbretin Jovav nga Madoni, 

mbretërit e Shimronit dhe Ahshafit dhe mbretërit e tjerë në malësinë veriore, në 
rrethinat e liqenit të Ginosarit, në malësinë perëndimore dhe në zonën bregdetare të 
Dorit. 3Përveç kësaj, dërgoi lajmëtarë te kënanasit në lindje dhe në perëndim të maleve 
dhe tek amorasit, hitasit, perizasit dhe jevusasit në malësi, si dhe tek horasit, në rrëzë 
të malit Hermon, në krahinën e Micpës. 4Ata erdhën me luftëtarët e tyre dhe ishin aq të 
panumërt sa kokrrizat e rërës në bregun e detit. Ata kishin me vete edhe shumë 
karroca. 5Ata i bashkuan trupat e tyre kundër Izraelit dhe e ngritën fushimin e tyre të 
përbashkët pranë burimeve të Meromit. 
6Por Zoti i tha Joshuas: «Mos ki frikë prej tyre! Nesër në këtë kohë ti do t’i kesh 
mundur. Për këtë të jesh i sigurt. Pas fitores ju duhet t’ua pritni dejtë kuajve dhe të 
digjni karrocat e tyre të luftës.» 
7Joshua bashkë me burrat e tij e sulmuan befasisht fushimin e armiqve 8dhe Zoti ua 
dorëzoi ata izraelitëve. Burrat e Izraelit i shpartalluan armiqtë dhe i ndoqën, në veri 
deri në qytetin e madh Sidon dhe deri në Misrefot-Maim dhe në lindje deri në 
rrafshinën e Micpës. Ata i vranë të gjithë dhe nuk lejuan asnjeri të shpëtonte. 9Sipas 
urdhrit të Zotit, Joshua urdhëroi që t’ua pritnin dejtë kuajve dhe të digjnin karrocat e 
luftës. 
 
Pushtimi i Kënaanit verior 
10Pastaj Joshua u kthye dhe pushtoi qytetin Hacor, që atëherë sundonte mbi të gjitha 
qytetet e asaj krahine dhe mbi mbretërit e tyre. Ai vrau mbretin 11dhe burrat izraelitë e 
zbatuan vendimin e shkatërrimit mbi të gjithë banorët. Askush nuk mbeti gjallë; 
dogjën edhe qytetin.  

12Joshua i pushtoi të gjitha qytetet e tjera dhe urdhëroi që të vriteshin mbretërit e tyre 
dhe të gjithë banorët, sipas urdhrit të Moisiut, shërbëtorit të Zotit. 13Por këto qytete 
nuk u dogjën: ato qëndrojnë edhe sot në kodrat e tyre. 14Izraelitët morën për vete të 
gjitha sendet me vlerë dhe të gjithë bagëtinë, por prej njerëzve nuk lanë asnjeri të 
gjallë. 15Kështu e kishte urdhëruar Zoti Moisiun, shërbëtorin e tij, dhe ai ia kishte 
përcjellë urdhrin Joshuas. Joshua i ndoqi me përpikëri udhëzimet që kishte marrë 
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Moisiu nga Zoti. 
16Joshua e pushtoi mbarë vendin, nga jugu në veri: malësinë, krahinën jugore të ste-
pave, zonën kodrinore perëndimore dhe rrafshinën e Jordanit, 17mbarë krahinën, nga 
mali Halak, që ndodhet këndej malësisë së Seirit, deri në Baal-Gad, në rrafshinën 
midis Libanit dhe malësisë së Hermonit. Të gjithë mbretërit e kësaj krahine Joshua i 
zuri rob dhe i vrau. 18Por atij iu desh të luftonte për shumë kohë kundër tyre. 19Përveç 
qytetit horas Givon, asnjë qytet tjetër nuk bëri traktat paqeje me izraelitët. Të gjithë u 
pushtuan. 20Zoti i kishte bërë banorët e tyre aq kokëfortë, saqë i kundërshtuan 
izraelitët, sepse donte që të zbatohej mbi të gjithë vendimi i shkatërrimit dhe të 
zhdukeshin pa mëshirë, sipas urdhrit që i kishte dhënë Moisiut. 
21Atëherë Joshua asgjësoi edhe anakasit, që banonin në qytetet Hevron, Devir dhe 
Anav dhe në vendet e tjera të malësisë së Judës dhe të Izraelit. Ai e zbatoi vendimin e 
shkatërrimit mbi ta 22dhe nuk la asnjeri prej tyre të gjallë. Vetëm anakasit në Gaza, 
Gat dhe Ashdod i shpëtuan shkatërrimit.  

23Joshua e pushtoi mbarë vendin, siç ia kishte shpallur Zoti Moisiut. Ai ua dha 
izraelitëve për pronë dhe i ndau çdo fisi pjesën e tij. Pastaj izraelitët jetuan të qetë dhe 
në paqe. 
 
Rivështrim i fitoreve të Moisiut në krahinën lindore të Jordanit 

Izraelitët tashmë kishin mundur dy mbretërit në lindje të Jordanit dhe kishin 
pushtuar tokën e tyre, rrafshinën e Jordanit dhe mbarë krahinën, nga gryka e 

Arnonit, deri në malësinë e Hermonit. 2Njëri prej tyre ishte mbreti amoras, Sihoni, që 
sundonte në Heshbon. Mbretëria e tij shtrihej nga Aroeri, në lartësitë nëpër grykën e 
Arnonit dhe qytetin që gjendet pranë lumit Arnon, nëpër gjysmën e krahinës së 
Gileadit deri në lumin Jabok, ku fillon territori i amorasve. 3Përveç kësaj, përfshinte 
edhe pjesën lindore të rrafshinës së liqenit të Ginosarit, deri në krahinën e Detit të 
Vdekur, afër Bet-Jeshimotit, dhe deri në rrëzën e malit Pisga. 
4Mbreti tjetër, territorin e të cilit e shtinë në dorë izraelitët, ishte Ogu, mbreti i 
Bashanit, i fundit nga fisi i rafasve. Ai mbretëronte në Ashtarot dhe në Edrei. 5Mbre-
tëria e tij përfshinte malësinë e Hermonit dhe mbarë krahinën e Bashanit, nga qyteti 
Salha, deri në kufijtë e Geshurit dhe Maahës, si dhe gjysmën veriore të Gileadit, që 
kufizohet me territorin e mbretit të Heshbonit. 
6Izraelitët nën komandën e Moisiut i mundën këta dy mbretër. Moisiu, shërbëtori i 
Zotit, ua kishte premtuar tokën e tyre si pronë fiseve të Ruvenit dhe Gadit dhe gjysmës 
së fisit të Mënasheut. 
 
Mbretërit e mposhtur nga Joshua 
7Kurse Joshua dhe të gjithë izraelitët i kishin mundur të gjithë mbretërit në krahinën 
në lindje të Jordanit, nga Baal-Gadi, në rrëzë të malësisë së Libanit, deri në malin 
Halak, që gjendet këndej malësisë së Seirit. Joshua e ndau tokën e tyre ndërmjet fiseve 
izraelite dhe ua dha atyre si pronë të përhershme: 8malësinë në mes, zonën kodrinore 
perëndimore, shpatet e pjerrta në lindje, bashkë me shkretëtirën e Judës, rrafshinën e 
Jordanit dhe krahinën e stepave në jug, mbarë territorin e hitasve, amorasve, 
kënanasve, perizasve, horasve dhe jevusasve. 
9-24Joshua kishte mundur mbretërit e qyteteve që vijojnë:  
Jeriho, Aji afër Bet-Elit, Jerusalem, Hevron, Jarmut, Lakish, Eglon, Gezer, Devir, 
Geder, Horma, Arad, Livna, Adullam, Makeda, Bet-El, Tapuah, Hefer, Afek në 
rrafshinën e Sharonit, Madon, Hacor, Shimron-Meron, Ahshaf, Taanah, Megido, 
Kedesh, Joknëam në Karmel, Dor në breg të detit, Goim♦ në Galile dhe Tirca – gjithsej 
31 mbretër.♦♦  
________________ 
♦ do të jetë një enklavë huriane. ♦♦ Secili kishte një territori prej vetëm 5 km.  
 
Urdhëresa e Zotit për ndarjen e tokës 

Ndërkohë Joshua ishte plakur shumë. Zoti i tha: «Ti nuk ke edhe shumë kohë 
për të jetuar, por ende ka mbetur edhe shumë tokë për t’u pushtuar: 2-4mbarë 

krahina e filistenjve, me pesë qytetet Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat dhe Ekron dhe 
krahina e geshurasve në lindje të Egjiptit, përveç kësaj edhe krahina e avasve në jug, 
d.m.th. mbarë vendi nga përroi Shihor, në kufirin e Egjiptit, deri në Ekron, si dhe 
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mbarë krahina e kënanasve nga qyteti Ara, që i takon Fenikisë, deri në qytetin Afek në 
kufi me territorin e amorasve, 5krahina e qytetit Geval dhe, në lindje, mbarë Libani, 
nga Baal-Gadi në rrëzë të vargmalit të Hermonit, deri në Levo-Hamat. 6Banorët e këtyre 
vendeve, si dhe të gjithë banorët e malësisë së Fenikisë, nga Libani deri në Misrefot-
Maim, do t’i dëboj nga vendi i tyre gjatë përparimit të ushtrisë izraelite. Tani mbarë 
vendin nga Jordani deri në det, edhe krahinat ende të papushtuara, ndaje me short 
ndërmjet izraelitëve sipas urdhrit tim. 7Kjo është prona e përhershme e nëntë fiseve e 
gjysmë, që ende nuk e kanë marrë trashëgim vendin këndej Jordanit.» 
 
Krahinat që tashmë ishin ndarë 
8Moisiu, shërbëtori i Zotit, ua kishte ndarë fiseve të Ruvenit, të Gadit dhe gjysmës së 
fisit të Mënasheut tokën e tyre në lindje të Jordanit. 9-10Ajo përfshin mbarë rrafshnaltën 
midis Divonit dhe Medevës dhe të gjitha qytetet, mbi të cilat kishte sunduar mbreti 
amoras Sihon, nga Aroeri në lartësinë mbi luginën e Arnonit dhe qyteti që gjendet 
pranë lumit Arnon, drejt veriut, deri në kufirin me amorasit; 11-12kësaj i përkasin edhe 
krahina e Gileadit, krahina e Bashanit deri në qytet Salha, dhe vargmali i Hermonit, 
d.m.th. mbarë krahina, mbi të cilën kishte sunduar mbreti Og nga Ashtaroti dhe 
Edrei, i fundit nga fisi i rafasve që u mundën nga Moisiu dhe që u dëbuan. Edhe 
krahinën e Geshurit dhe Maahës Moisiu ua kishte premtuar dy fiseve e gjysmë. 13Por 
izraelitët nuk arritën t’i dëbonin banorët e kësaj krahine; prandaj ata jetojnë edhe sot 
midis izraelitëve. 
14Fisit të Levit Moisiu nuk i kishte dhënë asnjë territor. Zoti kishte caktuar që, në vend 
të kësaj, të merrnin një pjesë nga flijimet që izraelitët do t’ia kushtonin Zotit. 
 
Krahina e fisit të Ruvenit 
15Së pari Moisiu i kishte ndarë territorin e tij fisit të Ruvenit. 16Kjo krahinë shtrihet nga 
Aroeri në lartësinë mbi luginën e Arnonit dhe mbi qytetin pranë lumit Arnon, drejt 
veriut, nëpër mbarë rrafshnaltën deri në Medevë 17dhe më tej deri në Heshbon. Në këtë 
krahinë gjenden mes të tjerëve qytetet Divon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, 18Jahac, 
Kedemot, Mefaat, 19Kirjataim, Sivma, Ceret-Shahar në malësi në lindje të Jordanit, 
20Bet-Peor në rrëzë të malit Pisga, Bet-Jeshimot 21dhe qytetet e tjera të rrafshnaltës. 
Këtu përfshihet tërë territori i mëparshëm i mbretit amoras Sihon, që kishte sunduar 
në Heshbon dhe të cilin Moisiu e kishte mundur, si dhe kryetarët e fiseve Evi, Rekem, 
Cur, Hur dhe Reva, që banonin në tokën e mbretit Sihon dhe që ishin në shërbim të tij. 
22Bashkë me mbretin izraelitët kishin vrarë edhe falltarin Bilam, birin e Beorit. 23Kufiri 
perëndimor i fisit të Ruvenit është Jordani. 
Të gjitha këto qytete bashkë me fshatrat e tyre formojnë trashëgimin e fisit të Ruvenit 
dhe klaneve të tij. 
 
Krahina e fisit të Gadit 
24Moisiu u kishte caktuar klaneve të fisit të Gadit krahinën që kufizohej në veri. 25Kjo 
përfshin Jazerin dhe të gjitha qytetet e krahinës së Gileadit, si dhe gjysmën e vendit të 
amorasve, deri në Aroer pranë Rabës, 26-27d.m.th. pjesën tjetër të territorit të mbretit 
amoras Sihon. Ajo shtrihet nga Heshboni, deri në Ramat-Micpa dhe në Betonim dhe, 
më tej, nga Mahanaimi deri në krahinën e Lo-Davarit. Përveç këtyre, asaj krahine i 
takon edhe rrafshina lindore e Jordanit, deri në skajin jugor të liqenit të Ginosarit, 
bashkë me qytetet Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukot dhe Cafon. 
28Të gjitha këto qytete, me fshatrat e tyre, formojnë pronën e trashëguar të fisit të Gadit 
me klanet e tij. 
 
Krahina e gjysmës së fisit të Mënasheut 
29-30Gjysmës së fisit të Mënasheut Moisiu i dha territorin që shtrihet nga Mahanaimi 
deri në veri. Kjo krahinë përfshin mbarë Bashanin: d.m.th. mbarë territorin e 
mëparshëm të Ogut, mbretit të Bashanit, si dhe 60 fshatrat që Jairi, biri i Mahirit, i 
kishte pushtuar atje. 31Kjo përfshinte gjysmën e krahinës së Gileadit bashkë me qytetet 
Ashtarot dhe Edrei, kryeqytetet e mbretërisë së Ogut në Bashan.  
Të gjitha këto iu ndanë gjysmës së klaneve që rrjedhin nga biri i Mënasheut, Mahiri. 
32Të tërë  krahinat, që shtriheshin në zonën e stepave moavase, në luginën e Jordanit, 
në lindje të Jerihos, Moisiu ua kishte ndarë izraelitëve si trashëgim të përhershëm.  
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33Por fisit të Levit nuk i dha asnjë pjesë si trashëgim. Kështu e kishte caktuar Zoti. Vetë 
Zoti është pjesa e tyre; prej tij ata marrin mjetet e tyre të jetesës. 
 
Fillimi i ndarjes së tokës në perëndim të Jordanit 

Këtu jepen krahinat që shtinë në dorë izraelitët në vendin e Kënaanit. Prifti 
Elazar dhe Joshua, biri i Nunit, bashkë me kryetarët e klaneve të secilit fis, e 

ndanë tokën ndërmjet popullit. 2Sipas urdhrit që Zotit i kishte dhënë Moisiut, krahinat 
në perëndim të Jordanit iu ndanë me short nëntë fiseve e gjysmë. 3-4Toka në lindje të 
Jordanit tashmë ishte ndarë nga Moisiu ndërmjet dy fiseve e gjysmë. Pasardhësit e 
Josefit ishin të ndarë në dy fise: Mënasheun dhe Efraimin. Levitët nuk morën asnjë 
pjesë toke për pronë, vetëm qytetet ku banonin dhe kullotat përkatëse për kopetë e 
tyre të bagëtive. 5Izraelitët e ndanë tokën sipas urdhrit që Zoti i kishte dhënë Moisiut. 
 
Kalevi merr shpërblimin e tij 
6Pastaj, të gjithë burrat e fisit të Judës iu afruan Joshuas; të gjithë ishin ende në 
fushimin e Gilgalit. Me ta shkoi edhe Kalevi, biri i Jefuneut prej klanit të Kenas. Ai i 
tha Joshuas: ”Ti e di çfarë na premtoi Zoti ne të dyve në Kadesh-Barnea me anë të 
Moisiut, të ngarkuarit të Perëndisë. 7Atëherë isha 40 vjeç, dhe Moisiu, shërbëtori i 
Zotit, më ngarkoi me detyrën që të zbuloja këtë tokë. Kur u ktheva, raportova ashtu siç 
ishte në të vërtetë; 8nuk lejova të ma kthente mendjen askush. Njerëzit që erdhën me 
mua i kallën frikë popullit; por unë qëndrova besnik ndaj Zotit, Perëndisë tim dhe i 
kam besuar. 9Atëherë Moisiu më premtoi me be: «Pjesa e tokës që ti e ke shkelur si 
zbulues, do të të takojë ty dhe pasardhësve të tu përgjithmonë. Ky është shpërblimi për 
besnikërinë tënde ndaj Zotit, Perëndisë sime.» 10Që atëherë kanë kaluar 45 vjet dhe 
Zoti ma ka ruajtur jetën, sipas premtimit të tij, gjatë gjithë kohës kur izraelitët 
endeshin në shkretëtirë. Më shiko! Jam 85 vjeç 11dhe ende jam po aq i fortë sa atëherë, 
kur Moisiu më dërgoi për zbulim dhe mund të hyj në luftë po me aq forcë. 12Prandaj, 
më ndaj tani malësinë si pronën time, ashtu siç ka thënë Zoti. Ti e di se atëherë 
anakasit banonin në qytete të fortifikuara mirë. Në qoftë se  Zoti do të më përkrahë, do 
të mund t’i dëboj, sikurse më ka premtuar.” 
13Joshua e bekoi Kalevin dhe ia dha qytetin Hevron si trashëgim. 14Ky u takon edhe sot 
pasardhësve të tij, sepse e kishte dëgjuar Zotin, Perëndinë e Izraelit. 15Më parë Hevroni 
quhej Kirjat-Arva (qyteti i Arvës); ky Arva ishte më i madhi ndër viganët e popullit të 
anakasve. 
Tani në mbarë vendin mbretëronte paqja. 
 
Territori i fisit të Judës 

Klanet e fisit të Judës morën pjesën e tokës që vijon: 
Në jug, territori i tyre kufizohet me shkretëtirën e Cinit, që i takon Edomit. 2Më 

hollësisht, kufiri jugor kalon nga skaji jugor i Detit të Vdekur, 3pastaj në drejtim jug-
perëndimor dhe konkretisht pranë Qafës së Akrepave, nëpër Cin deri në lindje të 
Kadesh-Barneas, dhe më tutje nëpër Hecron, Adar dhe Karka 4deri në Acmon. Që 
andej, kufiri shkon në drejtim veriperëndimor deri në luginën që formon kufirin 
egjiptian dhe e ndjek këtë luginë deri në Detin Mesdhe. Ky është njëkohësisht edhe 
kufiri jugor i mbarë Izraelit. 
5-6Kufiri lindor i Judës shkon nga Deti i Vdekur deri në luginën e Jordanit. Që andej, 
kufiri verior shkon nga Bet-Hogla dhe në veri pranë Bet-Aravës, deri në shkëmbin e 
Bohanit (Bohani ishte një bir i Ruvenit), 7pastaj, nëpër luginën e Ahorit në Devir dhe 
më tutje në Geliot që gjendet përballë Qafës së Adumimit në anën jugore të luginës. 
Pastaj kufiri shkon pranë En-Shemeshit dhe En-Rogelit. 8Më tutje kalon nëpër luginën 
e Hinomit, anës së shpatit jugor të malit, mbi të cilin gjendet qyteti jevusas Jerusalem, 
dhe pastaj në majën e malit që kufizohet me luginën e Hinomit në perëndim dhe rraf-
shinën e Refaimit në veri. 9Që andej, kufiri shkon në burimin e Neftoahut dhe prej 
andej në malin e Efronit dhe në Baalë, Kirjat-Jearimin e sotëm. 10Nga Baala kufiri 
shkon drejt jugperëndimit nëpër kreshtën e Seirit, në anën veriore të vargmalit të pyllë-
zuar të Kesalonit, zbret në Bet-Shemesh dhe më pas në Timnë. 11Që andej, kufiri shkon 
në veriperëndim në vargmalin pranë Ekronit dhe pastaj nëpër Shikaron, në malin 
Baala dhe në qytetin Javneel, deri në Detin Mesdhe, 12i cili formon kufirin perëndimor. 
Ky është territori që i takon fisit të Judës. 

14
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Kalevi në Hevron; bija e tij Ahsa në Devir 
13Kalevit, birit të Jefuneut, Joshua i dha trashëgim tokat në mes të Judës, ashtu siç 
kishte urdhëruar Zoti. Ai mori qytetin Hevron, që e kishte themeluar Arva, stërgjyshi 
më i lashtë i anakasve. 14Kalevi dëboi nga qyteti tre anakas, Sheshain, Ahimanin dhe 
Talmain, bashkë me klanet e tyre. 15Që andej, ai shkoi para qytetit Devir, që dikur 
quhej Kirjat-Sefer. 16Ai shpalli: «Kush e merr qytetin Kirjat-Sefer, atij do t’i jap për grua 
bijën time, Ahsa.» 17Pastaj Otnieli, djali i Kenazit, vëllait të Kalevit, e pushtoi qytetin 
dhe mori për grua bijën e Kalevit. 
18Ditën e dasmës Otnieli e nxiti gruan e tij t’i lutej atit të saj për t’i dhënë një pjesë toke 
të punueshme. Ajo zbriti nga gomari i saj dhe Kalevi e pyeti: 
«Ç’dëshiron?» 19Ajo iu përgjigj: «Më bëj këtë nder: ti më ke futur në këtë Negev,♦  ku bie 
pak shi; më jep të paktën disa burime!» Atëherë Kalevi i dha burimet e sipërme dhe 
burimet e poshtme pranë Hevronit. 
_______________ 
♦ krahina jugore, e cila është gjysmë-shkretëtirë. Hollësitë e këtyre kapitujve theksojnë 
faktin se Zoti mban premtimet e tij. 
 
Dymbëdhjetë rrethet e territorit të fisit të Judës 
20-32Qytetet që vijojnë i takojnë trashëgimisë së fisit të Judës: 
(I) Në krahinën jugore, që kufizohen me Edomin: qytetet Kavcëel, Eder, Jagur, Kina, 
Dimona, Arara, Kedesh, Hacor-Jitnan, Zif, Telem, Bealot, Hacor-Hadata, Kerijot-
Hecron (d.m.th. Hacor), Amam, Shema, Molada, Hacar-Gada, Heshmon, Bet-Pelet, 
Hacar-Shual, Beersheva dhe fshatrat e tyre përreth, Baala, Ijim, Ecem, Eltolad, Kesil, 
Horma, Ciklag, Madmana, Sansana, Bet-Levaot, Sharuhen, En-Rimon – këto bëjnë 
gjithsej 29 qytete bashkë me fshatrat e tyre përreth. 
(II) 33-36Në zonën kodrinore, në perëndim të malësisë: Eshtaol, Cora, Ashna, Zanoah, 
En-Ganim, Tapuah, Enam, Jarmut, Adulam, Soho, Azeka, Shaaraim, Aditaim, Gedera 
dhe Gederotaim – këto bëjnë gjithsej 14 qytete bashkë me fshatrat e tyre përreth. 
(III) 37-41Përveç tyre, qytetet Cenan, Hadasha, Migdal-Gad, Dilan, Micpa, Jokteel, Lakish, 
Bockat, Eglon, Kabon, Lahmas, Kitlish, Gederot, Bet-Dagon, Naama dhe Makeda – 
këto bëjnë gjithsej 16 qytete bashkë me fshatrat e tyre përreth. 
(IV) 42-44Përveç tyre, qytetet Livna, Eter, Ashan, Jiftah, Ashan, Neciv, Keila, Ahshiv dhe 
Maresha – këto bëjnë gjithsej 9 qytete bashkë me fshatrat e tyre përreth. 
(V) 45-47Përveç tyre, qyteti Ekron bashkë me të gjitha vendbanimet përreth si dhe të 
gjitha qytetet dhe fshatrat që gjenden midis Ekronit dhe Detit Mesdhe; gjithashtu 
Ashdod dhe Gaza bashkë me fshatrat e tyre përreth, mbarë krahina deri në Detin 
Mesdhe, kurse në jug deri në luginën që formon kufirin egjiptian. 
(VI) 48-51Në vetë malësinë, qytetet Shamir, Jatir, Soho, Dana, Kirjat-Sana, Anav, 
Eshtemoa, Anim, Goshen, Holon, Gilo – këto bëjnë gjithsej 11 qytete bashkë me 
fshatrat e tyre përreth. 
(VII) 52-54Përveç tyre, qytetet Arav, Duma, Eshan, Janum, Bet-Tapuah, Afeka, Humta, 
Hevron dhe Cior – këto bëjnë gjithsej 9 qytete bashkë me fshatrat e tyre përreth. 
(VIII) 55-57Përveç tyre, qytetet Maon, Karmel, Zif, Juta, Jizreel, Jokdeam, Zanoah në 
territorin e kenasve, Givea dhe Timna – 10 qytete bashkë me fshatrat e tyre përreth. 
(IX) 58Përveç tyre, qytetet Halhul, Bet-Cur, Gedor, 59Maarat, Bet-Anot dhe El-tekon – 
këto bëjnë gjithsej 6 qytete bashkë me fshatrat e tyre përreth. 
(X)♦  Përveç tyre, qytetet Tekoa, Efrata (d.m.th. Bet-Lehem), Peor, Etam, Kulon, Tatam, 
Shoresh, Kerem, Gallim, Bet-Ter dhe Manoho – këto bëjnë gjithsej 11 qytete bashkë me 
fshatrat e tyre përkatëse. 
(XI) 60Përveç tyre, qytetet Kirjat-Baal (d.m.th. Kirjat-Jearim) dhe Raba – këto bëjnë 
gjithsej 2 qytete bashkë me fshatrat e tyre përreth. 
(XII) 61-62Në stepa, në veriperëndim të Detit të Vdekur, qytetet Bet-Arava, Midin, Sehaha, 
Nivshan, Ir-Hamelah dhe En-Gedi – këto bëjnë 6 qytete bashkë me fshatrat e tyre 
përreth. 
63Burrat e Judës nuk arritën t’i dëbonin jevusasit nga Jerusalemi; prandaj ata banojnë 
edhe sot bashkë me judeasit. 
____________ 
♦ ky grup (X) gjendet vetëm në tekstin grek. 
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Krahina e klaneve të Josefit 

Pjesa e tokës që u përket pasardhësve të Josefit ka si kufi jugor një vijë që fillon 
nga lumi Jordan pranë Jerihos, kalon pranë burimeve veriperëndimore të 

Jerihos dhe pastaj përpjetë deri në Bet-El 2dhe që andej në Luz, në krahinën e arkasve 
dhe në Atarot; 3pastaj shkon tatëpjetë, në perëndim, në krahinën e klanit të Jafletit 
dhe në Bet-Horonin e poshtëm duke vazhduar më tutje nëpër Gezer deri në Detin 
Mesdhe. 4Pasardhësit e Josefit, fiset e Efraimit dhe të Mënasheut, e morën këtë 
krahinë si trashëgim. 
 
Pjesa e fisit të Efraimit 
5Klanet e fisit të Efraimit morën në këtë territor krahinën e tyre të veçantë. Kufiri i saj 
jugor fillon në lindje të Atrot-Adarit dhe shkon deri në Bet-Horonin e sipërm 6-9dhe që 
andej në Detin Mesdhe; kufiri i saj verior shkon nga Mihmetati drejt perëndimit në 
Tapuah dhe pastaj nëpër luginën e Kanës deri në Detin Mesdhe. Duke filluar nga 
Mihmetati, kufiri lindor shkon nëpër Taanat-Shilo, Janoah, Atarot, Naara dhe pranë 
Jerihos deri në Jordan. Kjo krahinë, me qytetet e saj, ndodhet në mes të territorit të 
fisit të Mënasheut dhe u takon klaneve të Efraimit si pronë e trashëguar. 10Por këta 
nuk arritën t’i dëbonin kënanasit që banonin në këtë krahinë. Prandaj ata banojnë 
edhe sot brenda territorit të fisit të Efraimit; por ata duhet të bëjnë angari. 
 
Pjesa e fisit të Mënasheut 

Pjesa kryesore e territorit i ra për pjesë fisit të Mënasheut, pasardhësve të të 
parëlindurit të Josefit, Mënasheut. I parëlinduri i tij, Mahiri tashmë kishte 

marrë krahinën Gilead dhe Bashan në lindje të Jordanit. Ai ishte luftëtar i zoti dhe 
kishte pushtuar tokën e Gileadit. 2Pjesës tjetër të fisit të Mënasheut ia ndau tokën e tij 
në perëndim të Jordanit, d.m.th. pasardhësve të bijve të tjerë të Mënasheut, Aviezerit, 
Helekut, Azrielit, Shehemit, Heferit dhe Shemidës. 
3Por Celofhadi, biri i Heferit (nip i Gileadit, që ishte njëkohësisht bir i Mahirit dhe nip i 
Mënasheut) nuk kishte djem, por vetëm vajza; ato quheshin Mahla, Noa, Hogla, Milka 
dhe Tirca. 4Këto iu afruan priftit Elazar, Joshuas dhe kryetarëve të fiseve dhe u thanë: 
«Nëpërmjet Moisiut, Zoti ka dhënë urdhër që të na jepet një pjesë toke në klanin e atit 
tonë.» Joshua e zbatoi urdhrin e Zotit dhe gjatë ndarjes së tokës i trajtoi ato njëlloj si 
dhe vëllezërit e atit të tyre. 5-6Nga kjo rrjedh që fisi i Mënasheut mori dhjetë pjesë të 
tokës, duke përfshirë edhe Gileadin dhe Bashanin në anën tjetër të Jordanit; sepse 
pasardhësit femra të Mënasheut morën pjesët e tyre njëlloj si pasardhësit meshkuj. 
7Territori fisnor i Mënasheut kufizohet në veri me territorin e fisit të Asherit. Kufiri 
jugor shkon, në fillim nga Mihmetati pranë Shehemit, në Jashuv pranë burimit të 
Tapuahut. 8Krahina rreth Tapuahut i takon Mënasheut, kurse vetë qyteti i takon 
Efraimit. 9-10Pastaj kufiri ndjek luginën e Kanës deri në Detin Mesdhe. Në veri të luginës 
së Kanës gjendet krahina kryesore e Mënasheut, kurse në jug ngulimet e Efraimit, që 
gjithashtu bën pjesë në fisin e Mënasheut. Kështu, në veri Mënasheu kufizohet me 
territorin e fisit të Asherit, kurse në lindje me fisin e Jisakarit. 
11Në të dy territoret fisnore, disa qytete me fshatrat e tyre përreth i takojnë Mënasheut: 
Bet-Shani, Jivlami, Dori (d. m.th. mbarë rrethi), En-Dori, Taanahu dhe Megido. 12Por 
burrat e Mënasheut nuk arritën t’i pushtonin këto qytete dhe kështu kënanasit ende 
banojnë në këtë krahinë. 13Edhe kur izraelitët u bënë më të fortë, ata nuk arritën t’i 
dëbonin kënanasit, por këta duhej të bënin angari për izraelitët. 
 
Fiset e Josefit ankohen te Joshua 
14Pasardhësit e Josefit, fiset e Mënasheut dhe Efraimit, i thanë Joshuas: «Kur ndave 
tokën, përse na dhe vetëm pjesën e një fisi të vetëm? Ne jemi megjithatë të shumtë, 
sepse Zoti na ka bekuar shumë.» 15Joshua iu përgjigj: «Meqë jeni aq të shumtë, saqë 
malësia e Efraimit nuk ju mjafton, nguluni në anën tjetër të Jordanit dhe hapni pyjet 
në territorin e perizasve dhe rafasve. 
16Pasardhësit e Josefit thanë: «Malësia nuk na mjafton dhe, përveç kësaj, poshtë në 
rrafshinë banojnë kënanasit. Ata kanë gjithkund karroca të hekurta, në krahinën e 
Bet-Shanit, si dhe në rrafshinën e Jizreelit.» 17Pastaj Joshua iu përgjigj njerëzve të 
Efraimit dhe të Mënasheut: «Ju jeni popull i madh dhe i fuqishëm. Prandaj ju do të 
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merrni një pjesë më të madhe se të tjerët. 18Juve ju përket një malësi e pyllëzuar; pyllin 
mund ta shpyllëzoni dhe të hapni tokë të re. Po, ju do t’i dëboni edhe kënanasit, 
megjithëse ata janë popull i madh dhe kanë karroca të hekurta.» 
 
Pjesa tjetër e vendit regjistrohet në lista lokale 

Pastaj mbarë bashkësia e Izraelit u mblodh në Shilo dhe atje ngritën Tendën e 
shenjtë. Toka ishte pushtuar, 2por kishte ende edhe shtatë fise që nuk e kishin 

marrë pjesën e tyre. 3Atëherë Joshua u tha burrave të këtyre fiseve: «Edhe sa kohë do 
të pritni, derisa ta shtini në dorë tokën që  jua ka dhënë Zoti, Perëndia juaj? 4-6Zgjidhni 
prej çdo fisi tre njerëz, të cilët mund t’i dërgoj për të përpiluar një listë me të gjitha 
qytetet e tokës. Fisi i Judës tashmë e ka marrë krahinën e tij në jug, edhe fiset e Josefit 
i kanë të tyret në veri. Pjesën tjetër të tokës le ta ndajnë burrat e zgjedhur në shtatë 
krahina të barabarta, t’i përpilojnë përfundimet dhe të m’i sjellin. Pastaj do të hedh 
shortin dhe do t’i lutem Zotit, Perëndisë suaj, që të vendosë vetë cilën pjesë do t’i takojë 
secilit fis. 7Levitët nuk do të marrin asnjë pjesë në tokë, sepse pjesa e tyre është 
shërbimi priftëror për Zotin; edhe fiset e Ruvenit dhe të Gadit dhe gjysma e fisit të Më-
nasheut e kanë marrë tokën e tyre në lindje të Jordanit, atë që ua ka caktuar Moisiu, 
shërbëtori i Zotit.» 
8-9Joshua u tha burrave të zgjedhur: «Përshkoni mbarë tokën, regjistrojeni dhe kthe-
huni tek unë, që të hedh shortin.» Burrat e përshkuan tokën dhe i ndanë krahinat e 
mbetura në shtatë pjesë. Ata përpiluan një listë të qyteteve që gjendeshin në çdo 
krahinë. Pastaj u kthyen te Joshua, në fushimin pranë Shilos. 10Joshua e hodhi shor-
tin çdo herë, për t’ia lënë vendimin Zotit, dhe si ra shorti, ashtu e ndau tokën ndërmjet 
fiseve të tjera të Izraelit. 
 
Territori i fisit të Benjaminit 
11Shorti i parë i ra fisit të Benjaminit bashkë me klanet e tij. Ata morën krahinën midis 
fisit të Judës dhe fiseve të Josefit. 12Kufiri i saj verior fillon në lindje, pranë Jordanit, 
dhe pastaj vazhdon në lartësi, në veri të Jerihos, duke vazhduar tatëpjetë në kullotat e 
Bet-Avenit, 13pastaj, vazhdon nëpër vargmalin në jug të Luzit (d.m.th. Bet-Elit) poshtë 
në Atrot-Adar, pikërisht përmbi lartësinë në jug të Bet-Horonit të poshtëm. 14Që këtej 
merr drejtimin jugor dhe kalon pranë Kirjat-Baalit (d.m.th Kirjat-Jearimit) dhe has në 
territorin e fisit të Judës. Vetë qyteti i takon Judës. 15Nga Kirjat-Jearimi kufiri drejtohet 
në lindje dhe kalon pranë burimit të Neftoahut 16në malin në anën veriore të rrafshinës 
së Refaimit, prapa së cilës fillon lugina e Hinomit; pastaj vazhdon nëpër luginën e 
Hinomit, anës shpatit në jug të Jerusalemit deri në En-Rogel, 17pastaj në En-Shemesh 
dhe në Gelilot, përballë Qafës së Adumimit, dhe, poshtë në shkëmbin e Bohanit 
(Bohani ishte një bir i Ruvenit); 18prej këtej, kufiri vazhdon në veri të kreshtës që 
ngrihet mbi rrafshinën e Jordanit, pastaj zbret poshtë në luginë, 19kalon në veri pranë 
sopit afër Bet-Hoglës dhe mbaron atje ku Jordani derdhet në Detin e Vdekur. 20Kufirin 
lindor e formon Jordani. Brenda këtyre kufijve gjendet territori që u ra trashëgim 
klaneve të fisit të Benjaminit. 
21-24Qytetet që vijojnë ndodhen në territorin e fisit të Benjaminit: Jeriho, Bet-Hogla, 
Emek-Kecic, Bet-Arava, Zemarajim, Bet-El, Avim, Para, Ofra, Kefar-Amoni, Ofni dhe 
Geva – këto bëjnë gjithsej 12 qytete bashkë me fshatrat përreth; 25-28përveç këtyre, 
Givon, Rama, Beerot, Micpe, Kefira, Moca, Rekem, Jirpeel, Tarala, Cela-Haelef, qyteti 
jevusas (d.m.th. Jerusalemi), Givea dhe Kirjat-Jearim – këto bëjnë gjithsej 14 qytete 
bashkë me fshatrat e tyre përreth. Ky është territori që u ra trashëgim klaneve të fisit 
të Benjaminit. 
 
Territori i fisit të Shimonit 

Shorti i dytë i ra fisit të Shimonit bashkë me klanet e tij. Territori i tij ndodhet 
brenda kufijve të fisit të Judës 2-6dhe përfshin qytetet Beer-sheva, Shema, 

Molada, Hacar-Shual, Baala, Ecem, Eltolad, Betul, Horma, Ciklag, Bet-Markavot, Ha-
car-Zuzim, Bet-Levaot dhe Sharuhen – këto bëjnë gjithsej 13 qytete bashkë me 
fshatrat e tyre përreth; 7përveç tyre, qytetet En-Rimon, Eter dhe Ashan – këto bëjnë 
gjithsej 4 qytete bashkë me fshatrat e tyre përreth. 8Në jug territori i tyre arrin deri në 
Baalat-Beer dhe Ramat-Negev. Kjo është pjesa që u ra trashëgim klaneve të fisit të 
Shimonit. 9Si territor të tyre ata morën një pjesë prej Judës, sepse fisi i Judës kishte 
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marrë më shumë tokë se ç’i takonte.♦  
___________ 
♦ Kështu u plotësua mallkimi i përmendur te Zan 49,7 që Shimoni do të shpërndahej nëpër fiset 
e tjera. Qytetet e këtij fisi grupoheshin në aftësinë e Beershevës dhe në buzën verilindore të 
Negevit, ku oazat janë të rralla dhe ku puset e thella janë të domosdoshme për kolonizim të 
vazhduar. 
 
Krahina e fisit të Zevulunit 
10Shorti i tretë i ra fisit të Zevulunit bashkë me klanet e tij. Territori i tij arrin në jug-
lindje deri në qytetin Shadud; 11që andej kufiri shkon në perëndim, nëpër Maralë dhe 
Dabeshet, deri në luginën në perëndim të Joknamit. 12Kufiri lindor fillon nga Shadudi 
në veri, pranë krahinës së Kislotit-mbi-Tavor, në Daverat dhe lart në Jafia, 13pastaj 
kalon më tutje në Gat-Hefer dhe Et-Kacin dhe shkon nëpër Rimon deri në Nea; 14që 
andej, kufiri verior shkon në perëndim, nëpër Hanaton, në luginën e Jiftah-Elit. 
15Territorit të Zevulunit i takojnë edhe qytetet Katat, Nahalal, Shimron, Jidala dhe Bet-
Lehem – këto bëjnë gjithsej 12 qytete bashkë me fshatrat e tyre përreth. 16Këto qytete 
bashkë me fshatrat e tyre, formojnë territorin që u ra trashëgim klaneve të fisit të 
Zevulunit. 
 
Territori i fisit të Jisakarit 
17Shorti i katërt i ra fisit të Jisakarit bashkë me klanet e tij. 18Territori i tij përfshin 
qytetet Jizreel, Kesullot, Shunem, 19-21Hafaraim, Shion, Anahara, Daverat, Kishjon, 
Evec, Remet, En-Ganim, En-Hada dhe Bet-Pacec. 22-23Në veri kufiri kalon nga mali 
Tavor, nëpër Shahacaim dhe Bet-Shemesh, deri në Jordan. Ky territor, duke përfshirë 
gjithsej 16 qytete me fshatrat e tyre, u ra trashëgim klaneve të fisit të Jisakarit. 
 
Territori i fisit të Asherit 
24Shorti i pestë i ra fisit të Asherit bashkë me klanet e tij. 25Kufiri jugor i territorit të tij 
nga Helkati kalon në perëndim nëpër Hali, Beten, Ahshaf, 26Alameleh, Amad dhe 
Mishal, deri në vargmalin Karmel dhe në lumin Livnat; 27kufiri lindor duke filluar nga 
Helkati, shkon në veri në Bet-Dagon; atje kufizohet me tokën e fisit të Zevulunit dhe 
me luginën e Jiftah-Elit, pastaj vazhdon nëpër Bet-Emek dhe Negiel, deri në Kavul, më 
tej kalon nëpër Mishal, 28Avdon, Rehov, Hamon dhe Kana, deri në krahinën e qytetit të 
madh Sidon. 29Pastaj kufiri kthehet drejt Ramës, arrin në qytetin e fortifikuar Tir, 
vazhdon në Hosa dhe mbaron në Detin Mesdhe. Territorit të Asherit i takojnë edhe 
qytetet Mahalev, Ahshiv, 30-31Ako, Afek dhe Rehov – bëjnë gjithsej 22 qytete bashkë me 
fshatrat e tyre përreth. I gjithë ky territor u ra trashëgim klaneve të Asherit. 
 
Territori i fisit të Naftaliut 
32Shorti i gjashtë i ra fisit të Naftaliut bashkë me klanet e tij. 33Kufiri verior i territorit të 
tij shkon nga Helefi deri në Elon-Caananim, pastaj më tutje nëpër Adami-Nekev, 
Javneel, Lakum dhe mbaron në Jordan; 34kufiri jugor kalon nëpër Aznot-mbi-Tavor, në 
perëndim në Hukok. Prej andej vazhdon anës territorit të fisit të Zevulunit; në lindje 
has në Jordan pranë Jehudës. Kufiri lindor kufizohet me territorin e fisit të Asherit. 35-

39Qytetet e fortifikuara të këtij territori ishin Cidim, Cer, Hamat, Rakat, Kineret, 
Adama, Rama, Hacor, Kedesh, Edrei, En-Hacor, Jiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat dhe 
Bet-Shemesh – këto bëjnë, pra, gjithsej 19 qytete bashkë me fshatrat e tyre përreth. 
Mbarë ky territor u ra trashëgim klaneve të fisit të Naftaliut. 
 
Territori i fisit të Danit 
40Shorti i shtatë i ra fisit të Danit bashkë me klanet e tij. 41-48Territori i tij përfshin 
qytetet Cora, Eshtaol, Ir-Shemesh, Shaalvim, Ajalon, Jitla, Elon, Timna, Ekron, Elteke, 
Gibeton, Baalat, Jehud, Bene-Berak dhe Gat-Rimon, si dhe rrethinat e Jafos, deri në 
lumin Jarkon. Të gjitha këto qytete, bashkë me fshatrat e tyre, i ranë trashëgim fisit të 
Danit. Por njerëzit e fisit të Danit nuk mund t’i bënin ballë (armikut) në këtë krahinë, 
dhe për këtë u tërhoqën në perëndim para qytetit Laish. Ata e pushtuan qytetin, vranë 
banorët e tij dhe u vendosën atje. Qytetin e quajtën Dan, sipas emrit të stërgjyshit më 
të lashtë të tyre, Danit. 
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Pjesa e Joshuas 
49-51Të gjitha këto territore, të gjithë vendin në perëndim të Jordanit, izraelitëve ua ndau 
prifti Elazar dhe Joshua, biri i Nunit, bashkë me kryetarët e klaneve, secilit fis, në 
Shilo, të mbledhur para hyrjes së Tendës së shenjtë. Ata e hodhën shortin çdo herë, 
për t’ia lënë vendimin Zotit. Pasi e bënë këtë ndarje të territorit, mbarë vendi i Kënaanit 
ishte në duart e izraelitëve. Sipas kërkesës së tij, edhe Joshua mori trashëgim një pjesë 
toke; sipas udhëzimit të Zotit, izraelitët i dhanë atij qytetin Timnat-Serah, në malësinë 
e Efraimit. Ai e rindërtoi qytetin dhe u vendos atje. 
 
Qytetet për strehimin e vrasësve pa paramendim 
(Nr 35,9-34) 

1-2Nëpërmjet Joshuas, Zoti u tha izraelitëve: «Tani zbatoni atë që dikur ju kisha 
urdhëruar nëpërmjet Moisiut: Zgjidhini qytetet që mund të shërbejnë si strehim. 

3Kush ka vrarë një njeri pa paramendim, mund të shkojë atje; asnjë i afërm i të vrarit 
nuk mund të hakmerret më ndaj tij. 4Vrasësi duhet të hyjë në njërin prej këtyre 
qyteteve dhe ta paraqitë rastin e tij para pleqve në sheshin e gjyqit, pranë portës. 
Pastaj, ata mund ta pranojnë atë në qytetin e tyre dhe t’i tregojnë një shtëpi ku mund 
të banojë. 5Në qoftë se një i afërm i të vrarit e ndjek gjer atje, burrave të qytetit nuk u 
lejohet t’ia dorëzojnë. Por, kjo vlen vetëm atëherë kur ai e ka vrarë të afërmin pa para-
mendim dhe jo nga urrejtja. 6Kjo duhet vërtetuar në një proces publik. Pastaj ai duhet 
të mbetet në atë qytet deri në vdekjen e kryepriftit që është në fuqi; vetëm pas kësaj ai 
mund të kthehet te familja e tij dhe të hyjë në qytetin, prej të cilit ishte larguar dikur.» 
7Izraelitët caktuan këto qytete për strehim në anën perëndimore të Jordanit: 
Kedeshin në Galile, në malësinë e Naftaliut, Shehemin në malësinë e Efraimit dhe 
Hevronin në malësinë e Judës; 8në anën lindore të Jordanit, Becerin në rrafshnaltën e 
stepave të fisit të Ruvenit, Ramotin në krahinën e Gileadit, në territorin e fisit të Gadit 
dhe Golanin në krahinën e Bashanit, në territorin e fisit të Mënasheut. 9Këto qytete u 
caktuan si vendstrehime për të gjithë izraelitët, si dhe për të huajt që banonin ndër ta. 
Çdokush që kishte vrarë një njeri pa paramendim mund të gjente strehim në to, kur 
një i afërm i të vrarit donte t’ia merrte hakun. Ai mund të vritej vetëm pasi të provohej 
fajësia e tij dhe pasi të dënohej me vdekje në një proces publik. 
 
Qytetet e levitëve 

1-2Në Shilo, në vendin e Kënaanit, kryetarët e klaneve të levitëve shkuan te Jo-
shua dhe te kryetarët e fiseve të tjera izraelite dhe u thanë: «Zoti ka urdhëruar 

nëpërmjet Moisiut që neve të na jepen qytete ku mund të banojmë, si dhe kullotat 
përreth tyre për bagëtinë tonë.» 3Kështu, izraelitët, nga tokat e tyre, u dhanë levitëve 
qytetet dhe kullotat që u ishin caktuar, sipas urdhrit të Zotit. 
4Me hedhjen e shortit, grupi i Kehatit mori i pari pjesën e tij. Kështu, pasardhësve të 
priftit Aharon u ranë 13 qytete në territorin e fisit të Judës, Shimonit dhe Benjaminit; 
5klanet e tjera morën 10 qytete në territorin e fisit të Efraimit, Danit dhe Mënasheut 
perëndimor. 
6Grupit të Gershonit i ranë trashëgim 13 qytete në territorin e fiseve të Jisakarit, 
Asherit, Naftaliut dhe Mënasheut lindor, 7grupit të Merarit 12 qytete në territorin e 
fiseve të Ruvenit, Gadit dhe Zevulunit. 
8Më poshtë vijon lista e qyteteve, të numëruar njëri pas tjetrit, që izraelitët ua dorëzuan 
levitëve, bashkë me kullotat që u përkitnin. Ndarja u bë me short, sipas urdhrit që 
Zotit i kishte dhënë Moisiut. 
 
Qytetet e pasardhësve të Kohatit 
9-10Shorti i parë u ra pasardhësve të Aharonit, që bëjnë pjesë në grupin e Kohatit. Ata 
morën nga territori i fiseve të Judës dhe Shimonit nëntë qytete bashkë me kullotat 
përkatëse; 11-16ishin qytetet Hevron, që njëkohësisht ishte caktuar si qytet strehimi për 
vrasësit pa paramendim, Livna, Jatir, Eshtemoa, Holon, Devir, Ashan, Juta dhe Bet-
Shemesh. Qyteti Hevron ndodhet në malësinë e Judës dhe në atë kohë ende quhej 
Kirjat-Arva (qyteti i Arvës) sipas Arvës, atit të Anakut. Pasardhësit e Aharonit e morën 
qytetin bashkë me kullotat, kurse tokën e punueshme dhe fshatrat rreth qytetit 
izraelitët ia kishin dhënë për trashëgim Kalevit, birit të Jefuneut. 17Prej territorit të fisit 
të Benjaminit pasardhësit e Aharonit morën katër qytete: Givonin, Gevën, 18Anatotin 
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dhe Alemetin – 19këto bëjnë gjithsej 13 qytete bashkë me kullotat përkatëse. 20-

22Pasardhësit e tjerë të Kohatit morën katër qytete prej territorit të fisit të Efraimit: 
Shehemin në malësinë e Efraimit, njëkohësisht qytetin strehim për vrasësit pa para-
mendim, Gezerin, Kivcaijimin dhe Bet-Horonin. 23-24Përveç këtyre, ata morën prej 
territorit të fisit të Danit katër qytete: Elteken, Gibetonin, Ajalonin dhe Gat-Rimonin 
25dhe prej territorit të fisit të Mënasheut perëndimor qytetet Taanah dhe Jivlam – 26këto 
bëjnë gjithsej 10 qytete me kullotat përkatëse. 
 
Qytetet e pasardhësve të Gershonit 
27Pasardhësit e Gershonit morën dy qytete prej territorit të fisit të Mënasheut lindor: 
Golanin në krahinën e Bashanit, njëkohësisht qytetin strehim për vrasësit pa para-
mendim, dhe Ashtarotin. 28-29Përveç këtyre, ata morën prej territorit të fisit të Jisakarit 
katër qytete: Kishjonin, Daveratin, Jarmutin dhe En-Ganimin, 30-31prej territorit të fisit 
të Asherit katër qytete: Mishalin, Avdonin, Helkatin dhe Rehovin, 32dhe tre qytete në 
territorin e fisit të Naftaliut: Kedeshin në Galile, një qytet strehimi për vrasësit pa para-
mendim, Hamot-Dorin, dhe Kartanin – 33këto bëjnë gjithsej 13 qytete me kullotat 
përkatëse. 
 
Qytetet e pasardhësve të Merarit 
34Pasardhësit e Merarit morën katër qytete prej territorit të fisit të Zevulunit: Joknamin, 
Kartën, 35Rimonin dhe Nahalalin. 36-37Gjithashtu, në lindje të Jordanit, prej territorit të 
fisit të Ruvenit katër qytete: Becerin në rrafshnaltën me stepa, njëkohësisht qytetin 
strehim për vrasësit pa paramendim, Jahacin, Kedemotin dhe Mefaatin, 38-40dhe prej 
territorit të fisit të Gadit katër qytete: Ramotin në Gilead, qytet strehimi për vrasësit pa 
paramendim, Mahanaimin, Heshbonin dhe Jazerin – këto bëjnë gjithsej 12 qytete me 
kullotat përkatëse. 
41-42Përgjithësisht levitët morën, në mesin e territoreve të izraelitëve, 48 qytete me 
kullotat e tyre. 
 
Zoti e mban premtimin 
43Zoti ua dha izraelitëve mbarë vendin që ua kishte premtuar me be të parëve të tyre. 
Ata e shtinë në dorë dhe e populluan. 44Zoti u siguroi qetësi dhe paqe në të gjithë 
kufijtë, ashtu siç u kishte premtuar të parëve. Ai kishte bërë që ata t’i mundnin të 
gjithë armiqtë e tyre; askush nuk arriti t’i rezistonte. 45Kështu u realizuan të gjitha të 
mirat që ia kishte premtuar Zoti Izraelit, popullit të tij. Asnjë fjalë prej premtimeve që u 
kishte dhënë Zoti, nuk mbeti pa u plotësuar. 
 
Joshua nis njerëzit e fiseve lindore 

Joshua i mblodhi njerëzit e fisit të Ruvenit, Gadit dhe Mënasheut lindor 2dhe u 
tha: ”Ju keni bërë gjithçka që ju urdhëroi Moisiu, shërbëtori i Zotit, dhe gjithnjë 

i keni dëgjuar udhëzimet e mia. 3Ju asnjëherë nuk keni lënë në baltë vëllezërit tuaj, 
pjesën tjetër të izraelitëve, dhe jeni kujdesur që të zbatoni urdhrin e Zotit, Perëndisë 
suaj. 4Por tani Zoti u ka siguruar vëllezërve tuaj qetësi dhe paqe, sipas premtimit të tij, 
dhe ju mund të ktheheni në vendin tuaj, në anën tjetër të Jordanit, që jua ka dhënë 
Moisiu, shërbëtori i Zotit. 5Por mos harroni kurrë atë që ju tha Moisiu me këmbëngulje: 
«Ju duhet ta doni ♦ Zotin, Perëndinë tuaj, të dëgjoni vullnetin e tij, të zbatoni 
udhëzimet e tij, t’ia mbani besën dhe t’i shërbeni me gjithë zemër dhe me të gjitha 
forcat.»” 6Joshua u nda nga ata duke u dhënë bekimin e tij dhe i la të shkonin në 
shtëpi. 
7Gjysmës së fisit të Mënasheut Moisiu i kishte dhënë pronë në lindje të Jordanit, në 
krahinën e Bashanit, kurse gjysma tjetër e kishte marrë pjesën e saj bashkë me fiset e 
tjera, në perëndim të Jordanit, atë pjesë që ua kishte dhënë Joshua. Joshua, pasi u 
dha bekimin, i la burrat e Mënasheut lindor të shkonin në shtëpi 8dhe u tha: «Ju 
ktheheni në shtëpi të ngarkuar me pasuri, me argjend, ar, bronz, hekur, me shumë 
veshje dhe shumë bagëti. Ndajeni plaçkën me vëllezërit e fisit tuaj!» 
_________ 
♦  Në Lindjen e Afërt në lashtësi fjala “dashuri” ishte termin politik që shënonte besnikëri të plotë 
ndaj mbretit. 
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Altari pranë Jordanit bëhet shkak grindjeje 
9Burrat e fiseve të Ruvenit, të Gadit dhe të Mënasheut lindor u ndanë nga izraelitët e 
tjerë dhe nga Shilo morën rrugën për në atdheun e tyre. Ata e lanë vendin e Kënaanit 
për të shkuar në vendin e tyre në lindje të Jordanit. Me anë të Moisiut, Zoti i kishte 
lejuar të nguleshin atje. 10Kur ata arritën në Gelilot, pa u larguar nga vendi i Kënaanit, 
ata ngritën një altar të madh fare afër Jordanit. 11Ndër izraelitët e tjerë u përhap lajmi: 
«Burrat e Ruvenit, të Gadit dhe të Mënasheut lindor kanë ngritur një altar pranë 
Gelilotit në Jordan, në anën tonë të kufirit!» 12Pastaj në Shilo u mblodhën të gjithë 
burrat e Izraelit për të shkuar në luftë kundër fiseve lindore. 
13Ata dërguan në Gilead Pinhasin, birin e priftit Elazar, për të biseduar me burrat e 
Ruvenit, Gadit dhe Mënasheut lindor. 14Atë e shoqëruan edhe dhjetë kryetarët e fiseve 
perëndimore të Izraelit, secili kryetar i nderuar i klanit të tij. 15-16Ata mbërritën në 
Gilead dhe, në emër të të gjithë kishës së Zotit, i pyetën burrat e Ruvenit, të Gadit dhe 
Mënasheut lindor: 
«Përse ia keni shkelur besën Perëndisë së Izraelit dhe i keni kthyer shpinën? Ju keni 
ndërtuar një altar; kështu keni ngritur krye kundër tij! 17A nuk mjafton fajësia, me të 
cilën jemi ngarkuar në Peor dhe që peshon mbi ne edhe sot? Ju e dini se për këtë Zoti 
e ndëshkoi mbarë bashkësinë. 18E tani largoheni rishtas nga Ai! Në qoftë se bëni 
kështu, zemërimi i tij do të bjerë mbi tërë bashkësinë e Izraelit. 19Por, në qoftë se 
mendoni se vendi juaj është i papastër, atëherë kaloni te ne, në vendin e Zotit, atje ku 
e ka ngritur banesën e tij. Nguluni te ne! Por mos u rebeloni kundër Zotit dhe mos na 
tërhiqni pas vetes. Mos ngrini një altar tjetër, për të rivalizuar altarin e Zotit, Perëndisë 
sonë! 20Mendoni Ahanin, birin e Zerahut, që vodhi pjesën e plaçkës që Zoti e kishte 
caktuar për shkatërrim. Ai ishte vetëm një njeri, e megjithatë për këtë u ndëshkua 
mbarë bashkësia e izraelitëve. Faji që bëri ai nuk mund të shlyhej vetëm me vrasjen e 
tij. 
 
Pajtimi midis fiseve lindore dhe fiseve perëndimore 
21Burrat e Ruvenit, të Gadit dhe të Mënasheut lindor iu përgjigjën të dërguarve të 
izraelitëve: 22-23”Ne i bëjmë thirrje Zotit, Perëndisë së gjithëpushtetshëm, si dëshmitar! 
Ai e di përse ne kemi vepruar kështu, siç duhet ta dijë edhe mbarë Izraeli. Në qoftë se e 
kemi ndërtuar këtë altar për t’i kthyer shpinën Zotit dhe për t’ia shkelur besën, Zoti le 
të na vërë para përgjegjësisë dhe të na dorëzojë te ju. Ne nuk kishim aspak qëllim që të 
kushtonim ndonjë flijim në këtë altar. 24Përkundrazi, këtë altar ne e ngritëm të 
shqetësuar për të ardhmen, që pasardhësit tuaj të mos u thonin pasardhësve tanë: 
«Çfarë ju lidh ju me Zotin, Perëndinë e Izraelit? 25Megjithatë, ai vetë e ka vënë Jordanin 
si kufi mes jush dhe mes nesh! Kështu, ju nuk i takoni popullit të Zotit.» 26Prandaj e 
kemi ngritur këtë altar, – 27jo për flijime përkushtimi ose flijime miqësie, por si shenjë 
lidhëse mes nesh dhe jush, mes pasardhësve tanë dhe pasardhësve tuaj. Ajo duhet ta 
dëshmojë se ne kemi të drejtë të vijmë në shenjtëroren e Zotit për t’i kushtuar atij 
flijime përkushtimi, flijime miqësie dhe flijime të tjera. Pasardhësit tuaj të mos u thonë 
pasardhësve tanë se këta nuk i takojnë kishës së Zotit. 28Por në një rast të tillë, pas-
ardhësit tanë le të thonë: «Shikojeni këtë altar! Pasardhësit tanë e kanë ndërtuar pikë-
risht sipas modelit të altarit që është në shenjtëroren e Zotit – jo për të kushtuar flijime 
përkushtimi ose flijimet e miqësisë, por si shenjë që edhe ne i takojmë Zotit.» 29Ne nuk 
kemi qëllim t’i kthejmë shpinën Zotit dhe të ndërtojmë një altar për të rivalizuar altarin 
në shenjtëroren e Zotit, Perëndisë sonë, ku kushtohen flijime.” 
30Prifti Pinhas, si dhe dhjetë udhëheqësit e nderuar të kishës, dhjetë kryetarët e 
klaneve – e pranuan atë që thanë burrat e fiseve të Ruvenit, të Gadit dhe të Mënasheut 
lindor për t’u mbrojtur. 31Pinhasi tha: «Kështu, pra, ju nuk keni ndër mend t’i ktheni 
shpinën Zotit. Tani ne e dimë se Zoti na përkrah. Me sjelljen tuaj ju i keni shpëtuar 
izraelitët nga ndëshkimi i Zotit.» 
32Pastaj, Pinhasi dhe të dërguarit e tjerë u kthyen në vendin e Kënaanit dhe i njoftuan 
izraelitët për gjithçka. 33Këta e pranuan sjelljen e burrave të Ruvenit dhe të Gadit dhe 
lavdëruan Perëndinë. Ata nuk panë asnjë shkak tjetër për të shkuar në luftë kundër 
tyre dhe për të shkretuar vendin e tyre.  

34Njerëzit e Ruvenit dhe të Gadit i vunë altarit një emër dhe shpallën: «Kjo është për ne 
shenja që dëshmon që Zoti është Perëndia jonë.» 
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Fjalimi i ndarjes i Joshuas 

Kishin kaluar shumë vjet që nga koha kur Zoti u dha izraelitëve paqe dhe i si-
guroi nga të gjithë armiqtë e tyre. Ndërkohë Joshua ishte plakur shumë. 

2Prandaj ai i thirri të gjithë përfaqësuesit e Izraelit, kryetarët e klaneve, kryetarët e 
familjeve, gjyqtarët, mbikëqyrësit dhe u tha: 
«Tani jam shumë plak dhe jetës sime po i afrohet fundi. 3Ju keni parë me sytë tuaj se 
si Zoti, Perëndia juaj, i ka mundur popujt e këtij vendi; se si ka luftuar ai vetë për ju. 
4Mbarë vendin, nga Jordani deri në Detin Mesdhe, e kam ndarë me short ndërmjet 
fiseve tuaja, edhe territorin e popujve që ende nuk ju janë nënshtruar. 
5Zoti, Perëndia juaj, do t’i dëbojë ata përpara jush dhe ju do ta shtini në dorë vendin e 
tyre, sipas premtimit të tij. 6Kini kujdes të zbatoni gjithçka që është shkruar në librin e 
Ligjit të Moisiut. Udhëhiquni pikërisht sipas këtij Ligji dhe mos u largoni nga rruga e 
drejtë. 7Qëndroni larg popujve të huaj që banojnë ende afër jush në tokën e premtuar. 
Mos adhuroni perënditë e tyre; mos iu luteni dhe mos u betoni për emrat e tyre. 
8Mbajani besën Zotit, siç keni bërë deri tani! 
9Ju e keni parë vetë se Zoti ka dëbuar përpara jush popuj të mëdhenj dhe të fuqishëm; 
edhe sot askush nuk ka arritur t’ju qëndrojë. 10Secili prej jush ka vënë përpara një mijë 
ushtarë të armikut, sepse Zoti, Perëndia juaj, luftoi për ju, sipas premtimit të tij. 
11Edhe në të ardhmen jeta juaj varet nga ajo nëse e doni Zotin, Perëndinë tuaj, ose jo. 
12Në qoftë se i ktheni shpinën dhe lidheni me popujt që banojnë në vendin tuaj, në 
qoftë se bëni martesë me ta, 13atëherë Zoti, Perëndia juaj, nuk do t’i dëbojë më këta 
popuj përpara jush. Për këtë të jeni të sigurt! Atëherë ata do të jenë për ju njerëz të 
rrezikshëm, si një kurth ose një lak i ngritur dhe të dhembshëm si një halë në sy ose si 
një hosten. Në fund, askush prej jush nuk do të mbetet në vendin e mirë që jua ka 
dhënë Zoti, Perëndia juaj. 
14Jeta ime tashmë ka arritur në fundin e saj. Prandaj po ju them që të mos harroni 
kurrë se Zoti, Perëndia juaj, nuk la pa plotësuar asnjërin nga premtimet e tij dhe se të 
gjitha të mirat që jua premtoi janë realizuar. 15-16Por, ashtu siç i ka mbajtur premtimet 
e tij, po ashtu ai do të realizojë edhe paralajmërimet e tij. Zoti, Perëndia juaj, ka bërë 
besëlidhje me ju dhe pret prej jush që të qëndroni besnikë ndaj kësaj besëlidhjeje.  
Në qoftë se u drejtoheni perëndive të tjera dhe i adhuroni ato, zemërimi i tij do të bjerë 
mbi ju dhe pas disa kohësh asnjë prej jush nuk do të mbetet në këtë vend të mirë që 
jua ka dhënë Zoti. 
 
Joshua i kujton izraelitët në Shehem për veprat e Perëndisë 

Joshua lajmëroi të mblidheshin të gjitha fiset e Izraelit në Shehem.  
Urdhëroi të vinin të gjithë pleqtë, kryetarët, gjyqtarët dhe mbikëqyrësit. Ata 

qëndruan afër shenjtërores. 2Atje Joshua u tha: 
”Zoti, Perëndia e Izraelit, ju thotë: «Para shumë kohësh, të parët tuaj banonin në anën 
tjetër të lumit Eufrat dhe adhuronin perëndi të huaja. Kjo gjë vazhdoi deri në kohën e 
Terahut, atit të Avrahamit dhe të Nahorit. 3Por pastaj, unë e solla stërgjyshin tuaj, 
Avrahamin, nga vendi matanë Eufratit dhe bëra që ai të përshkonte mbarë vendin e 
Kënaanit. Atij i dhashë një bir, Izakun, 4por Izakut i dhashë dy djem, Jakovin dhe 
Esavin. Esavit i caktova për pronë malësinë e Seirit; Jakovi dhe djemtë e tij emigruan 
më vonë në Egjipt. 
5-6Paraardhësve tuaj ua dërgova Moisiun dhe Aharonin dhe bëra që Egjiptin të godisnin 
fatkeqësi të mëdha. I nxora jashtë Egjiptit dhe i solla deri në Detin e Xunkthtë. 
Egjiptianët po i ndiqnin nga pas me karrocat e tyre të luftës. 7Kur e panë veten keq, të 
parët tuaj më thirrën për ndihmë. Atëherë unë bëra që mes tyre dhe egjiptianëve të 
krijohej një errësirë e dendur dhe, në fund, bëra që dallgët e detit të binin përmbi 
egjiptianët, kështu që ata u mbytën. Ju e dini fare mirë se ua provova egjiptianëve 
fuqinë time. 
Pastaj, ju jeni endur shumë vjet në shkretëtirë, 8derisa ju solla në vendin e amorasve. 
Ata ju kundërshtuan dhe unë i dorëzova tek ju. Ia dorëzova shkatërrimit dhe ju arritët 
ta shtinit në dorë vendin e tyre. 9Edhe Balaku, mbreti i moavasve, ju zuri rrugën. Ai 
bëri që Bilami të vinte për t’ju mallkuar. 10Por unë nuk lejova që Bilami t’ju bënte keq. 
Ai u detyrua t’ju bekonte kundër vullnetit të tij dhe kështu ju shpëtova nga planet e 
mbretit Balak. 
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11Pastaj kaluat nëpër Jordan dhe shkuat deri në Jeriho. Edhe banorët e Jerihos luf-
tuan kundër jush, por unë ju ndihmova të mundnit jo vetëm ata, por edhe banorët e 
tjerë të vendit: amorasit, perizasit, kënanasit, hitasit, girgashasit, horasit dhe jevusasit. 
12U kalla atyre një tmerr çoroditës dhe i asgjësova para jush, pikërisht siç veprova me 
të dy mbretërit amoras në anën tjetër të Jordanit. 
Për të gjitha këto më detyroheni mua e jo armëve ose forcave tuaja! 13Pastaj jua dhashë 
këtë vend, arat e të cilit nuk i keni punuar më parë, dhe qytetet që ju vetë nuk i keni 
ndërtuar. E tani banoni në to dhe hani rrushin e hardhive dhe ullinjtë e pemëve që 
nuk i keni mbjellë vetë.»” 
14«Prandaj nderojeni dhe përfilleni Zotin! – vazhdoi Joshua. – Shkoni pas tij me besë 
dhe drejtësi. Ndahuni prej perëndive që i kanë adhuruar të parët tuaj kur ishin 
matanë Eufratit dhe në Egjipt dhe dëgjoni Zotin!  

15Në qoftë se nuk jeni gati të bëni kështu, vendosni që sot se cilit doni t’i shërbeni: 
perëndive që kanë adhuruar të parët tuaj, ose perëndive të amorasve, në vendin e të 
cilëve banoni tani. Por unë dhe familja ime jemi të vendosur t’i shërbejmë Zotit.» 
16Populli u përgjigj: «Si mund të largohemi nga Zoti dhe t’u shërbejmë perëndive të 
tjera? 17Zoti, Perëndia jonë, i nxori të parët tanë nga skllavëria në Egjipt dhe ne i dimë 
të gjitha mrekullitë e mëdha që i kreu atëherë. Ai na mbrojti ne gjatë gjithë rrugës deri 
këtu, përmes krahinës së popujve të huaj. 18Ai i ka dëbuar të gjithë popujt përpara 
nesh, madje edhe amorasit që banonin dikur këtu. Për këtë, do t’i shërbejmë Zotit; ve-
tëm ai është Perëndia jonë!» 
19Por Joshua u tha: «Mos mendoni se është e lehtë t’i shërbeni Zotit, i cili kërkon ta 
dëgjoni me përkushtim. Ai nuk do t’ju tolerojë në qoftë se nuk i qëndroni besnikë.♦  
20Në qoftë se largoheni nga ai dhe shkoni pas perëndive të tjera, ai do të kthehet 
kundër jush dhe do t’ju ndëshkojë rëndë. Pastaj do t’ju asgjësojë, megjithëse deri tani 
ju ka bërë shumë të mira.» 
21Por populli iu përgjigj: «Përkundrazi, ne do t’i shërbejmë Zotit!»♦♦  
22Atëherë Joshua tha: «Ju jeni dëshmitarë kundër vetes suaj dhe do të dëshmoni që ju 
vetë keni vendosur për Zotin dhe doni t’i shërbeni atij.» 
«Ashtu le të bëhet!» – thanë. 
23«Atëherë largoni perënditë e huaja që i keni ende! – tha Joshua. – Merrni përsipër të 
qëndroni besnikë ndaj Zotit, Perëndisë së Izraelit!» 
24Populli u përgjigj: «Do t’i shërbejmë Zotit, Perëndisë sonë, dhe do ta dëgjojmë atë.» 
25Kështu, atë ditë Joshua si përfaqësues i popullit lidhi besën me Zotin dhe i dha 
popullit ligjet dhe rregullat që duhej të ndiqte. 26Ai i shkroi të gjitha detyrimet ligjësore 
në librin e Ligjit të Zotit. Pastaj mori një gur të madh dhe e vuri nën lisin pranë 
shenjtërores në Shehem. 27«Shikojeni këtë gur! – i tha ai popullit. – Le të bëhet 
dëshmitar, sepse ka dëgjuar gjithçka rreth marrëveshjes që bëri Zoti me ne. Le t’ju 
kujtojë ai për këtë, që të mos ia shkelni besën Zotit.» 
28Joshua e la popullin të shkonte dhe secili u kthye në vendbanimin e tij të caktuar. 
________ 
♦ d.m.th. Zoti nuk do t’i anulonte mallkimet lidhur me shkeljen e besëlidhjes.  
♦♦ Breznia e parë i përmbahej besëlidhjes, megjithëse Joshua u desh të nxiste disa familje të 
flaknin perënditë e vjetra. Çdo familje u desh të vendoste për vete, sepse besëlidhja ishte 
kryesisht punë familjeje (Veprat 16,31). 
 
Vdekja e Joshuas 
29Joshua, biri i Nunit, shërbëtori i Zotit, vdiq disa kohë më vonë në moshën 110 vjeç. 
30Atë e varrosën në pronën e tij të trashëguar në Timnat-Serah, që gjendet në veri të 
malit Gaash, në malësinë e Efraimit. 31Izraelitët mbetën besnikë ndaj Zotit edhe pas 
vdekjes së Joshuas, aq sa jetuan pleqtë që ishin dëshmitarë të gjithë asaj që kishte 
bërë Zoti për Izraelin. 32Eshtrat e Josefit, që izraelitët i kishin sjellë me vete nga Egjipti, 
i vendosën në Shehem, në tokën që Jakovi ua kishte blerë bijve të Hamorit (Hamori 
ështjë ati i Shehemit) për 100 monedha argjendi dhe që bën pjesë në pronën e 
trashëguar të fisit të Josefit. 33Kur vdiq Elazari, biri i Aharonit, atë e varrosën në Give, 
qytet në malësinë e Efraimit, të cilin ia kishte dhënë birit të tij, Pinhasit, për vend-
banim.♦  
________ 
♦ Këta rreshta lidhin librin e Joshuas me atë të Gjyqtarëve, dhe kështu bëjnë dallim ndërmjet 



 218

bekimeve të breznisë së parë dhe mjerimit të breznisë së mëpasshme.  
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LIBRI I GJYQTARËVE 
 
Fisi i Judës dhe fisi i Shimonit pushtojnë territorin e tyre 

Pas vdekjes së Joshuas, izraelitët e pyetën Zotin: «Cili fis duhet të depërtojë i pari 
në tokën e Kënaanit për të luftuar kundër kënanasve?» 2Zoti iu përgjigj: «Fisi i 

Judës, të cilit ia kam dorëzuar tokën (e premtuar).» 
3Pastaj burrat e fisit të Judës u thanë burrave të fisit të Shimonit, vëllait të Judës: 
«Ejani me ne! Na ndihmoni të luftojmë kundër kënanasve dhe ta pushtojmë atë pjesë 
të vendit që na takon neve. Pastaj edhe ne do t’ju ndihmojmë ju, ta merrni pjesën tuaj 
të tokës (së premtuar).» 
Kështu, fisi i Shimonit u lidh me fisin e Judës. 
4-5Ata hynë në vend dhe Zoti u dha fitoren mbi kënanasit dhe perizasit. Afër qytetit 
Bezek ata mundën një ushtri prej 10.000 vetash. Atje hasën edhe mbretin Adoni-Bezek 
dhe luftuan kundër tij. 6Ai mori arratinë, por ata e ndoqën nga pas dhe e zunë rob. 
Pastaj i prenë gishtërinjtë e mëdhenj të duarve dhe të këmbëve. 7Mbreti tha: «Dhashë 
urdhër që shtatëdhjetë mbretërve t’u priteshin gishtërinjtë e mëdhenj të duarve dhe të 
këmbëve dhe ata u detyruan të ushqeheshin me mbeturinat që binin nga tavolina ime. 
Tani Perëndia ka bërë që të më gjejë i njëjti fat.» Atë e morën në Jerusalem dhe atje 
vdiq. 
8Burrat e Judës sulmuan edhe Jerusalemin dhe e pushtuan. Ata i vranë banorët dhe i 
vunë zjarrin qytetit. 9Pastaj u drejtuan kundër kënanasve që banonin në malësinë 
jugore dhe në stepat kufitare, si dhe në zonën kodrinore në perëndim. 10Ata luftuan 
kundër banorëve kënanas të qytetit Hevron, që dikur quhej Kirjat-Arva, dhe mundën 
Sheshain, Ahimanin dhe Talmain. 11Që andej shkuan para qytetit Devir që dikur quhej 
Kirjat-Sefer. 
12Kalevi tha: «Kush e pushton Kirjat-Seferin, do t’i jap për grua bijën time, Ahsanë.» 
13Atëherë Otnieli, biri i Kenazit, vëllait të tij më të vogël, e pushtoi qytetin dhe mori për 
grua bijën e Kalevit. 14Ditën e martesës Otnieli e nxiti gruan e tij t’i kërkonte atit të saj 
diçka për tokën e punueshme. Ajo zbriti nga gomari i saj dhe Kalevi e pyeti: «Çfarë 
dëshiron?» 15Ajo iu përgjigj: «Tani që po ndahemi, më beko dhe më jep një dhuratë, si 
shenjë që bekimi yt do të më shoqërojë. Ti më ke martuar në Negev, ku bie pak shi; më 
jep të paktën dy burime!» Atëherë Kalevi ia dha burimet e sipërme dhe burimet e 
poshtme pranë Hevronit. 
16Kënasit, pasardhësit e vjehrrit të Moisiut, ishin larguar bashkë me burrat e fisit të 
Judës nga Tamari, qyteti i palmave. Ata shkuan në shkretëtirë, në jug të Aradit, dhe u 
vendosën atje. Atje u vendosën midis amalekasve. 
17Burrat e fisit të Judës dhe të Shimonit i mundën banorët kënanas të qytetit Cefat. 
Ata zbatuan mbi ta vendimin e shkatërrimit nga Zoti dhe i dhanë qytetit emrin Horma 
(Shkatërrim). 18Burrat e Judës shtinë në dorë qytetet Gaza, Ashkelon dhe Ekron, 
bashkë me krahinat përreth tyre. 19Me ndihmën e Zotit, ata shtinë në dorë edhe zonën 
malore të Judës. Por ata nuk arritën t’i nënshtronin banorët e rrafshinës bregdetare, 
sepse këta kishin karroca të hekurta.♦ 20Qyteti Hevron iu premtua Kalevit, sipas 
urdhrit të Moisiut, dhe Kalevi dëboi prej tij tre bijtë e Anakut, bashkë me klanet e tyre. 
21Burrat e fisit të Benjaminit nuk arritën t’i dëbonin jevusasit nga Jerusalemi. 
Prandaj jevusasit banojnë atje edhe sot, pranë njerëzve të Benjaminit. 
_______ 
♦ Kjo jep të kuptojë që filistenjtë, me teknologjinë e tyre të sipërme, tashmë ishin të vendosur në 
atë krahinë. 
 
Fiset veriore pushtojnë territorin e tyre 
22-23Pasardhësit e Josefit, fiset e Efraimit dhe të Mënasheut, depërtuan në tokën e 
premtuar pranë Bet-Elit – dikur quhej Luz – dhe Zoti i përkrahu. Ata dërguan zbulues 
për të marrë vesh se si ta pushtonin Bet-Elin. 24Këta hasën një njeri që po dilte nga 
qyteti, dhe i thanë: «Na trego ku mund të depërtojmë në qytet dhe ne do të ta falim 
jetën.» 25Ai ua tregoi vendin më të dobët të fortifikimit të qytetit dhe izraelitët e 
pushtuan qytetin. Ata i vranë banorët, por atij njeriu dhe familjes së tij ia falën jetën. 
26Ai depërtoi në vendin e hitasve dhe themeloi një qytet, të cilit ia ngjitën emrin Luz. 
Kështu quhet ai edhe sot. 
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27Por fisi i Mënasheut nuk arriti t’i dëbonte banorët e qyteteve Bet-Shan, Taanah, Dor, 
Jivlam dhe Megido, si dhe të fshatrave përreth tyre. Kështu, kënanasit vazhdonin të 
banonin në këtë krahinë. 28Kur izraelitët u përforcuan, i detyruan kënanasit të bënin 
angari, por nuk mund t’i dëbonin nga vendi.♦  
29Fisi i Efraimit nuk arriti t’i dëbonte kënanasit nga qyteti Gezer; prandaj ata ende 
banojnë në krahinën e tyre. 
30Fisi i Zevulunit nuk arriti t’i dëbonte kënanasit nga qytetet Kitron dhe Nahalol; ata 
vazhdonin të banonin atje dhe më vonë u detyruan të bënin angari. 
31Fisi i Asherit nuk arriti t’i dëbonte banorët e Akos dhe Sidonit, e as njerëzit e 
Mahalevit, Ahzivit, Helbës, Afekut dhe Rehovit. 32Prandaj njerëzit e Asherit banojnë 
edhe sot mes kënanasve. 
33Fisi i Naftaliut nuk arriti t’i dëbonte banorët e Bet-Shemeshit dhe të Bet-Anatit, 
prandaj në krahinën e tyre ata banuan bashkë me kënanasit. Por kënanasit u detyru-
an të bënin angari për ta. 
34Kur burrat e fisit të Danit kërkuan të depërtonin në rrafshinë, amorasit i detyruan të 
tërhiqeshin në malësi. 35Kështu, amorasit arritën t’u bënin ballë atyre në Har-Heres, 
Ajalon dhe Shaalbim; por, më vonë, ata i mundën fisi i Efraimit dhe fisi i Mënasheut, 
të cilët  i detyruan të bënin angari. 
36Kufiri jugor i amorasve kalonte përgjatë territorit të edomasve, duke u nisur, në 
perëndim, nga Qafa e Akrepave. 
___________ 
♦ Kështu, ajo që kishin arritur ishte ndarja e vendit e jo pushtimi i plotë i tij. Arsyeja jepet te 2,1-
5.  
 
Izraeli detyrohet ta ndajë vendin me kënanasit 

Engjëlli i Zotit hipi nga Gilgali në Bohim dhe u tha izraelitëve: ”Ju kam nxjerrë 
jashtë Egjiptit dhe ju kam sjellë në vendin që ua premtova me be të parëve tuaj. 

Dhe ju kam thënë: «Do ta mbaj përgjithmonë besëlidhjen që kam lidhur me ju; 2por ju 
nuk duhet të lidhni asnjë marrëveshje me banorët e këtij vendi. Ju duhet t’i shembni 
altarët e perëndive të tyre.» Por nuk më keni dëgjuar. Si guxoni të bëni një gjë të tillë? 
3Prandaj tani po ju them: Tani nuk do t’i dëboj para jush banorët e vendit, por ata do 
të bëhen kurthi juaj. Gjithnjë do të tundoheni e do t’i adhuroni perënditë e tyre dhe kjo 
do të shkaktojë rrënimin tuaj.” 
4Të gjithë izraelitët i dëgjuan këto fjalë dhe filluan të qanin. 5Prandaj edhe vendin e 
quajtën Bohim (Qarësit). Atje izraelitët i kushtuan Zotit flijime. 
 
Mosbindja e izraelitëve pas vdekjes së Joshuas 
6Kur Joshua e kishte shpërndarë mbledhjen pranë Shehemit, të gjithë izraelitët 
shkuan për t’i shtënë në dorë territoret e tyre të caktuara. 7Sa kohë që ishte gjallë Jo-
shua dhe sa kohë që jetuan kryetarët e popullit, të cilët kishin parë me sytë e tyre 
mrekullitë e mëdha të Perëndisë, izraelitët e dëgjuan Zotin. 8Joshua, biri i Nunit, 
shërbëtori i Perëndisë, vdiq në moshën 110 vjeç. 9Atë e varrosën në pronën e tij të 
trashëguar, në Timnat-Heres, në malësinë e Efraimit, në veri të malit Gaash. 
10Më së fundi, mbarë ai brez vdiq. Brezi i ri e harroi Zotin dhe gjithçka që ai kishte bërë 
për Izraelin. 11-12Izraelitët mëkatuan kundër Zotit; ata u larguan nga Perëndia e të 
parëve, që i kishte nxjerrë nga Egjipti, dhe shkuan pas perëndive të huaja. Ata filluan 
të adhuronin perënditë e popujve fqinj, dhe kështu e fyen Zotin.♦  13Meqë adhuronin 
perëndinë Baal dhe perëndeshën Astarte në vend të tij, 14-15Zoti u zemërua me ta. Ai 
bëri që ata t’i sulmonin e të plaçkitnin herë pas here beduinët grabitqarë. Gjithashtu, 
izraelitët Ai ua dorëzoi popujve fqinj, armiqve. Ai bëri që të pësonin disfatë sa herë që 
shkonin në luftë, duke vënë në vend kërcënimin e tij. Kështu, ata ranë në hall të 
madh. 
16Herë pas here Zoti vuri në krye të izraelitëve njerëz me rëndësi, gjyqtarët, të cilët i 
liruan ata nga kthetrat e fiseve  fqinje grabitqare. 17Por ata nuk i dëgjuan as gjyqtarët e 
tyre. Vazhdonin të vraponin pas perëndive të huaja duke i adhuruar ato. Ata ishin 
larguar shumë shpejt nga rruga e drejtë dhe, ndryshe nga të parët e tyre, nuk i 
zbatonin më urdhërimet e Zotit. 18Sidoqoftë, Zoti kishte mëshirë kur ata rënkonin nën 
veprimin arbitrar të shtypësve të tyre. Herë pas here ai u jepte një shpëtimtar që e 
përkrahte dhe me anë të tij i lironte izraelitët nga kthetrat e armiqve të tyre. 
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Kjo vazhdonte derisa jetonte shpëtimtari, 19por, pas vdekjes së tij, ata dilnin përsëri të 
pabesë dhe bënin idhujtari më të keqe se ajo e të parëve. Ata nuk mendonin të për-
mirësoheshin duke hequr dorë nga kryeneçësia dhe mosbindja e tyre. 20Për këtë Zoti u 
zemërua me ta dhe vendosi: «Meqë ky popull nuk më dëgjon dhe vazhdimisht e shkel 
besëlidhjen që bëra me të parët e tij, 21atëherë nuk do të dëboj përpara tyre asnjë 
popull tjetër prej vendit të Kënaanit. 22Me anë të popujve që Joshua nuk arriti t’i 
mundte, do t’i vë në provë izraelitët, për të parë nëse ata do të më dëgjojnë si të parët e 
tyre, ose jo.» 
23Prandaj Zoti i lejoi këta popuj të banonin në vendin e Kënaanit: as Joshua e as 
izraelitët e tjerë nuk arritën t’i dëbonin. 
_______ 
♦ Ndryshe nga izraelitët, këta popuj kishin kultivuar tokën që moti dhe ua atribuonin suksesin e 
tyre me rritjen e të korrave perëndive mashkullore dhe femërore të ndryshme. Ata besonin se 
këto perëndi rregullonin tokën dhe motin, dhe kështu pjellorinë e fushës dhe të grigjës. 
 
 Popujt e huaj që mbetën në vend 

1-2Zoti lejoi që disa popuj të huaj të mbeteshin në vendin e Kënaanit. Me anë të tyre, 
Zoti donte t’i vinte në provë izraelitët e brezave të mëvonshëm, që nuk kishin marrë 

pjesë në luftërat për të shtënë në dorë tokën e premtuar. Përveç kësaj, izraelitët duhej 
të kishin rast të ushtroheshin vazhdimisht në luftë. 
3Popujt që Zoti i lejoi të banonin pranë izraelitëve në tokën e premtuar janë: 
filistenjtë në pesë prej qyteteve të tyre, të gjithë kënanasit, fenikasit dhe, në fund, 
horasit që banojnë në malësinë e Libanit, midis Hermonit dhe Levo-Hamatit. 4Me anë 
të këtyre popujve, izraelitët duhej të viheshin në provë. Zoti donte të shihte nëse ata do 
t’i zbatonin urdhërimet e tij që u kishte dhënë të parëve, nëpërmjet Moisiut. 
5Kështu, izraelitët banonin mes kënanasve, hitasve, amorasve, perizasve, horasve dhe 
jevusasve. 6Izraelitët bënë martesa me këta popuj, duke marrë e duke dhënë vajza, dhe 
adhuruan perënditë e tyre. 
 
Gjyqtari Otniel 
7Izraelitët mëkatuan kundër Zotit; ata e harruan Zotin, Perëndinë e tyre, dhe iu 
faleshin perëndive të kënanasve, Baalit dhe Asherës. 8Atëherë Zoti u zemërua me ta 
dhe i dorëzoi te Kushan-Rishataimi, një mbret në Mesopotaminë e sipërme. Ata 
qëndruan tetë vjet nën sundimin e tij despotik.♦  
9Pastaj izraelitët e thirrën Zotin për ndihmë dhe ai nxori nga gjiri i popullit një 
shpëtimtar: Otnielin, birin e Kenazit, vëllait më të vogël të Kalevit. 10Shpirti i Zotit e 
shtiu në dorë dhe e bëri atë udhëheqës të izraelitëve. Ai shkoi në luftë kundër Kushan-
Rishataimit dhe Zoti e ndihmoi, kështu që e mundi mbretin e Mesopotamisë. 
11Pas kësaj, Otnieli jetoi edhe 40 vjet dhe gjatë kësaj kohe vendi nuk u shqetësua më 
nga armiqtë. 
________ 
♦ Kjo do të përfaqësojë përparimin hitas (pas pushtimit të Mesopotamisë së sipërme) në 
Palestinë në kohën e sundimit të faraonit Amenhotep III  (1394-1357). 
 
Ehudi e shpëton Izraelin me dinakëri 
12Por izraelitët mëkatuan përsëri kundër Zotit. Atëherë Zoti e lejoi mbretin moavas 
Eglon që t’i shtinte në dorë. 13Egloni u lidh me amonasit dhe amalekasit, i mundi 
izraelitët dhe pushtoi qytetin Jeriho. 14Për 18 vjet izraelitët u detyruan t’i paguanin 
haraç mbretit moavas. 
15Pastaj izraelitët e thirrën Zotin për ndihmë dhe ai u dha një shpëtimtar: Ehudin, birin 
e Gerës, prej fisit të Benjaminit. Ehudi ishte mëngjarash. Kur izraelitët e caktuan t’i 
paguante mbretit Eglon haraç, 16ai farkëtoi për vete një shpatë të shkurtër me dy tehe 
dhe e lidhi, nga ana e djathtë, nën rrobën e tij. 17Pastaj ai ia dorëzoi haraçin mbretit 
Eglon, i cili ishte njeri shumë i shëndoshë. 18-19Pas dorëzimit të haraçit, Ehudi i 
shoqëroi njerëzit që e kishin mbajtur haraçin gjer te gurët e shuguruar pranë Gilgalit, 
pastaj u kthye tek Egloni. 
Ai i tha mbretit: «Kam një lajm të fshehtë për ty!» «Shsht! – tha Egloni, – të mos e 
dëgjojë kush!» Kështu, të gjithë shërbëtorët dolën. 20Egloni ishte ulur në dhomën e 
sipërme që ishte rezervuar vetëm për të, sepse ishte e freskët. Ehudi i tha: «Kam një 

3



 222

lajm nga Perëndia për ty.» Pastaj Egloni u ngrit nga karrigia e tij. 21Atëherë, me dorën e 
majtë Ehudi nxori shpatën, që e kishte në të djathtën e vet, dhe ia nguli mbretit në 
bark. 22Tehu i shpatës u fut i tëri në trupin e Eglonit, madje edhe dorëza humbi në 
dhjamë. Ehudi e la shpatën në trupin e Eglonit, 23mbylli derën me çelës dhe doli nga 
dritarja. 
24Pasi Ehudi iku, shërbëtorët e Eglonit donin të shihnin mbretin, por e gjetën derën e 
dhomës së sipërme të mbyllur me çelës. «Me siguri ai po kryen nevojat e tij» – 
menduan.  

25Ata pritën më kot: dera nuk u hap. Në fund, sollën çelësin dhe e hapën derën. Zotëria 
i tyre ishte shtrirë përtokë i vdekur. 
26Ndërsa shërbëtorët kishin pritur prapa derës, Ehudi kishte gjetur strehim. Tashmë ai 
i kishte kaluar gurët e shuguruar dhe kishte arritur shëndoshë e mirë në Seirë, në 
malësinë e Efraimit. 27-28Sapo mbërriti, i ra bririt sinjalizues, dhe burrat izraelitë u 
mblodhën rreth tij. «Pas meje! – u dha urdhër ai. – Zoti jua ka dorëzuar armiqtë tuaj, 
moavasit.» Ata i shkuan pas në rrafshinën e Jordanit dhe pushtuan vendkalimet në 
lumë, që moavasit të mos iknin. 29Atë ditë ata vranë 10.000 moavas, burra të fortë dhe 
të regjur në luftë; asnjëri nuk arriti të shpëtonte. 
30Pas kësaj fitoreje mbi moavasit, vendi jetoi një periudhë paqësore 80 vjeçare.♦  
_______  
♦ Kjo mund të përputhet me paqësimin e vendit nga faraoni Seti më 1318. 
 
Gjyqtari Shamgar 
31Pas Ehudit u paraqit Shamgari, biri i Anatit. Ai vrau 600 filistej ♦  me një hosten. 
Kështu, ai i shpëtoi izraelitët nga armiqtë e tyre. 
_________ 
♦  vala më e herët e popujve nga deti. 600 ishte terminologji e zakonshme për një çetë nën 
komandën e oficerit.  
 
Perëndia i shpëton izraelitët me anë të një gruaje 

Pas vdekjes së Ehudit, izraelitët mëkatuan përsëri kundër Zotit. 2Atëherë ai i 
dorëzoi te Javini, mbreti i qytetit kënanas Hacor. Komandanti i ushtrisë së tij, 

Sisera, e kishte shtabin në Haroshet-Goim.♦ 3Javini kishte 900 karroca të hekurta.♦♦  
Për 20 vjet ai i kishte shtypur rëndë izraelitët. Prandaj e thirrën Zotin për ndihmë. 
4Në atë kohë detyrën e gjyqtarit në Izrael e kryente një profeteshë: Dëvora, e shoqja e 
Lapidotit. 5Nën palmën e quajtur me emrin e saj, midis Ramës dhe Bet-Elit, në 
malësinë e Efraimit, ajo vendoste për çështjet gjyqësore që i parashtronin izraelitët. 
6Një ditë, kjo grua thirri Barakun, birin e Avinoamit prej Kedeshit, në territorin e fisit të 
Naftaliut. Ajo i tha: ”Zoti, Perëndia e Izraelit, po të ngarkon me këtë detyrë: «Merr 
10.000 burra prej fisit të Naftaliut dhe fisit të Zevulunit dhe shko me ta në malin 
Tavor. 7Unë do ta tërheq komandantin e Javinit, Siserën, me karrocat e tij dhe me 
mbarë ushtrinë e tij, deri në përroin Kishon dhe atje do të të jap fitoren mbi të.»” 
8Baraku i tha Dëvorës: «Do të shkoj vetëm në qoftë se vjen edhe ti me mua. Pa ty nuk 
guxoj.» 
9«Mirë, – iu përgjigj Dëvora, – do t’ju shoqëroj. Por atëherë lavdia për këtë fitore do të 
më takojë mua e jo ty. Zoti do ta dorëzojë Siserën te një grua!» 
Kështu, Dëvora shkoi me Barakun në Kedesh. 10Baraku i thirri burrat e fiseve të 
Naftaliut dhe të Zevulunit të paraqiteshin atje. 10.000 veta e shoqëruan në malin 
Tavor. Dëvora ishte me të. 
11Kenasi Hever ishte ndarë nga vëllezërit e tij fisnorë, pasardhësit e Hovavit, vjehrrit të 
Moisiut, dhe dalngadalë i ishte afruar pranë lisit Cananimit afër Kedeshit. Atje kishte 
ngritur çadrën e tij. 
12Siserën e njoftuan që Baraku kishte mbledhur një ushtri në malin Tavor. 13Menjëherë 
i thirri 900 karrocat e tij të luftës dhe shkoi nga Harosheti në përroin Kishon. 14Kur 
mbërriti atje, Dëvora i tha Barakut: «Përpara! Sot Zoti ta ka dorëzuar Siserën dhe 
mbarë ushtrinë e tij. Unë po e shoh Zotin që po ecën përpara teje në luftë!» Pastaj 
Baraku, me 10.000 trupat e tij, u sul nga mali Tavor poshtë në luginë. 15Kur ata iu 
turrën kënanasve me shpata të zhveshura, Zoti i kalli tmerr komandantit armik dhe 
mbarë ushtrisë së tij. Sisera u hodh nga karroca e tij dhe iku në këmbë. 
16Baraku e ndoqi karrocën e Siserës dhe ushtarët e tij deri në Haroshet-Goim. Mbarë 
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ushtria u asgjësua; asnjeri nuk shpëtoi. 
_____ 
♦ Enklava huriane në Galile. Sisera ishte komandant hurian. Kjo ishte një përpjekje për 
rimëkëmbjen e fuqisë kananase në Izraelin verior. Më 1468 faraoni Tutmose III mundi një 
koalicion kananas me 924 karroca në rrafshinën e Megidos. 
♦♦ Është fjala për forcat e mbarë koalicioni. 
 
Komandantin armik e gjen vdekja 
17Sisera iku deri në çadrën e Jaelit, gruas së kenasit, Heverit; sepse fisi i Heverit kishte 
marrëdhënie të mira me Javinin. 18Jaeli i doli përpara Siserës dhe i tha: «Hyr tek unë, o 
zotëri! Nuk ke pse t’u frikësohesh.» Ai hyri në çadrën e saj dhe ajo e çoi prapa perdes. 
19«Më jep të pi pak ujë! – iu lut. – Kam shumë etje.» Ajo i solli rrëshiqin me qumësht, i 
dha të pinte dhe uli perden. 20”Qëndro në hyrjen e çadrës! – i tha Sisera. – Nëse vjen 
ndokush dhe të pyet a ka njeri këtu, ti përgjigju: «Jo, asnjeri!»” 
21Por Jaeli mori një kunj dhe një çekan dhe iu afrua pa zhurmë. Ai ishte i shtrirë anash 
dhe, i rraskapitur, kishte rënë në gjumë të thellë. Ajo ia shpoi tëmthat tejpërtej me 
kunjin, derisa ai u ngul në tokë. 
22Pas pak arriti Baraku, që po e ndiqte Siserën. Jaeli i doli përpara e i tha: «Eja me 
mua; do të të tregoj njeriun që po kërkon!» Baraku shkoi me të në çadër dhe e gjeti 
Siserën të vdekur, të shtrirë përtokë, me kokën e shpuar me kunj. 
23Kështu, Perëndia bëri që mbreti kënanas, Javini, të pësonte disfatë të rëndë nga 
izraelitët. 24Në vijim ata u hodhën pa pushim në sulm kundër tij dhe në fund arritën ta 
vritnin. 
 
Kënga e fitores së Dëvorës 

Atëherë Dëvora bashkë me Barakun, birin e Avinoamit, kënduan këngën që vijon: 
2Mbarë Izraeli ishte i vendosur për luftë, burrat erdhën vullnetarisht në ushtri – 

lavdi i qoftë Zotit për këtë! 3Ju mbretër dhe kryetarë, më dëgjoni! Do të këndoj për nder 
të Zotit; kënga dhe brohoritja ime le të kumbojnë për lavdinë e Perëndisë së Izraelit! 
4Kur zbrite nga malësia e Seirit, o Zot, dhe arrite gjer te ne nga stepat e gjelbra të 
Edomit, atëherë u tund mbarë toka, nga qielli ra rrebesh, retë e derdhën shiun e tyre. 
5Malet u tundën, kur u afrua Zoti, Perëndia, të cilën e nderon Izraeli, që iu shfaq 
popullit të vet në malin e Sinait. 
6Në kohën kur jetonte Shamgari, biri i Anatit, edhe në kohën e Jaelit, karvanët nuk 
bënin rregullisht më udhëtimin; udhëtarët që shkonin zakonisht nëpër rrugët 
kryesore, detyroheshin të merrnin shtigje të fshehta. 7Askush nuk guxonte të punonte 
arat, të gjitha fshatrat ishin të shkreta, derisa dole ti, o Dëvora, dhe veprove si nënë e 
Izraelit! 8Populli zgjodhi perëndi të reja: izraelitët u lidhën me djaj. Por prej 40.000 
burrash izraelitë, askush nuk kishte as heshtë e as mburojë. 
9Zemra ime rreh për heronjtë e Izraelit, për burrat që erdhën vullnetarisht prej popullit 
– lavdi Zotit për këtë! 10Mendohuni mirë, ju të gjithë që ngitni gomarë të bardhë; ju që 
jeni të ulur në qilima të butë dhe ju që udhëtoni në këmbë! 
11Pranë të gjitha burimeve, atje ku barinjtë bëjnë zhurmë duke nxjerrë ujë dhe ku u 
japin për të pirë bagëtive të tyre, atje duhen lavdëruar veprat e mëdha, me të cilat Zoti 
e shpëtoi popullin e tij; për këtë mbarë populli i Izraelit duhet të dalë prej të gjitha 
qyteteve! 12Ngrihu, ngrihu, o Dëvora dhe këndo një këngë! Ngrihu, o Barak, biri i 
Avinoamit, zini robër me shumicë! 
13Pastaj besnikët zbritën nga malet për t’u vënë nën komandën e udhëheqësve të tyre; 
populli i Zotit u mblodh i armatosur: 14efraimasit, të fortë si amalekasit, pastaj turmat 
e Benjaminit; prej Mahirit erdhën komandantët, prej Zevulunit drejtuesit e reparteve; 
15u paraqitën kryetarët e Jisakarit, ata erdhën bashkë me Dëvorën, dhe Baraku u 
shkoi pas – kështu zbritën me sulm në luginë. Klanet e Ruvenit u këshilluan për 
shumë kohë dhe megjithatë nuk arritën të vendosnin. 
16Përse qëndroni të shtrirë pranë vathëve duke dëgjuar melodinë e fyellit të barinjve? Te 
Ruveni këshillimi zgjati shumë! 17Prej Gileadit nuk kishte asnjeri; ata banojnë në anën 
tjetër të Jordanit. Përse Dani qëndroi pranë anijeve të tij? Në bregun e detit banojnë 
ata të Asherit, edhe ata mbetën atje pranë gjirit të detit. 18Por burrat e Zevulunit dhe të 
Naftaliut provuan në fushën e betejës trimërinë e tyre dhe pa frikë vunë në rrezik jetën 
e tyre. 
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19Pastaj erdhën ata, sundimtarët e Kënaanit, u afruan dhe hynë në luftë pranë Ta-
anahut, ata luftuan pranë moçalishtës së Megidos; ♦ por nuk arritën të merrnin as 
plaçkë e as argjend.  

20Vetë yjet nga orbitat e tyre morën pjesë në luftë dhe luftuan kundër Siserës. 21Ujërat e 
Kishonit rrodhën dhe i morën armiqtë me vete. – Marshojmë me guxim në sulm! 
22Atëherë u larguan kuajt e shpejtë dhe dheu gjëmonte nën thundrat e tyre. 
23Hidheni mallkimin kundër banorëve të Merozit! (Kështu thotë Zoti nëpërmjet engjëllit 
të tij). Mallkoni qytetin dhe të gjithë ata që banojnë atje, sepse nuk donin ta 
përkrahnin Zotin, sepse luftëtarët e tyre nuk i erdhën në ndihmë! 
24Por, bekuar qoftë Jaeli, gruaja e Heverit, kenasit! U lavdëroftë ndër gra! 25Kur Sisera 
iu lut për ujë, ajo i ofroi qumësht për të pirë, në kupë të çmuar i dha të pinte. 26Por 
pastaj mori një kunj dhe me dorën e djathtë kapi çekanin. Pastaj e goditi, ia dërrmoi 
kafkën dhe ia shpoi tëmthat me kunj. 27Ai u shemb, u rrëzua përtokë dhe mbeti i 
shtrirë para këmbëve të saj. Ai u shtri i vdekur, i erdhi fundi. 
28Në shtëpi pret nëna e tij, ajo plot shqetësim shikon nga kafazi i dritares. «Ku është 
futur? – pyet. – Përse nuk vjen? Kur do të dëgjoj gjëmimin e karrocës së tij?»  

29Më e urta prej grave të fisit të saj i përgjigjet dhe nëna vazhdimisht i përsërit fjalët pas 
saj: 30«Sigurisht merren me ndarjen e plaçkës së luftës: një vajzë ose dy për çdo luftë-
tar; për Siserën stofra të çmuara dhe të qëndisura, dhe një pëlhurë të qëndisur me 
ngjyra në të dyja anët, për të mbulluar shpatullat e ngadhënjimtarit.» 
31Ashtu si Siserës le t’u ndodhë të gjithë atyre që të kundërvihen, o Zot! Por miqtë e tu 
do të dalin fitimtarë, si dielli i ndritshëm që ngrihet lart! 
Pastaj, për 40 vjet vendi kaloi një periudhë paqeje.♦♦ 
_______ 
♦ moçalishta përgjatë lumit Kishon. ♦♦ Kjo periudhë (1223-1183) mund të përputhet me 
sundimin e fortë të Ramesisit III (1204-1172). Kjo dhe inkursionet e tjera mund të kenë ndikuar 
vetëm armiqtë e Izraelit që banonin në krahinën bregdetare dhe kështu nuk përmenden në 
historinë biblike.  
 
Perëndia i ndëshkon izraelitët nëpërmjet midjanasve 

Izraelitët mëkatuan përsëri kundër Zotit. Për këtë Zoti i dorëzoi te midjanasit, 2që t’i 
shtypnin. Izraelitët u fshehën prej tyre në shpella dhe në gryka të paarritshme dhe 

kërkuan strehë në male. 3Sa herë që izraelitët kishin mbjellë arat, midjanasit, bashkë 
me amalekasit, të lidhur edhe me beduinët, e sulmonin vendin nga lindja 4dhe ua 
shkretonin arat deri në Gaza. Nuk linin asgjë që mund të hahej dhe vidhnin të gjithë 
bagëtinë: dele, dhi, bagëti të trashë dhe gomarë. 5Ata e kishin zakon të hynin për të 
plaçkitur në vendin e Izraelit, bashkë me kopetë dhe çadrat e tyre. Ata ishin aq të 
shumtë në numër sa karkalecat; askush nuk arriti t’i numëronte ata e as devetë e tyre. 
6-7Nga sulmet dhe nga plaçkitjet e tyre, izraelitët u varfëruan shumë. Në mjerimin e tyre 
ata e thirrën Zotin për ndihmë. 8Atëherë Zoti u dërgoi një profet që u tha: ”Zoti, 
Perëndia e Izraelit, ju thotë: «Ju kam liruar nga skllavëria në Egjipt dhe ju nxora që 
andej. 9Ju shpëtova nga egjiptianët si dhe nga pushteti i të gjithë popujve që donin t’ju 
shtypnin. I dëbova këta popuj prej vendit të tyre dhe jua dhashë juve.» 10Dhe ju thashë: 
’Unë jam Zoti, Perëndia juaj. Mos adhuroni perënditë e amorasve, në vendin e të cilëve 
banoni!’ Por ju nuk më keni dëgjuar.»” 
 
Perëndia e thërret Gidonin si shpëtimtar të Izraelit 
11Engjëlli i Zotit zbriti dhe u ul nën lisin pranë Ofrës. Ky vend i takonte pronës së 
Joashit, një njeriu prej klanit të Aviezerit. Biri i tij, Gidoni, po shinte grurin në 
shtrydhësen e rrushit që gjendej aty pranë, për ta fshehur prej midjanasve. 12Pastaj iu 
shfaq engjëlli i Zotit dhe i tha: «Perëndia është me ty, o luftëtar trim!» 
13Gidoni iu përgjigj: ”Më falni, o zotëri! Por në qoftë se Perëndia është me të vërtetë me 
ne, si ndodh që fatkeqësitë na ndjekin nga pas? Megjithatë, të parët tanë na kanë 
treguar: «Zoti na nxori nga Egjipti.» Ku janë atëherë të gjitha mrekullitë e tij të mëdha? 
Jo, Zoti na ka lënë në baltë dhe na ka dorëzuar te midjanasit!” 
14Por Zoti i tha: «Ti je i fortë dhe guximtar. Shko dhe shpëtoje Izraelin nga pushteti i 
midjanasve. Po të dërgoj unë!» 
15«Por, o Zot, – kundërshtoi Gidoni, – si mund ta çliroj unë Izraelin? Klani im është më i 
vogli në mbarë fisin e Mënasheut dhe unë jam më i riu në familjen time.» 
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16«Unë do të të bëhem krah, – i tha Zoti, – dhe ti do t’i asgjësosh befas midjanasit.» 
17Gidoni iu përgjigj: «Atëherë ki mirësinë të më japësh një shenjë për të më treguar që 
vërtet është vetë Zoti ai që po flet me mua! 18Mos u largo prej këtej derisa të të sjell një 
dhuratë.» 
«Do të pres derisa të kthehesh» – tha Zoti. 19Gidoni shkoi në shtëpi, gatoi një edh dhe 
bëri bukë të ndorme prej një korite plot me grurë. Pastaj vuri mishin në një shportë, 
hodhi lëngun në një vorbë, i solli të gjitha aty nën lis dhe ia ofroi engjëllit të Zotit. 
20Por engjëlli i tha: «Vëre mishin dhe bukët këtu në shkëmb, por lëngun derdhe!»  
Gidoni bëri siç i kishte thënë engjëlli. 21Pastaj engjëlli i Zotit i preku me shkop mishin 
dhe bukët. Menjëherë nga shkëmbi doli zjarri që i përpiu të gjitha. Po atë çast engjëlli u 
zhduk. 
22Atëherë Gidoni e kuptoi se kush kishte folur me të. «O Zot, Perëndia ime! – thirri ai. – 
E kam parë engjëllin tënd dhe kam qëndruar ballë për ballë me të. Duhet të vdes!» 
23Por Zoti i tha: «Mes nesh është paqja! Mos ki frikë, ti nuk duhet të vdesësh.» 24Pastaj 
Gidoni ndërtoi në atë vend një altar për nder të Zotit dhe e quajti: «JAHVE-SHALOM 
(Zoti është paqe).» Ky altar qëndron edhe sot në Ofra, në territorin e klanit të Aviezerit. 
 
Gidoni shkatërron altarin idhujtar 
25-26Po atë natë Zoti i tha Gidonit: «Merr një dem të atit tënd, demin njëvjeçar. Hip në 
majën e malit, shemb altarin e Baalit, që qëndron në tokën e atit tënd, dhe preje 
shtyllën e shuguruar që gjendet pranë tij. Në atë vend ndërto sipas modelit të duhur 
një altar për nderin tim dhe më kushto demin njëvjeçar si flijim përkushtimi. Si dru 
zjarri përdor shtyllën e shuguruar që do të presësh.» 
27Gidoni mori me vete dhjetë veta prej shërbëtorëve të tij dhe bëri gjithçka që i kishte 
dhënë Zoti si detyrë. Por këtë e bëri gjatë natës, pasi kishte frikë prej pjesëtarëve të 
familjes së tij, si dhe prej burrave të fshatit. 
28Të nesërmen në mëngjes banorët e vendit zbuluan që altari i Baalit ishte shembur, 
shtylla e shuguruar ishte prerë dhe në altarin e ndërtuar rishtas ishte flijuar një dem 
me djegie. 29Secili pyeste: «Kush e ka bërë këtë?» 
Kur doli se ishte Gidoni, 30ata të gjithë shkuan tek ati i tij, Joashi, dhe i thanë: «Na e 
dorëzo birin tënd! Ai duhet të vdesë. Ai ka shembur altarin e Baalit dhe ka prerë 
shtyllën e shuguruar.» 
31Por, ati i Gidonit ua ktheu: «Përse ndërhyni në punët e Baalit? A ju përket juve të 
ndërhyni për të? Në qoftë se ai është perëndi, le të luftojë vetë dhe të hakmerret kundër 
atij që i ka shembur altarin. Kush i vjen në ndihmë, le ta paguajë me kokë e të mos 
mbetet gjallë mëngjesin tjetër!» 
32Meqë i ati kishte thënë: «Baali le të mbrojë veten», që atëherë ata e quajtën Gidonin 
edhe Jerubaal. 
 
Gidoni i lutet Perëndisë për një shenjë 
33Midjanasit, amalekasit dhe beduinët nga oazet i mblodhën të gjitha forcat e tyre dhe 
kaluan Jordanin. Në rrafshinën e Jizreelit ata ngritën fushimin. 34Pastaj Shpirti i Zotit 
e shtiu në dorë Gidonin dhe ai i ra bririt sinjalizues për të mbledhur burrat e klanit të 
Aviezerit. Të gjithë e ndoqën pas. 35Ai dërgoi lajmëtarë nëpër krahinën e fisit të Mëna-
sheut, ku edhe atje burrat e dëgjuan thirrjen e tij dhe u lidhën me të. Dërgoi lajmëtarë 
deri te fiset e Asherit, Zevulunit dhe Naftaliut dhe të gjithë i erdhën në ndihmë. 
36Ndërkohë, Gidoni iu lut Perëndisë: «Më jep një shenjë, nga e cila do ta kuptoj se ti me 
të vërtetë do ta çlirosh Izraelin! 37Tani po të shtrij në lëmë lesh të porsaqethur. Bëj që 
nesër vesa të bjerë vetëm mbi leshin, kurse dheu të mbetet i thatë! Atëherë do të 
bindem se premtimi yt vlen dhe se ti do ta çlirosh Izraelin nëpërmjet meje.» 38Perëndia 
ia plotësoi lutjen. Mëngjesin tjetër, kur Gidoni e shtrydhi leshin, vesa mbushi një tas të 
tërë. 
39Gidoni iu lut përsëri Perëndisë: «Mos u zemëro me mua në qoftë se të lutem përsëri 
për një shenjë! Bëj që nesër leshi të mbetet i thatë, kurse në dheun përreth të bjerë 
vesa.» 40Perëndia ia plotësoi edhe këtë kërkesë. Mëngjesin tjetër leshi ishte i thatë, 
ndërsa mbi dheun përreth kishte rënë vesë. 
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Ushtria e Izraelit është tepër e madhe në sytë e Zotit 
Gidoni, të cilin e quajtën edhe Jerubaal, u nis herët në mëngjes me tërë ushtrinë e 
tij. Ata e ngritën fushimin pranë burimit Harod. Kampi i midjanasve ndodhej, më 

në veri, në rrafshinën pranë kodrës More.♦ 
2Por Zoti i tha Gidonit: «Ushtria jote është tepër e madhe! Kështu që nuk mund t’jua 
dorëzoj midjanasit. Ndryshe izraelitët fitoren do t’ia dinë vetes për nder, e jo mua. 
3Prandaj, në mbarë fushimin shpall që, të gjithë ata që kanë frikë, të kthehen në 
shtëpi.» Pas kësaj, 22.000 vetë u kthyen në shtëpi e vetëm 10.000 mbetën pranë 
Gidonit. 
4Por Zoti i tha Gidonit: «Ushtria jote ende është tepër e madhe. Burrat le të zbresin në 
burim, atje do ta bëj vetë zgjedhjen. Do të të them kush do të vijë me ty e kush jo.» 
5Gidoni i çoi burrat te burimi. Atje Zoti i tha: «Kush përkulet dhe e lëpin ujin me gjuhë 
si qen, atë vëre mënjanë; kush bie në gjunjë për të pirë, atë vëre në anën tjetër.» 
6Treqind burra e lëpinë ujin me gjuhë, kurse të gjithë të tjerët ranë në gjunjë për të pirë 
dhe e çuan ujin te goja me dorë të mbledhur si kupë. 
7Zoti i tha Gidonit: «Me anë të këtyre 300 burrave që e lëpinë ujin si qen, do ta shpëtoj 
Izraelin dhe do t’jua shtie midjanasit në dorë. Të tjerët të kthehen në shtëpi.» 8Gidoni 
mbajti pranë vetes vetëm 300 burrat e zgjedhur. Të gjithë të tjerët i ktheu në shtëpi. 
Ata që qëndruan ua morën të tjerëve ushqimin dhe brirët sinjalizues. 
__________ 
♦ Shkaku i inkursioneve të tilla do të jetë thatësirë. 
 
Zgjidhja është e sigurt 
Kampi i midjanasve ishte poshtë në rrafshinë. 9Natën Zoti i tha Gidonit: 
«Ngrihu dhe sulmoje fushimin! Unë do të ta shtie në dorë! 10Por, në qoftë se ke frikë të 
sulmosh, zbrit poshtë në fushim bashkë me shërbëtorin tënd Pura 11dhe dëgjo se 
ç’flasin me njëri-tjetrin. Kjo do të të japë zemër për t’i sulmuar.» 
Gidoni dhe shërbëtori i tij zbritën poshtë dhe iu afruan tinëz rojave të jashtme të 
fushimit. 12Midjanasit, amalekasit dhe beduinët prej lindjes, që fushonin atje, ishin 
shpërndarë nëpër rrafshinë porsi një tufë karkalecash dhe devetë e tyre ishin si 
kokrrizat e rërës në breg të detit. 
13Kur Gidoni iu afrua rojtarëve, njëri po i tregonte shokut të tij një ëndërr. «Merre me 
mend, – tha ai, – kam parë në ëndërr se si një bukë e elbtë u rrokullis nga mali dhe ra 
poshtë në fushimin tonë, duke goditur çadrën tonë, e cila u bë njësh me tokën. » 
14Shoku i tij iu përgjigj: «Kjo mund të ketë vetëm një kuptim: izraeliti Gidon do të na 
mundë; Perëndia na ka lënë në dorë të tij edhe ne, edhe fushimin tonë. » 
 
Perëndia lufton në anën e Gidonit 
15Kur Gidoni e dëgjoi ëndrrën dhe kuptimin e saj, ra përmbys dhe falënderoi Perëndinë. 
Pastaj u kthye në fushimin izraelit dhe thirri: «Ngrihuni! Zoti jua ka lënë në dorë 
fushimin e midjanasve.» 
16Gidoni i ndau 300 burrat në tri grupe; secili luftëtar mori një bri sinjalizues dhe një 
pishtar, si dhe një shtambë për ta mbajtur të fshehur pishtarin që digjej. 17-18Gidoni ua 
kujtoi edhe një herë me këmbëngulje: ”Do ta rrethojmë mbarë fushimin. Kur të hasni 
në rojat më të largëta, më vështroni me kujdes dhe bëni atë që bëj unë! Dhe, kur të 
dëgjoni që unë dhe burrat e mi do t’i biem bririt, bjeruni edhe ju brirëve tuaj dhe 
thërritni: «Për Zotin dhe për Gidonin!»” 
19Në mesnatë Gidoni dhe 100 burra të tij u afruan deri në skaj të fushimit. Midjanasit 
porsa e kishin ndërruar rojën. Atëherë burrat rreth Gidonit u ranë brirëve dhe thyen 
shtambat e tyre. 20Repartet e tjera ndoqën shembullin e tyre, u ranë brirëve dhe thyen 
shtambat e tyre. Secili mbajti në dorën e djathtë pishtarin, kurse në dorën e majtë 
bririn. Ata thirrën: «Ngrihuni në luftë! Për Zotin dhe për Gidonin!» 21-22Secili prej tyre 
qëndroi në pozicionin e tij rreth fushimit.  
Kur 300 veta u ranë brirëve, Zoti bëri që të shpërthente panik në fushim. Midjanasit e 
sulmuan njëri-tjetrin me shpatë dhe vrapuan tutje-tëhu duke bërtitur. Në fund, mbarë 
ushtria mori arratinë drejt Bet-Shitës, Ceredës, Sefat-Avel-Meholës dhe Tabatit. 
 
Roli i Efraimit në kohën e ndjekjes së midjanasve 
23Pastaj mblodhi burrat e fiseve të Naftaliut, Asherit dhe Mënasheut, për t’i  ndjekur 
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midjanasit. 24Gidoni, gjithashtu, dërgoi lajmëtarë në malësinë e Efraimit dhe u tha 
burrave që ishin atje: «Zbritni dhe zëruni midjanasve rrugën e shpëtimit! Zini të gjithë 
përrenjtë dhe vatë e Jordanit!» 
Kështu u mblodhën të gjithë burrat e fisit të Efraimit dhe i zunë përrenjtë deri në 
Jordan. 25Ata zunë rob dy udhëheqësit e midjanasve, Orevin dhe Zeevin (d.m.th. 
«Korbin» dhe «Ujkun») dhe i vranë, Orevin pranë shkëmbit të korbit dhe Zeevin pranë 
shtypëses së ujkut. Pastaj vazhduan të ndiqnin midjanasit. Kokat e prera të dy udhë-
heqësve ia çuan Gidonit, në anën tjetër të Jordanit. 
 

Burrat e Efraimit i thanë Gidonit: «Përse nuk na thirre kur shkove në luftë kundër 
midjanasve? Përse na trajtove kështu?» Ata e qortuan rëndë Gidonin. 2Por ai iu 

përgjigj: ”Fitorja që korra unë nuk është asgjë në krahasim me atë që keni arritur ju. 
Ju e dini proverbin: «Qëmtimi i Efraimit është më i mirë se korrja e Aviezerit!» 3Perëndia 
jua dha në dorë udhëheqësit e midjanasve; kjo është shumë më tepër nga ç’kam bërë 
unë.” Kështu, ata u qetësuan dhe u kënaqën. 
 
Gidoni mund pjesën tjetër të midjanasve 
4Gidoni me 300 burrat e tij ishte hedhur matanë Jordanit. Ata ishin të dërrmuar nga 
ndjekja e midjanasve, 5prandaj ai u tha njerëzve të qytetit Sukot: «Jepuni burrave të mi 
disa bukë! Ata janë shumë të uritur. Ne po ndjekim mbretërit e midjanasve, Zevahun 
dhe Calmunën.» 6Por pleqtë e qytetit iu përgjigjën: «A je i sigurt se do t’i shtiesh në duar 
Zevahun dhe Calmunën, që ne t’u japim bukë burrave të tu të rraskapitur?» 7Gidoni u 
tha: «Ju do të ma paguani këtë! Kur Zoti të m’i ketë dorëzuar mbretërit midjanas, do 
t’ju shemb në dru me hosten dhe me drizat e shkretëtirës!» 
8Gidoni shkoi më tutje, në Penuel, dhe përsëri atje u lut për bukë, por pleqtë e qytetit i 
dhanë të njëjtën përgjigje si njerëzit e Sukotit. 9Gidoni u tha: «Kur të kthehem 
shëndoshë e mirë,♦  do ta shemb kështjellën tuaj!» 
10Zevahu dhe Calmuna fushonin me ushtrinë e tyre në Karkor. Atyre u kishin mbetur 
vetëm 1.500 veta, pasi 2.000 ushtarë ishin vrarë në betejën e mëparshme. 
11Gidoni mori rrugën që kalon gjatë rrugës në skaj të shkretëtirës, që shkon në lindje të 
Novahut dhe Jogbohës. Kur midjanasit mendonin se ishin të sigurtë, ai e sulmoi befas 
fushimin e tyre. 12Sulmi i tij u kalli një tmerr çoroditës. Dy mbretërit, Zevahu dhe 
Calmuna, ikën, por ai i ndoqi dhe i zuri rob. 
________ 
♦ ose: pas fitores sime. 
 
Gidoni hakmerret 
13-14Kur Gidoni, biri i Joashit, u kthye nga beteja me midjanasit dhe zbriti nga Qafa e 
Heresit, hasi një të ri nga qyteti Sukot. Ai e kapi dhe e urdhëroi të bënte një listë të 
udhëheqësve dhe të pleqve të qytetit, gjithsej 77 emra. 15Kur arriti në Sukot, u tha 
njerëzve të qytetit: ”Ja ku po jua sjell Zevahun dhe Calmunën, për të cilët më keni 
përqeshur dhe keni thënë: «A je i sigurt se do t’i shtiesh në duar Zevahun dhe 
Calmunën, që ne t’u japim bukë burrave të tu të rraskapitur?»” 
16Ai urdhëroi t’i kapnin pleqtë e qytetit dhe t’i rrihnin për vdekje me hosten dhe me 
drizat e shkretëtirës. 17Gjithashtu ai dha urdhër ta shembnin kështjellën e Penuelit dhe 
t’i vritnin burrat e qytetit. 
18Por Zevahun dhe Calmunën i pyeti: «Si ju dukeshin burrat që vratë në malin Tavor?» 
Ata iu përgjigjën: «Pikërisht si ti, secili i madh si një bir mbreti.»  

19«Ata ishin vëllezërit e mi! – thirri Gidoni. – Ju betohem se, në qoftë se ju nuk do t’i ki-
shit vrarë ata, unë nuk do t’ju vrisja ju.» 
20Ai i dha urdhër birit të tij të parëlindur, Jeterit: «Shko e vriti!» Por ai nuk e nxori 
shpatën e tij nga milli; ai u tremb, sepse ishte ende shumë i ri. 21Zevahu dhe Calmuna 
i thanë: «Kjo është vepër burri, bëje vetë!» Pastaj Gidoni i vrau të dy. Gjysmëhënat e 
arta që vareshin në qafat e deveve të tyre i mori për vete. 
 
Gidoni nuk e pranon titullin mbretëror 
22Burrat e Izraelit i thanë Gidonit: «Ti na ke çliruar nga duart e midjanasve. Prandaj 
bëhu tani sundimtari ynë dhe le të sundojnë mbi ne edhe pasardhësit e tu.» 
23Por Gidoni iu përgjigj: «S’do të bëhem sundimtari juaj, as unë e as biri im. Zoti le të 
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sundojë mbi ju! 24Kam vetëm një kërkesë: Më jepni vathët që keni plaçkitur!» Armiqtë e 
mundur kishin mbajtur vathë të artë; sepse ata ishin jishmaelas. 
25«Do të t’i japim me gjithë qejf» – thanë burrat e Izraelit. Ata hapën një rrobë dhe secili 
hodhi në të vathët e tij të plaçkitur. 26Vathët që u mblodhën në këtë mënyrë, peshonin 
rreth 20 kilogramë, përveç byzylykëve, varëseve dhe rrobave të purpurta që kishin 
mbajtur mbretërit midjanas, si dhe stolitë që vareshin në qafët e deveve. 
27Prej tyre Gidoni bëri një figurë hyjnore dhe e ngriti në vendlindjen e tij, Ofra. Të gjithë 
izraelitët erdhën në këtë vend, e adhuruan shtatoren dhe bënë idhujtari. Kjo shkaktoi 
rrënimin e Gidonit dhe familjes së tij.♦  
________ 
♦ Kjo ishte një vepër devocioni që doli keq. Kishte nevojë për një efod për të sunduar mirë. 
Megjithatë, siç duket, kishte mospajtim midis pohimeve të Gideonit dhe veprimit të tij. 
Megjithëse nuk pranoi të bëhej mbret, në të vërtetë sillej i tillë. 
 
Vdekja e Gidonit. Mosbindja e përsëritur e izraelitëve 
28Midjanasit kishin pësuar një humbje aq të thellë, saqë nuk arritën të vazhdonin më 
të depërtonin në vend. Vendi qëndroi në paqe për 40 vjet, sa kohë që ishte gjallë 
Gidoni.  
29Gidoni, që quhej edhe Jerubaal, u kthye në shtëpi dhe jetoi atje. 30Gratë e tij të 
shumta i lindën 70 djem. 31Njëra prej shemrave të tij banonte në qytetin Shehem. Ajo i 
lindi një djalë, të cilin e quajti Avimeleh. 32Gidoni vdiq në moshë të thyer dhe u varros 
pranë atit të tij, Joashit, në Ofra, në territorin e klanit të Aviezerit. 
33Pas vdekjes së Gidonit, izraelitët mëkatuan përsëri dhe e bënë Baalin e federatës së 
Shehemit perëndinë e tyre. 34Ata e harruan Zotin, Perëndinë e tyre, i cili i kishte 
shpëtuar nga duart e armiqve të tyre përreth. 35Përveç kësaj, ata i trajtuan me mos-
mirënjohje pasardhësit e Gidonit, megjithë veprat e mëdha që kishte bërë për ta. 
 
Avimelehu do të emërohet mbret 

Avimelehu, biri i Gidonit, shkoi një ditë në Shehem tek të afërmit kënanas të nënës 
së tij. Ai thirri gjithë klanin dhe u tha burrave të mbledhur: 2«Pyetni njerëzit e 

Shehemit ç’preferojnë: të mbretërojnë mbi ta 70 bijtë e Gidonit apo të kenë një mbret 
të vetëm? Bëjuani të qartë se unë kam në vena të njëjtin gjak si ata.» 3Vëllezërit e nënës 
së tij ndërhynë për Avimelehun dhe ua paraqitën çështjen të gjithë banorëve të 
Shehemit. Meqë ishte i afërmi i tyre, Avimelehu e fitoi përkrahjen e burrave të 
Shehemit. 4Ata i dhanë 70 monedha argjendi prej thesarit të tempullit të perëndisë së 
tyre, që mbante emrin Baal-Bërit (Baali i besëlidhjes). 
Me këto të holla Avimelehu bëri për vete disa njerëz që nuk kishin se ç’të humbnin dhe 
nuk trembeshin nga asgjë. 5Ai shkoi me ta në Ofra, në shtëpinë e atit të tij, dhe në 
majë të një shkëmbi të vetmuar vranë të 70 vëllezërit, bijtë e Gidonit. Vetëm vëllai i tij i 
vogël, Jotami, shpëtoi gjallë, sepse ishte fshehur. 6Pastaj, të gjithë banorët e Shehemit 
dhe garnizoni i kështjellës u mblodhën dhe nën lisin e madh afër qytetit e emëruan 
Avimelehun mbret. 
 
Fabula e Jotamit – kritika e mbretërisë 
7Jotami, të cilin e kishin njoftuar për këtë, hipi në majën e malit Garicim dhe u thirri 
burrave poshtë: ”Më dëgjoni, burra të Shehemit, dhe dëgjoftë Perëndia përgjigjen tuaj! 
8Njëherë na u mblodhën pemët për të zgjedhur një mbret. Ata i thanë ullirit: «Ti bëhu 
mbreti ynë!» 
9Por ulliri u përgjigj: «Për të mbretëruar mbi ju, unë do të detyrohesha të ndërprisja 
prodhimin e vajit të çmueshëm, me të cilin nderohen perënditë dhe njerëzit. E si të 
mbretëroj unë mbi pemët e tjera!?» 
10Pastaj pemët i thanë fikut: «Ti bëhu mbreti ynë!» 11Por fiku u përgjigj: «Për të 
mbretëruar mbi ju, unë do të detyrohesha të ndërprisja prodhimin e fiqve të ëmbël.» 
12Pastaj i thanë hardhisë: «Ti bëhu mbret!» 13Por ajo u përgjigj: «Për të mbretëruar mbi 
ju unë do të detyrohesha të ndërprisja prodhimin e verës që gëzon edhe perënditë edhe 
njerëzit.» 14Në fund i thanë drizës: «Bëhu mbreti ynë!» 15Dhe driza u përgjigj: «Në qoftë se 
me të vërtetë doni të më emëroni mbret, atëherë përkuluni dhe kërkoni mbrojtje nën 
hijen time! Ndryshe, prej gjembave të mi do të dalë zjarri që do të djegë edhe cedrat e 
Libanit!»” 
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16Pasi e kishte treguar këtë fabul, Jotami vazhdoi: «A me të vërtetë mendoni se kishit të 
drejtë të emëronit mbret Avimelehun? E keni harruar çfarë i detyroheni Gidonit dhe 
familjes së tij!? 17Për hirin tuaj ati im vuri jetën e tij në rrezik për t’ju çliruar nga duart 
e midjanasve. 18Por ju keni ngritur krye kundër familjes së atit tim. Ju i keni vrarë 70 
bijtë e tij dhe keni emëruar mbret birin e skllaves së tij, vetëm sepse ai është nga fisi 
juaj. 19Në qoftë se gjithçka do të ishte në rregull, do t’ju uroja që të gëzoheshit për 
Avimelehun dhe ai për ju. 20Por, në qoftë se keni bërë padrejtësi, le të dalë zjarri prej 
Avimelehut dhe t’ju përpijë të gjithëve, ju banorëve të Shehemit dhe repartin e 
kështjellës! Dhe prej banorëve të Shehemit dhe repartit të kështjellës le të dalë zjarri që 
do ta përpijë Avimelehun.» 
21Kur Jotami e mbaroi fjalimin e tij, u largua prej vëllait të tij, Avimelehut, dhe shkoi 
për të jetuar në Beer. 
 
Marrëdhënie të ndera ndërmjet Avimelehut dhe banorëve të Shehemit 
22Avimelehu mbretëroi për tre vjet mbi Izraelin. 23Pastaj Perëndia bëri që të shpërthente 
armiqësia ndërmjet tij dhe banorëve të Shehemit, dhe njerëzit e Shehemit ngritën krye 
kundër tij. 24Kjo ndodhi sepse Avimelehun duhej ta gjente dënimi që meritonte për 
shkak të vrasjes së 70 vëllezërve. Edhe banorët e Shehemit duhej të dënoheshin sepse 
ishin bashkëfajtorë në vrasjen e vëllezërve të tij. 
25Për t’i bërë keq Avimelehut, burrat e Shehemit zinin pusi në malet rreth qytetit, nga 
ku plaçkitnin këdo që kalonte në rrugën pranë. Avimelehu u njoftua për këtë. 
26Në këtë kohë në Shehem erdhi Gaali, biri i Evedit, bashkë me pjesëtarët e familjes së 
tij. Ai fitoi besimin e banorëve të qytetit. 27Pasi bënë vjeljen e rrushit dhe shtrydhën 
verën e re, ata kremtuan një festë të madhe gëzimi në tempullin e perëndisë së tyre. 
Ata hëngrën e pinë dhe folën me përbuzje për Avimelehun. 28Gaali i thirri: ”Kush është 
Avimelehu? A duhet që ne, njerëzit e një qyteti si Shehemi, t’i shërbejmë atij? Ai është 
një bir i izraelitët, Gidonit, dhe ai ka emëruar Zevulin si mbikëqyrës mbi ne! Më mirë le 
t’u shërbejmë pasardhësve të Hamorit, themeluesit të këtij qyteti! Përse duhet t’i nën-
shtrohemi Avimelehut? 29Sikur t’i kisha me vete burrat e Shehemit, Avimeleh 
kun do ta kisha hequr qafe shumë shpejt! Unë do t’i thoja atij: «Thirri të mblidhen 
trupat tuaja dhe përgatitu për luftë!»” 
30Kur komandanti i qytetit, Zevuli, dëgjoi si e nxiti popullin Gaali, u zemërua. 31Ai 
dërgoi tinëz lajmëtarë tek Avimelehu dhe i tha: «Gaali, biri i Evedit, ka ardhur në 
Shehem me vëllezërit e tij. Ata i nxitin njerëzit për kryengritje kundër teje. 32Prandaj 
shfrytëzoni natën për të lëvizur me trupat tuaja dhe fshihuni në afërsi të qytetit. 
33Sulmojeni qytetin në perëndim dhe kur Gaali me burrat e tij t’ju dalin përpara, mund 
t’i lani hesapet me të.» 34Avimelehu u afrua natën me trupat e tij dhe i fshehu rreth 
qytetit të katër repartet. 
35Të nesërmen në mëngjes, kur Gaali iu afrua portës së qytetit, Avimelehu dhe burrat e 
tij dolën nga vendet ku ishin fshehur. 36Gaali i pa dhe i tha Zevulit: «Ja luftëtarët, po 
zbresin nga malet!» «Ty të duken si njerëz hijet në shpatin e malit» – iu përgjigj Zevuli. 
37Por Gaali i tha: «Përkundrazi, ja, luftëtarët po zbresin nga kreshta e malit dhe një 
repart po afrohet në rrugën që kalon pranë Lisit të orakullit.» 38Por Zevuli i tha: ”Ku 
është tani mburrja jote? Ti ke thënë: «Kush është Avimelehu? A duhet ne, njerëzit e 
Shehemit, t’i shërbejmë atij?» Tani ja ku po vijnë njerëzit, për të cilët ke folur me kaq 
përbuzje. Tani paraqitu në detyrë dhe lufto kundër Avimelehut!” 
39Burrat e Shehemit i udhëhoqi në luftë Gaali. 40Por Avimelehu e zmbrapsi, kështu që 
Gaali u detyrua të kthehej në qytet. Luftëtarët e Avimelehut vranë shumë banorë të 
qytetit gjatë tërheqjes së tyre për në qytet. 41Avimelehu u kthye në Arumë dhe atje 
qëndroi. Por Zevuli e dëboi Gaalin dhe burrat e tij nga Shehemi. 
 
Avimelehu pushton dhe shkatërron Shehemin 
42Të nesërmen burrat e Shehemit dolën përsëri për të plaçkitur. Kur Avimelehu dëgjoi 
për këtë, 43i ndau burrat e tij në tre reparte dhe e vuri secilin në pritë afër qytetit. Kur 
pa që burrat dolën nga qyteti, doli me burrat e tij dhe i sulmoi. 44Ai vetë vrapoi me një 
repart tjetër drejt portës së qytetit dhe ua preu rrugën e tërheqjes. Dy repartet e tjera i 
sulmuan burrat e Shehemit në fushë dhe i vranë të gjithë. 45Pastaj Avimelehu sulmoi 
qytetin. Tërë ditën luftoi për ta marrë atë. Kur e pushtoi qytetin, i vrau të gjithë 
banorët. Ai e shkatërroi qytetin dhe shpërndau kripë përmbi gërmadha. 
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46Kur njerëzit që banonin në kështjellën e Shehemit vunë re se qyteti ishte pushtuar, u 
futën në bodrumin e tempullit të Baal-Beritit. 47-48Kur e njoftuan Avimelehun për këtë, 
ai hipi bashkë me trupat e tij në malin Calmon, preu me sopatë një degë dhe e mbajti 
në sup. «Ndiqni shembullin tim!» – u dha urdhër burrave të tij. 49Pastaj secili preu nga 
një degë dhe e mbajti në krah deri te kështjella. Ata i shtresëzuan degët përmbi 
bodrum dhe u vunë zjarrin. Kështu vdiqën të gjithë banorët e kështjellës, rreth 1.000 
burra dhe gra. 
 
Mbarimi i Avimelehut 
50Avimelehu sulmoi qytetin Tevec, e rrethoi dhe e pushtoi. 51Në mes të qytetit gjendej 
një kullë e fortifikuar mirë. Të gjithë banorët, burra dhe gra, u futën në të. Ata mbyllën 
portën me shula dhe hipën në tarracën e kullës. 
52Avimelehu kërkoi ta merrte kullën. Iu afrua portës dhe donte t’i vinte zjarrin, 53por një 
grua hodhi mbi kokën e tij gurin e mullirit dhe e goditi për vdekje. 54Avimelehu e thirri 
armëmbajtësin e tij dhe i tha: ”Nxirre shpatën tënde dhe më vrit! Ndryshe do të thuhet: 
«e ka vrarë një grua!»” Kështu, armëmbajtësi e shpoi me shpatë dhe ai vdiq. 55Kur 
izraelitët panë se Avimelehu kishte vdekur, ata u shpërndanë dhe secili u kthye në 
shtëpi. 
56Kështu e dënoi Perëndia Avimelehun për të keqen që i kishte bërë të atit, duke vrarë 
70 vëllezërit e vet. 57Gjithashtu, Perëndia bëri që edhe burrat e Shehemit t’i vuanin 
pasojat e veprimit të tyre të keq. Kështu u realizua mallkimi që kishte hedhur mbi ta 
Jotami, biri i Gidonit. 
  
Gjyqtarët Tola dhe Jairi 

Pas vdekjes së Avimelehut uparaqit edhe një njeri tjetër për ta shpëtuar Izraelin: 
Tola, biri i Puas dhe nipi i Dodos prej fisit të Jisakarit. Ai banonte në Shamir, në 

malësinë e Efraimit. 2Ai qëndroi si gjyqtar i Izraelit për 23 vjet. Pastaj vdiq dhe u varros 
në vendlindjen e tij. 
3Pas tij u paraqit Jairi, prej krahinës së Gileadit. Edhe ky qëndroi si gjyqtar♦  i Izraelit 
për 23 vjet. 4Kishte 30 djem që ngitnin 30 gomarë dhe që zotëronin 30 fshatra. Këto 
fshatra gjenden në Gilead dhe quhen edhe sot fshatrat e Jairit. 5Kur vdiq, Jairi u 
varros në Kamon. 
___________ 
♦ duke furnizuar një periudhë administrimi stabil pas kaosit të sundimit të Avimelekut.  
 
Mosbindja i çon izraelitët në rrezik të madh 
6Izraelitët mëkatuan përsëri kundër Zotit. Ata adhuronin perëndi të huaja, Baalin dhe 
Astarten, si dhe perënditë e sirianëve dhe të fenikasve, të moavasve, të amonasve dhe 
filistenjve. Por Zotit i kthyen shpinën dhe nuk e nderonin. 
7Atëherë ai u zemërua me izraelitët dhe i dorëzoi te filistenjtë dhe tek amonasit. 8Për 18 
vjet, izraelitët që banonin në anën tjetër të Jordanit, në Gilead, në territorin e mëpar-
shëm të amorasve, u shtypën nga amonasit. 9Në fund, amonasit kaluan Jordanin dhe 
sulmuan fiset e Judës, Benjaminit dhe Efraimit. Kështu, mbarë Izraeli ra në hall të 
madh. 
10Atëherë izraelitët e thirrën Zotin në ndihmë: «Ne kemi bërë faj të rëndë kundër teje – 
thanë ata. – Nuk ishte e drejtë që të kthyem shpinën dhe që adhuruam Baalët.» 11Zoti u 
përgjigj: «A nuk ju kam shpëtuar nga egjiptianët, amorasit, amonasit dhe filistenjtë? 
12Dhe kur ju më thirrët për ndihmë, ngaqë ju shtypnin fenikasit, amalekasit dhe 
midjanasit, a nuk ju kam mbrojtur prej tyre? 13Por ju më keni kthyer shpinën dhe keni 
adhuruar perëndi të tjera. Për këtë nuk do t’ju ndihmoj më. 14Shkoni dhe kërkoni 
ndihmë te perënditë që keni zgjedhur! Le t’ju shpëtojnë ato kur të gjendeni në hall.» 
15Izraelitët i thanë: «Ne jemi ngarkuar me faj të rëndë. Na trajto si ta gjykosh vetë, por 
mos lejo që të rrënohemi; na shpëto!» 16Kështu, i larguan shtatoret e perëndive të huaja 
dhe filluan të nderonin vetëm Zotin. Por Zoti nuk mund t’i duronte për një kohë të 
gjatë vuajtjet e izraelitëve. 
 
Jiftahu bëhet udhëheqës i izraelitëve 
17Amonasit u mblodhën për luftë dhe e ngritën fushimin në krahinën e Gileadit; burrat 
e Izraelit u mblodhën në Micpë. 18Burrat udhëheqës e pyetën njëri-tjetrin plot 
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shqetësim: «Kush do të na udhëheqë në luftën kundër amonasve?» Më në fund ata 
vendosën: «Kush e ndërmerr këtë detyrë, le të emërohet sundimtar i të gjithë banorëve 
të Gileadit.» 
 

Ndër burrat e Gileadit ishte një luftëtar shumë trim me emrin Jiftah. Ai ishte 
biri i një prostitute; i ati quhej Gilead. 2Gruaja e tij i kishte lindur djem të tjerë 

dhe kur ata u rritën, e dëbuan Jiftahun duke i thënë: «Ti nuk do të marrësh asgjë prej 
trashëgimisë së atit, sepse rrjedh nga një grua tjetër.» 3Kështu, Jiftahu u desh të 
largohej prej vëllezërve të tij. Ai u vendos në Tov dhe atje mblodhi rreth vetes një 
grumbull njerëzish pa vlerë. Me ta ndërmori inkursionet e tij. 
4Disa kohë më vonë amonasit shkuan në luftë kundër izraelitëve. 5Atëherë pleqtë e 
Gileadit shkuan në Tov për ta thirrur Jiftahun në ndihmë. 6Ata i thanë: «Eja të na 
udhëheqësh kundër amonasve!» 7Por Jiftahu u përgjigj: «A nuk ju kujtohet që ju më 
keni urryer dhe më keni dëbuar, duke më larguar prej trashëgimisë së atit tim? E tani 
që jeni në rrezik, vini tek unë.» 
8Ata iu përgjigjën: «Ne të drejtohemi ty, që të vish me ne në luftë kundër amonasve. Ti 
do të bëhesh sundimtar mbi të gjithë banorët e Gileadit.»  

9«A mendoni të më thoni, – u përgjigj Jiftahu, – se në qoftë se Zoti më jep fitoren mbi 
amonasit, unë do të bëhem sundimtari juaj?» 10Pleqtë u përgjigjën: «Zoti është 
dëshmitari ynë; pikërisht kështu do të bëhet.» 
11Pastaj Jiftahu u kthye me ta dhe populli e emëroi sundimtarin dhe udhëheqësin e 
tyre. Jiftahu urdhëroi që gjithçka të vërtetohej në shenjtëroren e Micpës. 
 
Bisedime të kota me amonasit 
12Jiftahu dërgoi lajmëtarë te mbreti i amonasve për t’i thënë: «Përse i bini vendit tim? A 
kemi arsye të mjaftueshme për të bërë luftë?» 13Mbreti i amonasve u dha lajmëtarëve 
këtë përgjigje: «Kur izraelitët dolën nga Egjipti, ata morën vendin tim, mbarë krahinën 
midis Arnonit dhe Jabokut, dhe në perëndim deri në Jordan. Tani m’i ktheni 
vullnetarisht të gjitha këto.» 
14Jiftahu dërgoi rishtas lajmëtarët te mbreti i amonasve 15dhe i urdhëroi t’i thoshin: 
”Kjo është përgjigjja e Jiftahut: izraelitët nuk e kanë marrë vendin e moavasve dhe të 
amonasve. 16Pasi u nisën nga Egjipti, ata u endën nëpër shkretëtirë deri në Detin e 
Kuq dhe arritën në Kadesh. 17Që andej ata dërguan lajmëtarë te mbreti i Edomit me 
këtë lutje: «Na lejoni të kalojmë përmes vendit tuaj!» Por ai nuk i lejoi. Kështu ndodhi 
edhe me mbretin e Moavit. Kështu, izraelitët mbetën në Kadesh. 18Më vonë, ata kaluan 
nëpër shkretëtirë duke i rënë anash territorit të edomasve dhe të moavasve. Ata 
erdhën në krahinën në lindje të Moavit dhe fushuan matanë lumit të Arnonit, që 
formon kufirin e Moavit; ata nuk e kaluan e as nuk hynë në asnjë pjesë të territorit 
moavas. 19Që andej dërguan lajmëtarë në Heshbon te mbreti amoras Sihon me këtë 
lutje: «Na lejo të kalojmë përmes vendit tënd për të shkuar në vendin tonë!» 20Por Sihoni 
nuk u besoi atyre, prandaj mobilizoi forcat e tij kundër Izraelit. Ai i mblodhi trupat e tij 
pranë Jahacit dhe që andej sulmoi izraelitët. 21-22Por Zoti, Perëndia e Izraelit, ua dorëzoi 
Sihonin dhe ushtrinë e tij izraelitëve. Ata i mundën amorasit dhe e shtinë në dorë 
vendin e tyre, mbarë krahinën, nga Arnoni deri në Jabok dhe nga shkretëtira deri në 
Jordan, sepse atje banonin atëherë amorasit. 23Zoti, Perëndia e Izraelit, i dëboi ata prej 
vendit të tyre gjatë përparimit të ushtrisë izraelite. E tani doni të na e mohoni këtë 
vend? 24Kur perëndia juaj, Kemoshi, dëbon dikë gjatë përparimit tuaj, ju e quan si të 
drejtën tuaj që ta shtini në dorë vendin e tij; ashtu edhe ne kërkojmë të drejtën tonë 
mbi vendin tonë kundër atyre që Zoti, Perëndia jonë, i ka dëbuar. 25Merrni shembull 
nga mbreti moavas, Balaku, biri i Ciporit. Mos mendoni se jeni më të rëndësishëm se 
ai? A ka filluar ndonjëherë të luftojë kundër nesh për të na e mohuar territorin tonë? 
26Izraelitët kanë 300 vjet ♦  që banojnë në Heshbon, në Aroer, në fshatrat e tyre dhe në 
qytetet mbi lumin Arnon. Përse nuk na e morët vendin gjatë gjithë kësaj kohe? 27Nuk të 
kam bërë asnjë të keqe; por, përkundrazi, ti po më bën keq kur fillon luftën pa asnjë 
shkak. Vetë Zoti është gjyqtar; le ta vendosë ai grindjen mes izraelitëve dhe amonasve!” 
__________ 
♦ Kjo e shtyn datimin e Daljes deri në rrreth 1400 p.e.r. 
 
 

11



 232

 
Betimi i Jiftahut dhe fitorja e tij 
28Megjithë përpjekjet e Jiftahut, mbreti amonas nuk donte të hiqte dorë nga planet e tij 
për luftë. 29Pastaj Shpirti i Zotit e shtiu në dorë Jiftahun, dhe ai përshkoi mbarë 
territorin e Gileadit dhe të Mënasheut. Pastaj u kthye në Micpë, në Gilead, dhe që 
andej shkoi në luftë kundër amonasve. 
30Së pari, u betua para Zotit: «Në qoftë se më jep fitoren mbi amonasit 31dhe në qoftë se 
kthehem shëndoshë e mirë në shtëpi, le të të takojë ty e parja krijesë që del nga 
shtëpia ime për të më takuar. Do të ta kushtoj ty si flijim përkushtimi. 
32Pastaj Jiftahu shkoi në luftë kundër amonasve dhe Zoti i dha fitoren. 33Jiftahu i 
shkaktoi disfatë të rëndë mbretit amonas, ia mori të gjithë territorin e Aroerit deri në 
Minit dhe Avel-Keramim, gjithsej 20 qytete. Amonasve iu desh ta pranonin disfatën e 
tyre. 
34Kur Jiftahu u kthye në shtëpinë e tij në Micpë, i doli përpara e bija. Ajo kërcente dhe i 
binte tamburit. Ajo ishte i vetmi fëmijë i tij. 35Kur e pa, ai grisi rrobat e thirri: «O, bija 
ime, sa po ma lëndon zemrën! I kam dhënë Zotit fjalën time dhe nuk mund ta marr 
mbrapsht.» 
36Por ajo i tha: «O ati im! Në qoftë se i ke dhënë Zotit fjalën tënde, bëj me mua çfarë ke 
premtuar, sepse Zoti e ka plotësuar lutjen tënde dhe të ka dhënë fitoren mbi armiqtë e 
tu, amonasit.» 
37«Kam vetëm një lutje – shtoi ajo. – Më lër të lirë dy muaj, që të shkoj me mikeshat e 
mia në male për të vajtuar se duhet të vdes virgjëreshë.» 38«Shko lirisht» – i tha i ati dhe 
e liroi për dy muaj. Kështu, ajo shkoi me mikeshat e saj në male për të vajtuar. 39Kur 
mbaroi afati, ajo u kthye tek i ati dhe ai veproi ashtu siç i kishte premtuar Zotit. Ajo 
ishte ende virgjëreshë kur vdiq. 
Kështu lindi zakoni në Izrael, 40që gratë e reja dalin një herë në vit dhe qëndrojnë katër 
ditë duke vajtuar bijën e Jiftahut. 
 
 Mposhtet sfida efraimase për udhëheqjen e Izraelit  

Burrat e Efraimit u mblodhën dhe shkuan në Cafon për t’u ankuar tek Jiftahu. 
«Përse nuk na thirre kur shkove në luftë kundër amonasve? ♦ – thanë ata. – Ne 

do të ta djegim shtëpinë bashkë me ty brenda!» 
2Jiftahu iu përgjigj: «Mua dhe njerëzve të mi na u desh të përballonim një luftë të rëndë 
kundër amonasve. Ju kam thirrur, por ju nuk më erdhët në ndihmë. 3Kur pashë se ju 
më latë në baltë, m’u desh të veproja sipas kokës sime dhe Zoti m’i dorëzoi amonasit. 
Përse vini tani tek unë dhe më kërcënoni?» 
4Jiftahu mblodhi të gjithë burrat e Gileadit. Ata luftuan kundër burrave të Efraimit dhe 
i mundën. Ata ishin të zemëruar, sepse burrat e Efraimit kishin thënë: «Ju jeni vetëm 
parazitë të Efraimit – vendi juaj ndodhet në mes të territorit të Efraimit dhe të Mëna-
sheut!» 
5Burrat e Gileadit i pushtuan vatë e Jordanit që të çojnë në Efraim. Kur kthehej një i 
arratisur efraimas dhe donte të kalonte lumin, ata e pyetën: «Mos je nga Efraimi?» E, 
kur ai e mohoi, 6ata i kërkuan të shqiptonte fjalën «shibolet». Kur dëgjuan se ai e 
shqiptoi këtë fjalë ndryshe, duke thënë «sibolet», e kapën dhe e vranë. Në këtë mënyrë 
u vranë pranë vave të Jordanit 42.000 burra prej Efraimit. 7Jiftahu qëndroi gjyqtar i 
Izraelit për 6 vjet. Kur vdiq, u varros në vendlindjen e tij në Gilead. 
____________ 
♦ Kjo ishte në thelb një sfidë drejtuar udhëheqjes së Jiftahut, sepse Efraimi dhe Manasheu (dy 
fiset më të fuqishme) mbaheshin për udhëheqësit e natyrshëm të Izraelit. 
 
Gjyqtarët Ivcan, Elon dhe Avdon 
8Pasardhës i Jiftahut si gjyqtar në Izrael, ishte Ivcani nga Bet-Lehemi. 9Ai kishte 30 
djem dhe 30 vajza. Të 30 vajzat e tij i martoi me burra jashtë klanit dhe prej andej 
mori 30 vajza për t’i martuar me djemtë e tij. Ivcani qëndroi për 7 vjet gjyqtar në Izrael, 
10pastaj vdiq dhe u varros në Bet-Lehem. 
11Pasardhësi i tij ishte Eloni, prej fisit të Zevulunit. Ai qëndroi për 10 vjet gjyqtar në 
Izrael. 12Pastaj vdiq dhe u varros në Ajalon, në territorin e Zevulunit. 
13Pasardhësi i tij ishte Avdoni, biri i Hilelit nga Piratoni. 14Kishte 40 djem dhe 30 nipër, 
që ngitnin 70 gomarë. Avdoni qëndroi gjyqtar në Izrael për 8 vjet. 15Pastaj vdiq dhe u 
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varros në Piraton, në territorin e Efraimit, në malin e amalekasve. 
 
Shpallet lindja e Samsonit 

Izraelitët mëkatuan përsëri kundër Zotit, prandaj ai i dorëzoi te filistenjtë për 
dyzet vjet. 2Në atë kohë në Corë banonte një njeri i quajtur Manoah. Ai ishte prej 

fisit të Danit ♦ dhe gruaja e tij nuk lindte fëmijë. 3Një ditë, asaj iu shfaq engjëlli i Zotit 
dhe i tha: «Deri tani nuk ke lindur fëmijë, por së shpejti do të mbarsesh dhe do të 
lindësh një djalë. 4Prandaj mos pi as verë, as birrë dhe ki kujdes të mos hash ushqim 
të papastër. 5Djali që do të lindësh, do t’i shugurohet Zotit që nga lindja e tij. Flokët e 
tij nuk duhen qethur. Me të do të fillojë çlirimi i izraelitëve nga shtypja e filistenjve.» 
6Pastaj gruaja shkoi te Manoahu dhe i tregoi: ”Më erdhi një njeri i shenjtë. Dukej si një 
engjëll i Perëndisë, kështu që ndjeva frikë të madhe. Nuk guxova ta pyesja nga erdhi 
dhe ai nuk ma tha emrin e tij. 7Ai më shpalli: «Ti do të lindësh një djalë që do t’i 
shugurohet Perëndisë që nga lindja e tij. Prandaj ti nuk duhet të pish as verë e as birrë 
dhe nuk duhet të hash ushqim të papastër.»” 
8Atëherë Manoahu iu lut (Zotit) kështu: «O Zot, le të vijë edhe një herë njeriu nga Pe-
rëndia. Le të na thotë çfarë duhet të bëjmë me foshnjën, që na shpalli.» 9Perëndia ia 
dëgjoi lutjen dhe engjëlli erdhi edhe një herë te gruaja, kur ajo ishte vetëm në fushë. 
10Ajo vrapoi menjëherë për te burri i saj dhe i tha: «Eja shpejt! Njeriu, që më erdhi 
atëherë, është përsëri këtu!» 
11Manoahu shkoi menjëherë me të shoqen dhe e pyeti njeriun: «A je ti që ke folur me 
gruan time herën e kaluar?» «Unë jam» – tha engjëlli. 12Manoahu e pyeti përsëri: «Kur të 
plotësohet ajo që shpalle ti, si duhet të sillemi me fëmijën? Çfarë është fati i djalit?» 
13Engjëlli i Zotit iu përgjigj: «Nëna e tij duhet t’i shmanget gjithçkaje që i kam 
përmendur. 14Nuk i lejohet të hajë as rrushin dhe as të pijë verë ose birrë, as të hajë 
ushqim të papastër.» 
_____________ 
♦ Shtegtimi i fisit të Danit në veri do të ketë ndodhur më herët në periudhën e Gjyqtarëve, 
kështu që Samsoni do të ketë përkatur enklavës danase që vendosi të mbetej. 
 
Vetë Zoti e ka sjellë lajmin 
15-16Manoahu nuk e dinte se ishte engjëllin e Zotit. Ai i tha: «Prit edhe pak! Mos u largo! 
Dëshirojmë të të sjellim një kec të pjekur.»  
Engjëlli iu përgjigj: «Në qoftë se qëndroj, nuk do ta ha ushqimin tuaj. Por në qoftë se 
dëshironi, mund t’ia kushtoni Zotit si flijim miqësie.» 
17Manoahu e pyeti: «Si quhesh atëherë? Megjithatë, duam të të shprehim mirënjohjen 
tonë, kur të realizohet ajo që ti ke shpallur.»  

18Por engjëlli i Zotit iu përgjigj: «Mos e kërko emrin tim, është i mbinatyrshëm.» 
19-20Pastaj Manoahu mori kecin dhe bukën e përgatitur si flijim miqësie dhe i dogji të 
dyja në shkëmb si flijim kushtuar Zotit, i cili kryen mrekulli të mistershme. Kur zjarri 
u ngrit në qiell, engjëlli u bashkua me të dhe iu zhduk nga sytë Manoahut dhe gruas 
së tij. Kur e panë këtë ata të dy, ranë përmbys. 21Tani Manoahu e kuptoi se kishte folur 
me engjëllin e Zotit. Qysh prej asaj dite ai dhe gruaja e tij nuk e panë më. 
22Manoahu, i hutuar, i tha gruas së tij: «Kemi parë Perëndinë! Tani duhet të vdesim!» 
23Por gruaja e tij iu përgjigj:  
«Në qoftë se Zoti donte të na vriste, nuk do ta kishte pranuar flijimin tonë dhe nuk do 
të kishte lejuar që t’i shihnim të gjitha këto; nuk do të na kishte shpallur një gjë të 
tillë.» 
24Pas disa kohësh gruaja e Manoahut lindi një djalë, të cilit ia vuri emrin Samson. Ai u 
rrit dhe Zoti e bekoi. 25Kur Samsoni ishte në Mahane-Dan, midis Corës dhe Eshtaolit, 
Shpirti i Zotit e forcoi, që ai t’i kryente veprat e tij të para. 
 
Samsoni dëshiron të martohet me një grua filisteje 

Një herë, kur Samsoni zbriti në një fshat filistin, të quajtur Timna, i ra në sy një 
vajzë. 2Ai u kthye në shtëpi dhe u tha prindërve të tij: «Në Timnë kam parë një 

vajzë filisteje, me të cilën dua të martohem. Më ndihmoni ta marr atë vajzë!» 
 3Prindërit e tij iu përgjigjën: «A duhet të martohesh patjetër me një vajzë filisteje, që i 
përket një populli pagan?♦ Vallë, nuk ka në fisin tonë dhe në mbarë popullin tonë 
asnjë vajzë për ty?»  
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Por Samsoni i tha të atit: «Ajo më pëlqen. Më ndihmo ta marr për grua!» 
4Prindërit e tij nuk e dinin, se kjo ishte punë e Zotit, i cili donte të krijonte një shkak 
për të luftuar kundër filistenjve. Në atë kohë ata sundonin mbi izraelitët. 
5Samsoni u nis me prindërit e tij për në Timnë. Kur arriti në vreshtat e Timnës, ai u 
ndal. Papritur, para tij qëndroi një luan që ulërinte. 6Shpirti i Zotit i dha forcë 
Samsonit dhe ai e copëtoi luanin me duart e tij, siç copëtohet një kec i pjekur në gosti. 
Për këtë nuk u tregoi prindërve asgjë. 7Kur arriti në Timnë, foli me vajzën filisteje dhe 
ajo e pëlqeu shumë. 
8Pas disa ditësh, ai shkoi përsëri në Timnë për ta marrë atë për grua. Rrugës Samsoni 
u fut përsëri në vreshtë për të parë luanin e ngordhur. Në kufomën e tij bletët kishin 
formuar një zgjua dhe në të kishte mjaltë. 9Ai e nxori mjaltin dhe, duke ecur, hëngri 
pak. Pastaj shkoi te prindërit e tij dhe u dha edhe atyre, por nuk u tregoi se e kishte 
gjetur mjaltin në kufomën e luanit. 
___________________________ 
♦ fjfj: burrat e të cilit nuk rrethpriten. Rrethprerja (syneti) ishte shenja e besëlidhjes së Zotit me 
Avrahamin, të parin e izraelitëve. 
 
Grindja e parë me filistenjtë 
10I ati i Samsonit shkoi në Timnë për të lidhur kontratën e martesës. Samsoni shtroi 
një gosti, siç ishte zakoni i të rinjve të asaj kohe. 11Filistenjtë zgjodhën 30 të rinj, që të 
festonin me të. 12Ditën e parë të festës, Samsoni u tha: «Do t’ju tregoj një gjëagjëzë. Në 
qoftë se mund ta gjeni brenda shtatë ditëve të festës, do t’i jap secilit prej jush një 
këmishë liri dhe një rrobë feste. 13Në qoftë se nuk mund ta gjeni, secili prej jush duhet 
të më japë një këmishë dhe një rrobë feste.» Ata u përgjigjën: «Mirë, le ta dëgjojmë 
gjëzën!»  

14Samsoni ua tregoi: «Prej ngrënësit doli ushqim, prej të fortit doli ëmbëlsi.» Për tri ditë 
me radhë ata u përpoqën të gjenin përgjigjen e gjëzës, por nuk ia arritën. 15Ditën e 
katërt ata i thanë gruas së Samsonit: «Binde burrin në ndonjë farë mënyre të na 
tregojë përgjigjen! Ndryshe, do të të djegim ty dhe familjen tënde. A na ke ftuar për të 
na varfëruar?» 
16Atëherë gruaja, duke qarë, u var rreth qafës së Samsonit, e i tha: «Ti nuk më do! Ti 
nuk më duron dot! Ti i ke treguar një gjezë farefisit tim dhe mua nuk më ke thënë se 
ç’do të thotë ajo.» 
«Po unë nuk ua kam thënë as prindërve të mi – u përgjigj Samsoni. – Pse duhet të ta 
them edhe ty?» 17Gjatë të gjitha ditëve të festës ajo i varej rreth qafës duke qarë. Më në 
fund, në ditën e shtatë të festës, meqë ajo po i vardisej shumë, ai ia tregoi kuptimin e 
asaj gjëze. Ajo ua tregoi përgjigjen filistenjve 18dhe ata i thanë Samsonit, pak para se të 
perëndonte dielli: «Ç’është më i ëmbël se mjalti, cili është më i fortë se luani?» Samsoni 
iu përgjigj: «Në qoftë se nuk do të kishit lëruar me lopën time, nuk do ta kishit gjetur 
gjëzën.» 19Shpirti i Zoti i dha fuqi dhe ai zbriti në Ashkelon, ku vrau 30 njerëz. Ai ua 
zhveshi rrobat dhe ua dha të rinjve që kishin gjetur gjëzën e tij. 
Pas kësaj, u kthye plot zemërim në shtëpinë e të atit. 20Gruaja e tij iu dha nunit, njërit 
prej 30 të rinjve. 
 
Grindjet e mëtejshme me filistenjtë 

Disa kohë më vonë, pikërisht në kohën e të korrave të drithit, Samsoni shkoi 
për t’i bërë vizitë gruas së tij dhe për t’i çuar një kec. Ai i tha atit të saj: «Dua të 

shkoj në dhomën e gruas sime!», por ati i saj nuk e lejoi të hynte. 2«Mendova se nuk e 
deshe më, – i tha, – prandaj ia dhashë nunit. Martohu më mirë me motrën e saj më të 
re; ajo është edhe më e bukur!» 
3Samsoni i tha: «Filistenjtë janë vetë fajtorë në qoftë se tani do të hakmerrem kundër 
tyre!» 4Ai zuri 300 çakaj, i lidhi dy nga dy për bishti me njëri-tjetrin dhe u vuri pishtar 
në çdo nyjë. 5Pastaj u vuri zjarrin pishtarëve dhe i lëshoi çakajtë të shkojnë nëpër arat 
e filistenjve. Kështu u dogjën duajt, drithi i pjekur në ara dhe zjarri u përhap nëpër 
ullishta. 
6«Kush e ka bërë këtë?» – pyetën filistenjtë. Ata e morën vesh më vonë që këtë gjë e 
kishte bërë Samsoni, dhëndri i njeriut nga Timna, të cilit i vjehrri i kishte marrë gruan 
dhe ia kishte dhënë nunit! Atëherë filistenjtë shkuan në Timnë për ta djegur gruan dhe 
atin e saj. 7Por Samsoni u tha: «Në qoftë se veproni kështu, do të vazhdoj të 
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hakmerrem kundër jush!» 8Ai i sulmoi dhe i shpartalloi. Më pas u tërhoq në një shpellë 
pranë Etamit. 
 
Samsoni vret një kompani filistinësh 
9Filistenjtë u ngritën, i ranë territorit të Judës dhe e bënë fushimin në Lehi. 
10«Përse bëni luftë kundër nesh?» – i pyetën burrat e Judës. Filistenjtë u përgjigjën: «Ne 
duam të zëmë rob Samsonin dhe të hakmerremi kundër tij, për atë që na ka bërë.» 
11Pastaj 3.000 burra prej Judës shkuan në shpellën pranë Etamit dhe i thanë 
Samsonit: «Përse na ke rrezikuar kështu? Sigurisht që ti e di se filistenjtë janë zotër të 
vendit!»  
«Unë vetëm u hakmora kundër tyre për atë që më bënë» – iu përgjigj Samsoni. 
12«Kemi ardhur të të lidhim dhe të të dorëzojmë tek filistenjtë» – i thanë burrat e Judës. 
Samsoni iu përgjigj: «Ju duhet të betoheni se nuk do të më vritni!» 
13Ata e siguruan duke i thënë: «Ne vetëm duam të të lidhim dhe të të dorëzojmë. Të 
sigurojmë se nuk do të të vrasim.» Ata e lidhën me dy litarë të rinj dhe e nxorën nga 
shpella. 
14Kur e çuan Samsonin në Lehi, filistenjtë filluan të thërritnin nga triumfi. Papritur, 
Shpirti i Zotit i dha fuqi dhe ai u lirua. Litarët rreth duarve të tij u këputën sikur të 
ishin përcëlluar nga zjarri. 15Ai gjeti një kockë të nofullës së poshtme të gomarit, e kapi 
dhe me të vrau një kompani të tërë filistinësh. 
16Samsoni tha: «Me kockën e një gomari i kam bërë pirg armiqtë! Me nofullën e 
poshtme të gomarit kam vrarë një kompani të tërë.» 17Pastaj e hodhi tutje kockën. Ja 
përse vendi quhet Ramat-Lehi (Kodra e Nofullës). 
18Por Samsoni kishte shumë etje, prandaj e thirri Zotin për ndihmë: «Ti ma ke dhënë 
mua, shërbërorit tënd, këtë fitore të madhe. Mos më lejo të vdes nga etja dhe të bie në 
duart e paganëve!» 
19Atëherë Zoti shkaktoi një të çarë në shkëmb, dhe prej saj doli uji. Kur Samsoni piu 
atë ujë, u gjallërua dhe forcat iu kthyen përsëri. Burimi gjendet edhe sot në Lehi. Meqë 
atje Samsoni e kishte thirrur Zotin për ndihmë, burimin e quajnë «En-Hakore» (Burimi 
i Thirrësit)» 20Gjatë kohës që filistenjtë i shtypnin izraelitët, Samsoni kishte 20 vjet si 
gjykatës në Izrael. 
 
 Samsoni nuk kapet me lehtësi 

Një ditë, Samsoni shkoi në Gazë. Atje pa një prostitutë dhe hyri në shtëpinë e 
saj për të fjetur me të. 2Në qytet u përhap lajmi: «Samsoni është këtu!» Filistenjtë 

e rrethuan shtëpinë dhe, në mbrëmje, nuk pritën më, por i zunë pritë pranë portës së 
qytetit. Ata i thanë njëri-tjetrit: «Nesër në mëngjes ai nuk do të na shpëtojë. Atëherë do 
ta vrasim!» 
3Por Samsoni u ngrit në mesnatë, shkoi te porta e qytetit, kapi dy kanatet e portës dhe 
i shkuli bashkë me shtyllat dhe shulat. Pastaj i mori në sup deri në malin përballë 
Hevronit. 
 
Pika e dobët e Samsonit 
4Pas njëfarë kohe Samsoni ra në dashuri me një vajzë filisteje me emrin Delila prej 
luginës së Sorekut. 5Mbretërit e filistenjve shkuan tek ajo dhe i thanë: «Vëzhgoje me 
kujdes që të zbulosh ku i ka forcat Samsoni dhe të marrësh vesh se çfarë duhet të 
bëjmë që ta shtiem në dorë dhe ta lidhim. Për këtë do të marrësh prej nesh 1100 
monedha argjendi!» 
6Sapo iu dha rasti, Delila i tha Samsonit: «Më thuaj, përse je kaq i fortë? A ka ndonjë 
send, me të cilin mund të të lidhim dhe të të mposhtim?» 7Samsoni iu përgjigj: «Në 
qoftë se më lidhni me shtatë korda të freskëta harku, unë do t’i humbas forcat dhe 
nuk do të jem më i fortë se burrat e tjerë.» 8Mbretërit e filistenjve i dhanë Delilës shtatë 
korda të freskëta dhe ajo e lidhi me to. 9Ndërkohë filistenjtë i zunë pritë në shtëpinë e 
saj. Por, kur Delila thirri: «Samson, të sulmuan filistenjtë!», ai i theu kordat si fije të 
përcëlluara nga zjarri. Samsoni nuk e kishte zbuluar të fshehtën e tij. 
10Delila e qortoi: «Ti më ke mashtruar dhe më ke thënë gënjeshtra. Më thuaj drejt me 
çfarë mund të të lidhim?» 
11Samsoni iu përgjigj: «Në qoftë se më lidhni me litarë që janë ende të papërdorur, unë 
do t’i humbas forcat dhe nuk do të jem më i fortë se burrat e tjerë.» 12Pastaj ajo mori 
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disa litarë të rinj dhe me ta e lidhi. Përsëri filistenjtë i zunë pritë. Por, kur ajo thirri: 
«Samson, të sulmuan filistenjtë!», ai i këputi litarët sikur të ishin fije. 
13«Deri tani më ke bërë budallaqe duke më treguar përralla! Më thuaj më në fund me 
çfarë mund të të lidhim!» – i tha Delila e nxehur. Ai iu përgjigj: «Në qoftë se i end të 
shtatë gërshetat e mi me penj në tezgjahun tënd dhe i lidh skajet në mur me kunja, 
unë do t’i humbas forcat dhe nuk do të jem më i fortë se njerëzit e tjerë.» 14Delila e bëri 
të flinte pranë tezgjahut, i endi gërshetat e tij me penj në tezgjahun e saj dhe i lidhi me 
kunja. Pastaj thirri: «Samson, të sulmuan filistenjtë!» Nga gjumi, ai u ngrit menjëherë 
në këmbë, e shkuli kunjat nga muri dhe tërhoqi, bashkë me penjtë, edhe tezgjahun. 
 
Samsoni zbulon të fshehtën e tij 
15Delila i tha: «Si mund të thuash se më do kur nuk më beson? Tri herë më ke mash-
truar dhe nuk më ke treguar se nga vijnë forcat e tua të mëdha!» 16Ditë për ditë i 
thoshte të njëjtat fjalë, duke e mërzitur dhe torturuar aq shumë me qortimet e saj, 
saqë ia nxiu jetën. 17Më në fund, ai nuk duroi dot më dhe ia tregoi të fshehtën e tij: 
«Gjatë gjithë jetës sime nuk i kam qethur flokët asnjëherë. Qëkur kam lindur jam i 
shuguruar Zotit. Në qoftë se më qethen flokët, do t’i humbas forcat dhe nuk do të jem 
më i fortë se njerëzit e tjerë.» 
18Delila vuri re se Samsoni kësaj here i tha të vërtetën. Ajo dërgoi lajmëtarë t’u thoshte 
mbretërve të filistenjve: «Kësaj here ju duhet të vini vetë. Ai më ka zbuluar gjithçka.» 
Ata erdhën dhe sollën me vete të hollat e premtuara. 19Delila e bëri Samsonin që të 
flinte në prehrin e saj dhe thirri njërin prej filistenjve që t’ia priste shtatë kaçurelat. 
Kështu, më në fund Delila ia arriti që ta bënte Samsonin t’i humbiste forcat. 20Pastaj 
thirri: «Samson, të sulmuan filistenjtë!» 
Samsoni u ngrit menjëherë në këmbë nga gjumi dhe tha me vete: ’Edhe kësaj here do 
të lirohem!’ Por nuk e dinte se Zoti nuk e përkrahte më. 21Filistenjtë e mposhtën, ia 
nxorën sytë dhe e çuan në burg, në Gazë. Ata i vunë prangat dhe në burg e detyruan 
të vërtiste mullirin. 
22Por flokët e tij filluan të rriteshin përsëri. 
 
Samsoni hakmerret kundër filistenjve 
23Pas njëfarë kohe, mbretërit e filistenjve u mblodhën për të kremtuar një festë të 
madhe flijimi dhe gëzimi për nder të perëndisë së tyre, Dagonit. Në të ata kënduan: 
«Perëndia jonë na e dorëzoi Samsonin; armiku ynë është tani në duart tona!» 
24-25Kur u bënë gjithnjë e më shumë çakërqejf, dhanë urdhër: «Sillni Samsonin, që ta 
vëmë në lojë.» Samsonin e nxorën nga burgu dhe u tallën me të. Pastaj e vunë midis 
shtyllave, që ta shihte mbarë populli. Të gjithë e adhuruan perëndinë e tyre duke 
kënduar: «Perëndia jonë e dha në duart tona; armiku që vrau kaq shumë njerëz dhe na 
shkretoi vendin, tani është në duart tona!» 
26Atëherë Samsoni iu lut të riut që e çonte: «Lërmë të ec për një çast! Dua t’i prek 
shtyllat që mbajnë shtëpinë dhe të mbështetem pak tek ato.» 27Shtëpia ishte plot e 
përplot me burra dhe gra, që shikonin se si talleshin me Samsonin. Vetëm në tarracë 
ishin 3.000 njerëz. Edhe mbretërit e filistenjve ishin të pranishëm. 
28Samsoni iu lut Zotit: «Zoti im dhe Perëndia ime! Më dëgjo dhe më jep përsëri forcat e 
mia të mëparshme! Dua të hakmerrem kundër këtyre filistenjve, të paktën për njërin 
prej të dy syve që m’i nxorën.» 29Pastaj i vuri duart në të dyja shtyllat e mesit që 
mbanin ndërtesën, 30dhe thirri: «Juve filistinë do t’ju marr me vete në vdekje!» Ai u 
mëshoi shtyllave me gjithë forcën, derisa ato u shembën dhe gjithë shtëpia ra mbi 
filistenjtë dhe mbretërit e tyre. Kështu, Samsoni rrëmbeu me vete, në vdekje, më 
shumë filistinë sesa kishte vrarë gjatë tërë jetës së tij. 
31Vëllezërit e tij erdhën me mbarë klanin e tyre dhe larguan kufomën. E varrosën midis 
Corës dhe Eshtaolit në vendvarrimin e të atit, Manoahut. Samsoni kishte qenë gjykatës 
në Izrael për njëzet vjet. 
 
Shenjtërorja e Mihës 

Në malësinë e Efraimit banonte një njeri me emrin Miha. 2Nënës së tij i vodhën 
1100 monedha argjendi. Kur e zbuloi këtë, ajo e mallkoi vjedhësin. Por Miha i 

tha: «Monedhat e argjendit, që të mungojnë, janë tek unë. I kam marrë unë për vete.»  
«Perëndia le ta shndërrojë mallkimin në bekim!» – thirri nëna.  
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3Kur Miha ia ktheu monedhat, ajo shtoi: «Këtu ia shuguroj argjendin Zotit, që ai të të 
bekojë. Me të të bëhet një shtatore e gdhendur dhe e veshur me metal. Kështu, të 
hollat do të të vlejnë.» 
4Ajo mori prej të hollave 200 monedha argjendi dhe ia dha farkëtarit. Prej tyre ai bëri 
një shtatore hyjnore prej druri dhe e veshi me metal. Shtatoren e ngritën në oborrin e 
Mihës. 5Në të vërtetë, Miha e kishte shenjtëroren e vet. Ai urdhëroi të punonin veshje 
priftërore dhe sende për shpalljen e orakujve dhe emëroi prift njërin prej bijve të tij. 
6Atëherë nuk kishte asnjë mbret në Izrael dhe secili vepronte sipas kokës së vet. 
7Në atë kohë, nga qyteti i Bet-Lehemit mori rrugën një levit i ri prej fisit të Judës. Ai 
kishte jetuar disa kohë në atë qytet 8dhe tani po largohej nga qyteti prej andej për të 
gjetur një strehë të re. Rruga e çonte nëpër malësinë e Efraimit dhe te ferma e Mihës.  

9«Nga vjen ti?» – e pyeti Miha. «Jam levit nga Bet-Lehemi në Judë, – iu përgjigj, – dhe 
kërkoj strehë të re.»  

10-12«Rri tek unë, – i tha Miha, – bëhu prifti dhe ati im shpirtëror! Do të të jap 10 
monedha argjendi në vit, veshje priftërore dhe ushqimin që të nevojitet.» 
Leviti ra dakord dhe ndenji atje. Miha e emëroi prift dhe e trajtoi si birin e tij. 13Tha me 
vete: «Tani jam i sigurt që Zoti do të më bekojë. Kam një levit për prift.» 
 
Fisi i Danit kërkon atdhe të ri 

Atëherë në Izrael ende nuk kishte mbret. Fisi i Danit po kërkonte vendbanim të 
ri, sepse gjer atëherë nuk i ishte dhënë asnjë pjesë toke në Izrael. 2Për këtë, 

burrat e Danit dërguan pesë burra nga gjiri i tyre, njerëz të ndershëm nga Cora dhe 
Eshtaoli, për të parë vendin dhe për të zbuluar se ç’kishte atje. Zbuluesit shkuan deri 
në malësinë e Efraimit dhe arritën në shtëpinë e Mihës, ku kaluan natën. 3Gjatë 
qëndrimit, u ra në sy leviti për shkak të shqiptimit të tij, prandaj ata iu afruan dhe e 
pyetën: «Si ke ardhur këtu? Ç’po bën këtu?»  

4-5Ai ua tregoi dhe ata iu lutën: «Pyete Perëndinë për ne, nëse do të shkojë mbarë 
ndërmarrja jonë!» 
6Prifti bëri siç i thanë dhe i njoftoi: «Ju mund të vazhdoni rrugën lirisht. Zoti i miraton 
planet tuaja.» 
7Zbuluesit shkuan më tutje dhe arritën në Laish. Njerëzit atje banonin të qetë dhe e 
ndienin veten aq të sigurt sa edhe banorët e Sidonit. Në atë vend nuk kishte asnjë sun-
dimtar që t’i kanoste. Sidoni ishte larg dhe ata banonin të vetmuar. 8Kur zbuluesit u 
kthyen në Corë dhe në Eshtaol, i pyetën: «Si kaluat?» 9Ata u përgjigjën: «Nisemi! Le të 
shkojmë në Laish. Ai është një vend shumë i mirë. Mos ngurroni ta shtini në dorë. Si 
rrini duarkryq!? 10Atje ju do të gjeni një popull që e ndien veten të sigurt. Perëndia jua 
ka dhënë në dorë vendin e tyre. Është një tokë e gjerë, ku nuk mungon asgjë nga ato 
që mund të dëshironi.» 
 
Prifti i Mihës shkon me burrat e Danit 
11Pas kësaj bisede, u nisën nga Cora dhe nga Eshtaoli 600 burra të armatosur prej fisit 
të Danit. 12Fushimin e parë e bënë në perëndim të Kirjat-Jearimit, në territorin e 
Judës; prandaj këtë vend edhe sot e quajnë Mahane-Dan (Fushimi i Danit). 13Që andej 
vazhduan rrugën nëpër malësinë e Efraimit dhe arritën te Miha. 
14Atëherë të pesë burrat që kishin kaluar edhe më parë andej, u thanë të tjerëve: «Ju 
duhet ta dini se këtu ka shtatore prej druri të gdhendur dhe të veshura me metal. 
Përveç kësaj, këtu ka gjithçka që duhet për të kërkuar një orakull. Merreni me mend 
se çfarë rasti të mirë keni tani!» 
15Kështu, të gjithë shkuan te shtëpia e levitit të ri dhe e përshëndetën. 16-17Ndërsa 600 
burrat e armatosur qëndronin pranë portës, pesë zbuluesit hynë në shenjtërore dhe 
morën shtatoren , si dhe sendet për orakullin. 
18Kur e pa këtë gjë, prifti u tha: «Ç’po bëni?» 19Ata iu përgjigjën: «Pusho! Eja me ne! 
Bëhu prifti ynë dhe ati shpirtëror! Si është më mirë për ty: të jesh prift për një familje 
të vetme apo për një fis të tërë në Izrael?»  

20Ky argument e bindi menjëherë. E mori shtatoren bashkë me sendet për orakullin 
dhe u nis me ta. 21Gjatë rrugës, burrat e Danit urdhëruan që të marshonin në krye të 
kolonës gratë, fëmijët, bagëtia dhe kafshët e barrës me pasurinë e tyre. 
22Ata kishin bërë një copë të mirë rruge, kur i arritën Miha dhe fqinjët e tij. 23Ndjekësit i 
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thirrën ata, dhe burrat e Danit u kthyen. Ata e pyetën Mihën: «Ç’ka ndodhur që po na 
ndjek pas me një çetë të armatosur?» 24Miha u përgjigj: ”Ju më keni vjedhur shtatoren 
që kam bërë për vete, si dhe priftin tim; ju më keni plaçkitur plotësisht! Dhe tani 
pyesni: «Ç’ka ndodhur?»” 25Por burrat e Danit i thanë: «Pusho! Ndryshe këta burra do 
të zemërohen dhe do t’ju sulen. Atëherë ti dhe familja jote do ta paguani me kokë!» 
26Burrat e Danit vazhduan rrugën. Miha e kuptoi se nuk mund të arrinte gjë kundër 
një armiku shumë herë më të fortë se ai dhe u kthye në shtëpi. 
 
Shenjtërorja me prejardhje të dyshimtë 
27Në këtë mënyrë burrat e Danit morën me vete shtatoren e Mihës dhe priftin e tij. Kur 
erdhën në Laish, iu sulën banorëve, të cilët nuk nuhatën  gjë, i vranë me shpatë dhe 
qytetin e tyre e bënë shkrumb e hi. 28Askush nuk u erdhi në ndihmë banorëve të 
Laishit, sepse qyteti ishte larg Sidonit dhe banorët e tij kishin jetuar të vetmuar. Laishi 
ndodhej në rrafshinën e Bet-Rehovit. Pushtuesit e rindërtuan qytetin dhe banuan në 
të. 29Ata e quajtën qytetin «Dan» sipas stërgjyshit të tyre më të lashtë, i cili kishte qenë 
njëri prej bijve të Jakovit. 
30Atje ata ngritën shtatoren që kishin marrë me vete dhe leviti Jonatan, i cili rridhte 
nga biri i Moisiut, Gershomi, u bë prifti i tyre. Edhe pasardhësit e tij e siguruan 
priftërinë për njerëzit e fisit të Danit, derisa asirianët i zunë rob dhe i shpërngulën 
banorët e gjithë krahinës.♦ 31Deri aq kohë sa qëndronte shenjtërorja e Shilos,♦♦  burrat 
e Danit e adhuronin shtatoren që Miha kishte urdhëruar ta punonin për të. 
________ 
♦ 721 p.e.r. ♦♦ Derisa ta shkatërronin filistenjtë më 1050 p.e.r. 
 
Leviti kthehet me gruan e tij 

Në kohën kur Izraeli ende nuk kishte mbret, në veriun e largët të malësisë së 
Efraimit banonte një levit. Ai kishte një shemër që rridhte prej Bet-Lehemit, në 

Judë. 2Meqë u zemërua me burrin e saj, ajo iku nga shtëpia dhe u kthye tek i ati në 
Bet-Lehem. Pas katër muajsh, 3burri i saj mori shërbëtorin dhe dy gomarë në Bet-
Lehem për ta bindur që të kthehej. 
Gruaja e çoi në shtëpinë e të atit. Kur e pa, ai i doli përpara plot gëzim. 4Me këmbë-
nguljen e atit të saj, leviti me shërbëtorin e tij ndenjën atje tri ditë, ku ua shtruan me 
të ngrëna dhe të pira. Edhe për të fjetur ndenjën po aty. 5Ditën e katërt në mëngjes ata 
donin të niseshin, por ati i vajzës i tha dhëndrit të tij: 
«Hani njëherë, që të jeni në gjendje të përballoni rrugën! Pastaj mund të niseni.» 
6Kështu ndenji edhe ca dhe të dy burrat hëngrën e pinë së bashku. 
«Ki mirësinë ta kalosh natën me ne – tha i vjehrri. – Merre shtruar!» 7Leviti donte të 
nisej, por plaku iu lut me këmbëngulje të rrinte, kështu kaloi edhe një natë. 8Ditën e 
pestë në mëngjes, i ati i vajzës i tha: «Hani edhe diçka, që të forcoheni për rrugën! Prit 
edhe pak dhe nisu nga mbrëmja, kur të freskohet pak koha.» Kështu hëngrën përsëri 
së bashku. 
9Kur leviti u ngrit për t’u nisur me gruan dhe shërbëtorin e tij, i vjehrri i tha: «Tani po 
bie mbrëmja. Kalo edhe sonte natën me ne! Qëndro edhe një natë dhe merre shtruar; 
nesër, herët në mëngjes, mund të nisesh dhe të kthehesh në shtëpi.» 10Por leviti nuk 
donte të qëndronte më dhe u nis për rrugë. 
Me gruan e tij dhe me dy gomarët me shalë, duke ecur pa u ndalur, leviti arriti deri në 
qytetin jevusas Jerusalem. 11Meqë dita po mbaronte, shërbëtori i tha zotërisë së tij: «Do 
të ishte mirë të hynim në qytet për të kaluar natën.» 12-13Por zotëria e tij u përgjigj: «Ne 
nuk do të ndalemi tek të huajt që nuk i takojnë popullit të Izraelit. Le të shkojmë deri 
në Give ose në Ramë për të kaluar natën.» 14Kështu vazhduan rrugën. 
 
Kërkimi i strehës për të kaluar natën 
Në perëndim të diellit ata kishin arritur afër Giveas ♦ në territorin e fisit të Benjaminit. 
15Ata u larguan nga rruga dhe hynë në qytet. Por askush nuk donte t’i pranonte në 
shtëpi, dhe kështu mbetën jashtë, në mes të sheshit, pa pasur një vend për të futur 
kokën. 16Një plak po kthehej në shtëpi nga puna në fushë. Ai ishte i huaj në atë qytet 
dhe rridhte nga malësia e Efraimit. Banorët e tjerë të qytetit i përkisnin fisit të Benja-
minit. 17Kur e pa levitin duke kaluar natën jashtë, e pyeti: «Nga vjen? Ku po shkon?» 
18Leviti iu përgjigj: «Ne vijmë nga Bet-Lehemi dhe do të shkojmë në skajin më të largët 
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të malësisë së Efraimit. Atje banoj dhe që andej kam udhëtuar deri në Bet-Lehem. Jam 
prift. Askush nuk më pranoi që të kaloja natën në shtëpinë e tij. 19Por ne kemi me vete 
kashtë dhe shtrojë për gomarët tanë, kemi edhe verë e bukë për veten, për gruan time 
dhe për shërbëtorin tim. Ne jemi shërbëtorët e tu. Ti mund të shohësh vetë; ne kemi 
gjithçka që na duhet.» 20Plaku iu përgjigj: «Mirë se erdhët! Lërmë të kujdesem vetë për 
ju! Nuk mund të kaloni natën në mes të sheshit!» 21Ai i çoi në shtëpinë e tij dhe u hodhi 
gomarëve shtrojë. Pastaj mysafirëve ua lanë këmbët dhe hëngrën e pinë së bashku. 
____________ 
♦ 400 vjet më vonë profeti Hoshea e krahason thellësinë e prishjes së Efraimit (mbretërisë 
veriore) me ngjarjet lidhur me Giveasin (Hosh 9,9; 10,9). 
 
Vepra e poshtër dhe e pabesueshme 
22Gjatë kohës që ishin ulur në tryezë, një grup njerëzish të poshtër nga qyteti rrethuan 
shtëpinë. Ata i ranë derës me grushta dhe i dhanë urdhër të zotit të shtëpisë: «Na nxirr 
njeriun që u ndal tek ti! Duam të bëjmë qejf me të.» 23Plaku u doli përpara e u tha: «Jo, 
o burra! Mos bëni një gjë kaq të poshtër! Ky njeri është mysafiri im dhe nuk ju lejohet 
të bëni një poshtërsi të tillë! 24Do t’ju nxjerr bijën time, e cila është ende virgjëreshë, si 
dhe gruan e të huajit. Me to mund të bëni çfarë të doni. Por mos e keqpërdorni 
njeriun.» 
25Meqë burrat e qytetit nuk e linin të qetë, leviti e mori shemrën e tij dhe ua dorëzoi. 
Ata e përdhunuan tërë natën dhe e lanë të qetë vetëm në agim. 26Gruaja u hoq zvarrë 
gjer te dera e shtëpisë, ku po kalonte natën burri i saj, dhe u shemb te pragu. Ashtu 
mbeti gjersa lindi dielli. 27Kur burri i saj u bë gati për rrugë dhe doli te dera, e gjeti atje. 
Ajo qëndronte e shtrirë, me duart te pragu i derës. 28«Ngrihu tani, se do të vazhdojmë 
udhën!» – i tha me të egër, por ajo nuk mund t’i përgjigjej më. Kur e pa kështu, e 
ngarkoi kufomën e saj mbi gomarin e tij dhe u nis për në shtëpi. 
29Kur arriti, mori një thikë, e ndau kufomën në 12 pjesë dhe e dërgoi në gjithë territorin 
e Izraelit. 30Të gjithë ata që e panë, thanë: «Një krim kaq i poshtër nuk është kryer në 
Izrael që nga largimi i të parëve tanë nga Egjipti!»  
Leviti e ngarkoi lajmëtarin me këtë detyrë: ”Thuaju të gjithë izraelitëve: «A keni parë një 
krim më të poshtër sesa ky, që nga shkëputja e Izraelit nga Egjipti? Mendohuni mirë 
dhe këshillohuni si duhet vepruar!»” 
 
Izraelitët përgatiten për luftë 

Të gjithë burrat e Izraelit, nga Dani në veri deri në Beershevë në jug, dhe nga 
Gileadi në Jordanin lindor, u mblodhën të gjithë bashkë në shenjtëroren e 

Micpës.♦ 2Nuk u bashkuan vetëm kryetarët e fiseve, por mbarë bashkësia e Izraelit, 
40.000  këmbësorë të armatosur me shpatë. 3Burrat e fisit të Benjaminit e morën vesh 
këtë gjë. 
Izraelitët e mbledhur pyetën: «Si ndodhi ky krim?» 4Leviti, burri i gruas së vrarë, tregoi: 
«Shkova me shemrën time në Give, në territorin e Benjaminit dhe atje kërkova të kaloja 
natën. 5Burrat e Giveas e rrethuan natën shtëpinë ku po kaloja natën dhe kërkuan të 
më poshtëronin e të më vrisnin. Pastaj ata e morën gruan time dhe e përdhunuan 
derisa ajo vdiq. 6Prandaj e copëtova kufomën e saj dhe pjesët i dërgova në të gjitha 
krahinat e vendit.  
Burrat e Giveas kanë bërë një krim të pabesueshëm në Izrael. 7Ju të gjithë jeni 
izraelitë, këshillohuni dhe vendosni se çfarë duhet bërë!» 
8Të gjithë ishin të një mendjeje, që ky krim duhej ndëshkuar, prandaj vendosën: 
«Askush prej nesh nuk duhet të kthehet në shtëpi, 9pa u zbatuar dënimi mbi burrat e 
Giveas!  
Le të hedhim short 10dhe të caktojmë në çdo dhjetë vetë një njeri që të kujdeset për 
ushqimin. Pjesa tjetër e njerëzve do të shkojë për të ndëshkuar burrat e Giveas që 
kanë kryer këtë krim të poshtër në mes të Izraelit.» 
__________ 
♦ Ky incident, megjithëse është vendosur në fund të librit të gjyqtarëve për arsye teologjike, do 
të ketë ndodhur shumë kohë më herët (duke gjykuar nga fakti se Pinhasi – nipi i Aharonit – 
është ende prift).  
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Fisi i Benjaminit merr anën e njerëzve të Giveas 
11Burrat e Izraelit shkuan me vendosmëri dhe njëzëri në luftë kundër qytetit Givea.  

12Më parë, ata dërguan lajmëtarë përpara në mbarë territorin e fisit të Benjaminit dhe 
lajmëruan: «Tek ju ka ndodhur një krim i rëndë. 13Na i dorëzoni burrat e Giveas, këto 
fundërrina të poshtra! Duam t’i vrasim dhe kështu ta largojmë të keqen nga Izraeli.» 
Por burrat e Benjaminit nuk e pranuan atë që kërkonin izraelitët e tjerë prej tyre. 14Prej 
mbarë territorit të fisit ata u mblodhën në Give për të luftuar kundër izraelitëve. 15Veç 
2.600 këmbësorëve të armatosur me shpatë të fisit të Benjaminit që u grumbulluan 
atje, kishte edhe 700 njerëz prej Giveas, të cilët ishin hobëtarë të sprovuar. 16Në 
ushtrinë e Benjaminit kishte 700 luftëtarë të sprovuar, të gjithë mëngjarashë dhe të 
armatosur me hobe, të cilët qëllonin gjithnjë në shenjë. 17Në anën e izraelitëve kishte 
40.000  luftëtarë të armatosur me shpatë. 
 
Ekspedita ndëshkimore rrezikon të dështojë 
18Burrat e Izraelit shkuan në shenjtëroren e Bet-Elit për t’u këshilluar me Perëndinë. 
Ata e pyetën: «Cili fis duhet të shkojë i pari në luftë kundër njerëzve të Benjaminit?» 
Zoti iu përgjigj: «Fisi i Judës.» 19Herët në mëngjes, ata u nisën dhe kur arritën para 
Giveas, 20u vunë në radhë për të luftuar kundër burrave të Benjaminit. 21Por burrat e 
Benjaminit dolën nga qyteti dhe vranë 2.200 luftëtarë izraelitë. 
22-23Burrat e Izraelit u kthyen në Bet-El. Tërë ditën vajtuan disfatën e tyre dhe u 
ankuan te Zoti deri në mbrëmje. Ata e pyetën Zotin: «A duhet të shkojmë edhe një herë 
në luftë kundër vëllezërve tanë, burrave të Benjaminit?»  
Zoti iu përgjigj: «Po, shkoni në luftë kundër tyre!»  
Ata morën zemër nga këto fjalë dhe ditën tjetër u radhitën në të njëjtin vend për të 
luftuar. 24-25Por burrat e Benjaminit dolën nga qyteti dhe vranë 1.800 ushtarë izraelitë. 
26Burrat e Izraelit u kthyen në Bet-El për ta vajtuar disfatën e tyre para Zotit. Ata qanë 
dhe agjëruan deri në mbrëmje dhe pastaj i kushtuan Zotit një flijim përkushtimi dhe 
një flijim miqësie. 
 27-28Atëherë arka e besëlidhjes qëndronte në shenjtëroren e Bet-Elit, dhe si priftërinj 
atje shërbenin Pinhasi, biri i Elazarit dhe nipi i Aharonit.  
Izraelitët e pyetën Zotin: «A duhet të shkojmë edhe një herë në luftë kundër vëllezërve 
tanë, burrave të Benjaminit, apo duhet të heqim dorë?»  
Zoti iu përgjigj: «Po, shkoni edhe një herë në luftë kundër tyre! Në mëngjes do t’i keni 
shpartalluar.» 
 
Fisi i Benjaminit mundet plotësisht 
29Kësaj here izraelitët përdorën një dredhi. Ata fshehën një pjesë prej burrave të tyre në 
vende të ndryshme rreth Giveas. 30Pastaj u radhitën para qytetit, njëlloj si ditët e tjera. 
31Kur burrat e Benjaminit dolën nga qyteti dhe sulmuan me vrull, izraelitët bënë sikur 
u shpartalluan dhe u vunë në ikje, duke i tërhequr kundërshtarët larg qytetit. Në 
rrugët që të çojnë nga Givea deri në Bet-El dhe në Givon, burrat e Benjaminit vranë 
rreth 30 ushtarë izraelitë. 32Ata ishin të sigurt për fitoren dhe pohuan: «Do t’i mundim 
si herave të mëparshme!» 
Burrat e Izraelit kishin planin e tyre. Ata do të tërhiqeshin derisa burrat e Benjaminit 
të largohesin prej qytetit e të dilnin në xhade. 33Por, kur arritën në Baal-Tamar, 
izraelitët u ndalën dhe u radhitën për luftë. Në të njëjtën kohë burrat e fshehur, 
341.000 luftëtarë dolën nga prita pranë Gives dhe iu sulën qytetit. Burrat e Benjaminit, 
që nuk parandienin gjë, ranë në grackë. Filloi një luftë e ashpër. 35Zoti i ndihmonte 
burrat e Izraelit, dhe kështu, ata atë ditë arritën të vritnin 2.510 luftëtarë të fisit të 
Benjaminit.  36Burrat e Benjaminit e panë se ishin të humbur. 
Ja se si u zhvillua ngjarja  më hollësisht: ushtria e Izraelit u tërhoq para burrave të 
Benjaminit, sepse izraelitët i varnin shpresat te prita që kishin zënë afër qytetit. 
37Burrat e fshehur dolën nga prita, iu sulën qytetit dhe me shpatë i vranë të gjithë 
banorët. 38Siç ishte caktuar, ata i vunë zjarrin qytetit dhe tymi e flaka morën qiellin. 
39Duke ndjekur izraelitët që po tërhiqeshin, luftëtarët e Benjaminit vranë rreth 30 vetë. 
Ata mendonin se izraelitët u mundën edhe këtë herë e po iknin! 
40Por, pikërisht në këtë kohë, nga qyteti filloi të ngrihej tymi i shtëpive të djegura. Kur 
shikuan prapa, burrat e Benjaminit e morën vesh se qyteti po digjej. 41Kjo ishte shenjë 
edhe për izraelitët që po iknin. Ata u kthyen dhe u radhitën për luftë. 
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Burrat e Benjaminit i kapi tmerri, sepse e kuptuan që tani gjithçka ishte e humbur. 
42Për të shpëtuar, ata ikën drejt shkretëtirës, por, nga njëra anë izraelitët që i ndiqnin 
këmba-këmbës dhe, nga ana tjetër, izraelitët që po afroheshin nga qyteti, i futën në 
darë. 43Burrat e Benjaminit u rrethuan, u ndoqën dhe u masakruan nga Noha deri në 
lindje të Giveas. 44Prej tyre, 1.800 ushtarë u vranë në rrethim. 45Ata që shpëtuan nga 
rrethimi ikën nëpër shkretëtirë, drejt shkëmbinjve të Rimonit. Rrugës izraelitët vranë 
edhe 500 burra të Benjaminit dhe, gjatë ndjekjes u vranë edhe 200 të tjerë. 46Kështu, u 
vranë gjithsej 2.500 ushtarë të armatosur me shpatë prej fisit të Benjaminit. 47Vetëm 
600 vetë arritën të iknin në shkëmbinjtë e Rimonit. Atje u fshehën për katër muaj. 
48Ndërkohë, burrat e Izraelit përshkuan mbarë territorin e fisit të Benjaminit, vranë 
njerëz, bagëti dhe bënë shkrumb e hi qytete e fshatra. 
 
Nuk lejohet të shfaroset fisi i Benjaminit 

Në Micpa burrat e Izraelit ishin betuar: «Askush prej nesh nuk do t’ia japë bijën 
e tij për martesë një burri prej fisit të Benjaminit!» 2Pas betejës izraelitët shkuan 

në shenjtëroren e Bet-Elit dhe tërë ditën bënë gjëmë të madh para Zotit. Ata thanë me 
lot në sy: 3«O Zot, Perëndia e Izraelit! Përse duhej të ndodhte një gjë e tillë? Sot në 
Izrael mungon një fis i tërë!» 
4Të nesërmen, në mëngjes, ata ngritën atje një altar dhe i kushtuan Zotit flijime 
përkushtimi dhe flijime miqësie. 5Pastaj u shtrua pyetja: «A ka ndonjë prej fiseve të 
Izraelit që nuk u paraqit, kur u thirr mbledhja para Zotit?» Ata kishin bërë një betim 
solemn: «Kush nuk paraqitet para Zotit në Micpë, duhet të vdesë!» 6Por, tani, izraelitët 
që vajtonin fisin e tyre të Benjaminit, thanë: «Sot është shfarosur prej Izraelit një fis i 
tërë! 7Si mund t’i ndihmojmë ata që shpëtuan, që të gjejnë gra? Megjithatë, jemi betuar 
që askujt prej nesh nuk i lejohet ta martojë bijën e tij me një burrë prej Benjaminit!»  

8-9Megjithatë ata gjetën rrugëdalje;shtruan pyetjen: «A ka ndonjë prej fiseve të Izraelit që 
nuk erdhi në mbledhjen para Zotit!» 
Kur u numëruan burrat e pranishëm, doli se mungonin të gjithë banorët e qytetit 
Javesh në Gilead. 10Prandaj izraelitët e mbledhur dërguan 12 skuadra ushtarësh në 
Javesh, të cilëve u dhanë urdhër: «Vritni me shpatë banorët e qytetit, madje edhe gratë 
dhe fëmijët! 11Zbatoni mbi ta vendimin e shkatërrimit. Do të lini gjallë vetëm vajzat që 
ende nuk kanë fjetur me burra.» 
12Burrat e Izraelit gjetën në Javesh 400 vajza që ende ishin të paprekura dhe i sollën në 
fushimin e tyre në Shilo. 13Pastaj, izraelitët e mbledhur dërguan lajmëtarë tek ata që 
kishin shpëtuar nga fisi i Benjaminit, që ishin fshehur në shkëmbinjtë e Rimonit, dhe 
u pajtuan me ta. 14 Kështu, 600 të shpëtuarit u kthyen dhe izraelitët u dhanë vajzat që 
i kishin kursyer shkatërrimit të Javeshit. Por ato nuk mjaftonin. 
 
Gratë prej Shilos caktohen për burrat e Benjaminit 
15Izraelitët ishin të trishtuar, sepse Zoti kishte rrëmbyer një fis prej mesit të tyre. 
16Pleqtë e popullit thanë: «Si mund t’u gjejmë gra burrave të Benjaminit që shpëtuan? 
Në mbarë fisin e Benjaminit nuk ka mbetur gjallë asnjë grua.» 17Pasi u menduan mirë, 
ata arritën në përfundimin: ”Prona e atyre që mbijetuan është ende këtu dhe asnjë fis 
në Izrael nuk duhet të shfaroset. 18Por bijat tona nuk mund t’ua japim për martesë, 
sepse të gjithë izraelitët kanë deklaruar solemnisht: «I mallkuar qoftë ai që i jep grua 
një burri prej fisit të Benjaminit!»” 
19Në atë kohë, në Shilo kremtohej çdo vit një festë për nder të Zotit. (Shilo gjendej në 
veri të Bet-Elit, në lindje të rrugës midis Bet-Elit dhe Shehemit dhe në jug të Levonës). 
20Prandaj pleqtë u thanë burrave të Benjaminit që kishin mbetur gjallë: ”Zini pritë në 
vreshta 21dhe, kur të shihni se vajzat e reja po afrohen për të vallëzuar në festën e 
Shilos, dilni me vrull dhe secili le të rrëmbejë një vajzë për grua. Merrini me vete në 
territorin tuaj fisnor. 22Por, kur të vijnë etërit ose vëllezërit e tyre për t’u ankuar te ne, 
ne do t’u themi: «Lëruani vajzat!» Bëni kështu për hatrin tonë! Për shkak të ndëshkimit 
të Javeshit, nuk mund t’u gjejmë më asnjë grua. Ju nuk do të jeni fajtorë në qoftë se 
ua dorëzoni, sepse nuk ua keni dhënë me vullnet të lirë.” 
23Burrat e Benjaminit e ndoqën këshillën e pleqve dhe secili grabiti për vete një vajzë 
prej atyre që po luanin valle dhe e mori për grua. Pasi u kthyen në territorin e tyre 
fisnor, rindërtuan qytetet dhe banuan në to. 24Edhe burrat e Izraelit u shpërndanë, 
secili në fisin e vet dhe në vendlindjen e vet. 
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25Atëherë nuk kishte mbret në Izrael, dhe secili vepronte sipas kokës së vet. 
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LIBRI I PARË I SAMUELIT 

 
Hyrje: autori interesohet kryesisht për mënyrën se si Zoti ia arrin qëllimit të tij nëpër historinë e 
Izraelit gjatë kësaj periudhe kur udhëheqja transferohet nga fisi i Efraimit në fisin e Judës, dhe 
kur shenjtërorja qëndrore zhvendoset nga Shilo në Jerusalem. Këtë periudhë e dominojnë tri 
figura kryesore: Samueli, Shauli dhe Davidi. Udhëheqja zhvendoset në jug nga Shiloja (Eli) së 
pari në fisin e Benjaminit (Samueli dhe Shauli) dhe në fund në fisin e Judës (Davidi).  
 
Hana i lutet Zotit për një djalë 

Në Ramataim, në territorin e klanit të Cufit në malësinë e Efraimit, jetonte një njeri 
me emrin Elkana. Ati i tij quhej Jeroham, gjyshi i tij Elihu, kurse stërgjyshi, që 

quhej Tohu, ishte biri i efraimasit Cufi. 2Elkana kishte dy gra: Hanën dhe Peninën. 
Penina kishte shumë fëmijë, kurse Hana ishte pa fëmijë. 
3Një herë në vit Elkana shkonte me familjen e tij në Shilo për të adhuruar Zotin, 
Perëndinë e Izraelit, dhe për t’i kushtuar atij flijim.  
Në Shilo shërbenin si priftërinj të dy bijtë e Eliut, Hofniu dhe Pinhasi. 4Me rastin e 
flijimit të miqësisë, u bë një gosti ku Elkana i dha Peninës një pjesë kurse një pjesë 
secilit prej fëmijëve të saj. 5Megjithëse ai e donte shumë Hanën, i dha vetëm  një pjesë, 
sepse  Zoti nuk i kishte dhënë fëmijë. 6-7Kur vuri re këtë gjë, Penina filloi t’i hidhte 
thumba njërin pas tjetrit dhe ta fyente Hanën, që kishte mbetur beronjë. Ajo shkoi aq 
larg, saqë Hana filloi të qante dhe nuk mund të hante asgjë. 
8Elkana e pyeti: «Pse qan? Përse nuk ha asgjë? Çfarë të mundon? A nuk vlej unë për ty 
më shumë se një familje e plotë?» 
9Kjo gjë ndodhi edhe një herë tjetër. Pasi u ulën për të ngrënë e për të pirë, Hana u 
ngrit dhe shkoi në hyrjen e shenjtërores. Pranë derës ishte i ulur në karrigen e tij prifti 
Eli. 10Hana ishte krejt e dëshpëruar. Me lot në sy iu lut Zotit: 11«O Zot! Ti, Perëndi i 
Izraelit! Ki mëshirë për mua dhe hiqma këtë turp. Më jep një djalë. Të premtoj se ai do 
të të takojë ty. Flokët e tij kurrë nuk do të qethen.» 
 
Zoti dëgjon lutjen e Hanës 
12Ndërsa Hana po e zgjaste lutjen e saj para Zotit, Eliu e vëzhgonte dhe shihte se si 
lëviznin buzët e saj. 13Por meqë ajo lutej me vete, Eliu nuk dëgjoi asgjë. Prandaj e mori 
për një grua të dehur. 14«Deri kur do të sillesh kështu? – i bërtiti. – Më parë shko e 
shuaje dehjen tënde me gjumë!» 
15«Jo, o zotëri, – iu përgjigj Hana, – nuk kam pirë asgjë; vetëm jam e mjerë dhe ia kam 
hapur zemrën Zotit. 16Mos mendo keq për mua. Kam hall të madh, jam krejt e 
dëshpëruar. Për këtë arsye e kam zgjatur lutjen.» 
17«Shko në paqe! – i tha Eliu. – Perëndia e Izraelit përmbushtë lutjen tënde.» 
18Hana u nda dhe u largua. Ajo hëngri përsëri dhe nuk ishte më e trishtuar. 
19Të nesërmen, herët në mëngjes, Elkana dhe familja e tij, u ngritën, iu falën Zotit duke 
rënë përmbys para tij dhe u kthyen në Ramë. Kur Elkana fjeti herën tjetër me Hanën, 
Zoti ia përmbushi lutjen. 20Ajo mbeti shtatzënë dhe i lindi një djalë. Kur lindi, ajo tha: 
«Këtë djalë ma fali Zoti, sepse iu luta Atij.» Prandaj e quajti Samuel.♦  
_______________ 
♦ Samuel (hebr. Shëmuel) do të thotë: i dëgjuar (shëmua) nga Zoti (El). 
 
Djali i takon Zotit 
21Vitin tjetër, përsëri Elkana shkoi me familjen e tij në Shilo. Ai donte t’i kushtonte 
Zotit një flijim të veçantë, të cilin ia kishte premtuar. 22Kësaj here Hana nuk e shoqëroi. 
Ajo i tha burrit të saj: «Sapo djali të rritet ca dhe të mos ketë më nevojë për t’i dhënë 
gji, do ta sjell në shenjtëroren e Zotit. Pastaj ai do  të mbetet atje përgjithmonë.» 
23Elkana u bind dhe tha. «Deri atëherë je e lirë të presësh – i tha. – Realizoftë Zoti çfarë 
ka premtuar për këtë fëmijë!» Kështu, Hana mbeti në shtëpi dhe kujdesej për foshnjën, 
Samuelin. 24Kur Samueli u rrit, e ëma e çoi në shenjtëroren e Zotit, në Shilo. Ajo mori 
me vete edhe një dem trevjeçar, një trastë të vogël me miell dhe një rrëshiq me vere. 
25Pasi e therën demin, prindërit e çuan djaloshin tek Eliu. 26«A e mbani mend, o zotëri? 
– tha Hana. – Unë jam ajo gruaja që dikur qëndronte në këtë vend duke iu lutur Zotit. 
27Këtu është fëmija, për të cilin iu luta Zotit atëherë. Ai e dëgjoi lutjen time. 28Tani edhe 
unë dua ta plotësoj premtimin tim: fëmija do t’i takojë Zotit gjithë jetën e tij.» Dhe të 
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gjithë ranë përmbys për t’iu lutur Zotit. 
 
 Zoti i mbron të dobëtit 

Hana iu lut Zotit kështu: «O Zot! Ti më ke gëzuar! Ti më ke ngritur dhe më ke 
forcuar! Tani mund të qesh me armiqtë e mi. Jam plot gëzim, sepse ti më ke 

ndihmuar. 2Vetëm Zoti është i shenjtë. Nuk ka perëndi tjetër përveç Tij. Asnjë nuk 
mund të të mbrojë si ai. 3Mos u mburrni! Mos u mbani për të madh! Mos u krekosni 
me planet tuaja! Zoti di gjithçka që bëni. Ai bën gjyq për çdo vepër të poshtër. 4Ai ua 
thyen armët njerëzve të fortë; të dobtëve dhe zemërlëshuarve u jep forcë të re. 5Të 
pasurit duhet ta fitojnë bukën e gojës me duart e veta; të varfrit nuk kanë më nevojë të 
ankohen dhe mund të festojnë. Gruaja që ishte beronjë, lindi shtatë fëmijë, kurse atyre 
me shumë fëmijë nuk u mbeti asnjëri. 6Zoti vret dhe kthen në jetë; ai mërgon në botën 
e të vdekurve dhe thërret përsëri në jetë të vdekurit. 7Ai varfëron dhe pasuron. Disa i 
ngre, kurse disa i rrëzon. 8Të përbuzurit i nxjerr nga mjerimi i tyre dhe ua vë nderin në 
vend; bën që të ngrihen në rrethin e të nderuarve dhe u jep vendin e nderit. Mbarë 
Toka i takon Zotit; ai e ka vendosur në themele që nuk lëkunden. 
 9Zoti i drejton të gjithë ata që i besojnë, por armiqtë e tij mbarojnë në errësirë. 
Çdokush që mbështetet në forcat e veta, nuk korr fitoren. 10Kush ngre krye kundër 
Zotit, rrënohet; më i Larti bën që bubullima e tij të gjëmojë kundër kryengritësit. Zoti 
bën gjyq mbi mbarë Tokën. Ai e ka zgjedhur mbretin e tij dhe e ka emëruar, prandaj i 
jep fitore dhe pushtet të madh.» 
 
Çrregullime në shenjtëroren e Zotit 
11Elkana u kthye në Ramë. Samueli i ri ndenji në shenjtëroren e Shilos dhe Eliu filloi ta 
mësonte për priftërinë. 12Bijtë e Eliut e shpërdoronin priftërinë e tyre. Ata nuk e çanin 
kokën për vullnetin e Zotit 13dhe nuk mjaftoheshin me atë që u takonte si pjesë në 
flijime. Kur ndokush nga populli përgatiste një fli për gostinë e flijimit dhe kur mishi 
ende nuk ishte gatuar, ata dërgonin shërbëtorin e tyre me një pirun të madh. 
14Shërbëtori e ngulte atë në tenxhere dhe çfarë kapte piruni, e merrnin ata për vete. 
Kështu silleshin bijtë e Eliut me të gjithë izraelitët që vinin në Shilo. 15Madje, edhe para 
se të kushtoheshin pjesët me dhjamë në altarin e Zotit, vinte shërbëtori i priftit dhe i 
thoshte flijuesit: 
 «Më jep një pjesë prej mishit që ke për të pjekur. Prifti e merr vetëm të gjallë, jo të 
pjekur!» 16Kur njeriu kundërshtonte: «Më parë duhet djegur dhjami për nder të Zotit, 
pastaj mund të marrësh çfarë të dëshirosh.», shërbëtori thoshte: «Dorëzoje menjëherë, 
ndryshe do ta marr me dhunë!» 17Në këtë mënyrë bijtë e Eliut u ngarkuan me faj të 
rëndë. Ata e fyenin Zotin, sepse nuk e çanin kokën për flijimet që i kushtoheshin. 
 
Samueli dhe prindërit e tij 
18Ndërkohë Samueli e kryente shërbimin e tij para Zotit. Megjithëse ishte shumë i ri, ai 
tanimë mbante përparësen priftërore prej liri. 19Përveç kësaj, çdo vit e ëma i bënte një 
rrobë të sipërme të re dhe e sillte me vete, kur vinte me Elkanën për të bërë flijime. 
20Çdo herë Eliu i bekonte prindërit e Samuelit. Ai i thoshte Elkanës: «Nëpërmjet kësaj 
gruaje Zoti të dhëntë edhe fëmijë të tjerë, për të zevendësuar atë që ia ke kushtuar 
Atij.» Pastaj ata ktheheshin në shtëpi. 21Zoti i dha Hanës edhe tre djem të tjerë dhe dy 
vajza. Por Samueli rrinte në shenjtëroren e Zotit. 
 
Bijtë e Eliut nuk e dëgjojnë atin e tyre 
22Ndërkohë Eliu ishte plakur shumë. Kur mori vesh se çfarë u bënin izraelitëve bijtë e 
tij, 23u tha: «Ç’janë këto gjëra të neveritshme që bëni? Të gjithë vijnë tek unë për t’u 
ankuar kundër jush. 24Mbarë Izraeli flet se veproni keq. Kjo duhet ndërprerë! 25Kur një 
njëri mëkaton kundër një njeriu tjetër, Zoti mund ta mbrojë, por kush mund ta mbrojë 
njeriun që mëkaton kundër Zotit? » 
Por bijtë e Eliut nuk e dëgjuan atin e tyre. Zoti i bëri të shurdhër ndaj të gjitha 
paralajmërimeve të tij, sepse ishte i vendosur t’i vrasë.  

26Ndërkaq Samueli u rrit. Perëndia dhe njerëzit ishin të kënaqur me të. 
 
Eliut i shpallet dënimi 
27Një ditë, profeti erdhi tek Eliu dhe i tha: ”Zoti të çon këtë fjalë: «A e mban mend se si 
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iu shfaqa Aharonit, stërgjyshit tënd, kur izraelitët ishin nën pushtetin e faraonit? 28Prej 
të gjitha fiseve të Izraelit e zgjodha, atë, bashkë me pasardhësit e tij. I caktove që të më 
kushtojnë flijime në altarin tim dhe të paraqiten para meje me veshje priftërore. U kam 
dhënë të drejtën të marrin një pjesë nga të gjitha flitë që më kushtojnë izraelitët. 
29Përse keni lakmi të madhe dhe i përbuzni flijimet që m’i kushtoni me urdhrin tim? 
Edhe ti, Eli, përse përfill më shumë bijtë e tu sesa mua? Përse lejon që ata t’i heqin 
pjesët më të mira të flisë që më kushton mua populli im dhe t’i marrim për vete? 
30Dikur të kam premtuar se pasardhësit e tu do të jenë përgjithmonë priftërinjtë e mi. 
Por tani e marr mbrapsht premtimin tim dhe deklaroj: Kush më nderon, atë e nderoj 
edhe unë; por kush më përbuz, atë ia dorëzoj përbuzjes. Kështu them unë, Zoti, 
Perëndia e Izraelit. 31Pas pak kohësh, me vdekje të papritur do t’i rrëmbej prej jetës 
njerëzit e familjes sate, me qëllim që asnjëri prej tyre të mos bëhet plak i nderuar.♦ 32Do 
të shikoni plot me smirë dhe me hidhërim se si do t’u dërgoj të gjithë izraelitëve 
lumturi dhe lulëzim, ndërsa në familjen tënde nuk do të ketë më plak të nderuar. 33Të 
gjithë do të vdesin në lulen e moshës dhe në qoftë se lë ndonjë prej tyre të gjallë, do t’i 
shkaktoj vetëm vuajtje dhe mërzi. 34Të dy bijtë e tu, Hofniu dhe Pinhasi, do të gjejnë 
vdekjen në të njëjtën ditë dhe kjo do të jetë për ty një shenjë që të gjitha të tjerat do të 
realizohen. 35Pastaj do të emëroj një prift që do të mbetet besnik ndaj meje dhe do të 
bëjë atë që më pëlqen. Ai do të jetë në shërbim të mbretit që do ta zgjedhë dhe 
pasardhësit e tij do të jenë priftërinjtë e mi përgjithmonë. 36Atëherë, kushdo që do të 
mbetet gjallë prej familjes sate, do të shkojë tek ai dhe do të bjerë përmbys para tij 
vetëm për t’i lypur një monedhë argjendi ose një bukë. Ai do ta ndihmojë si ndihmës-
prift, që të ketë të paktën diçka për të ngrënë.»” 
_________ 
♦ Parashikimi i zhdukjes së bijve të familjes priftërore të Eliut (4,11), në masakrën e 
pasardhësve të tij nga Shauli në Nov (22,18-19) dhe me largimin e Avjatarit nga priftëria (1 Mbr 
2,26-27). 
 
Zoti flet për herë të parë me Samuelin 

Samueli i ri e ndihmonte Eliun në priftërinë. Atëherë ndodhte shumë rrallë që 
Perëndia të fliste me një njeri ose t’i shfaqej në ëndërr. 2Eliu ishte pothuajse i 

verbër. Një natë ai po flinte në vendin e tij të zakonshëm, 3ndërsa Samueli flinte në 
shenjtërore, pranë arkës së besëlidhjes. Llamba në shenjtërore ende digjej. 
4Atëherë Zoti thirri: «Samuel!» «Po» – iu përgjigj i riu, 5vrapoi shpejt tek Eliu e tha: 
«Urdhëro! Përse më thirre?» «Jo, nuk të kam thirrur – i tha Eliu. – Bjer përsëri të flesh!» 
Samueli shkoi dhe ra përsëri në gjumë. 6Zoti thirri përsëri: «Samuel!», dhe i riu u ngrit 
përsëri në këmbë, shkoi tek Eliu e i tha: «Urdhëro! Përse më thirre?» «Jo, nuk të kam 
thirrur – tha Eliu. – Bjer përsëri të flesh!» Samueli shkoi dhe ra përsëri në gjumë. 7Ai 
nuk e dinte që po e thërriste Zoti, sepse ende nuk e kishte dëgjuar zërin e tij. 8Zoti e 
thirri përsëri për të tretën herë dhe Samueli shkoi përsëri tek Eliu dhe u paraqit. Eliu e 
kuptoi se ishte Zoti ai që e thërriste të riun 9dhe i tha: “Bjer përsëri të flesh dhe kur të 
të thërrasë edhe një herë, atëherë përgjigju: «Fol, o Zot, po të dëgjoj!»” 
Samueli shkoi dhe ra përsëri të flinte. 10Atëherë Zoti i thirri si më parë: «Samuel, 
Samuel!» I riu iu përgjigj: «Fol, o Zot, po të dëgjoj!» 11Atëherë Zoti tha: «Do të bëj diçka 
në Izrael. Kur ta dëgjojnë këtë, njerëzve do t’u therin veshët. 12Do të realizohet 
plotësisht ajo, me të cilën kam kanosur Eliun dhe familjen e tij. 13Ai e dinte se bijtë e tij 
më fyenin e, megjithatë nuk i pengoi. 
Prandaj do ta shuaj pa mëdyshje familjen e tij. Për këtë e kam njoftuar prej kohësh. 
14Jam betuar se kurrë nuk do ta fal fajin e familjes së tij. Nuk ka asnjë flijim, me të 
cilin mund të shlyhet një faj i tillë.» 
15Samueli ra përsëri në gjumë. Në mëngjes hapi dyert e shenjtërores. Kishte frikë t’i 
thoshte Eliut ndonjë fjalë. 16Por Eliu e thirri: «Samuel! Eja këtu, biri im!» «Urdhëro! – iu 
përgjigj Samueli. 17Eliu e pyeti: «Çfarë të ka thënë Zoti? Mos ma fsheh! Le të të gjejë 
dënimi i tij, në qoftë se nuk më tregon gjithçka!» 18Atëherë ia tregoi të gjitha. Por Eliu 
tha: «Është Zoti! Përkulem.» 
19Samueli u rrit. Zoti i dilte për krah dhe bëri që të plotësohej gjithçka që i thoshte 
Samueli. 20Mbarë Izraeli, nga Dani deri në Beershevë, e kuptoi që Zoti e kishte caktuar 
atë si profetin e tij. 21Zoti vazhdoi t’i shfaqej Samuelit në Shilo për t’i dhënë udhëzime. 

3



 246

Në mbarë Izraelin dëgjoheshin me kujdes fjalët e Samuelit. 
 

Dënimi nga Zoti është i pakthyeshëm 
Izraelitët shkuan në luftë kundër filistenjve. Fushimi i izraelitëve ishte në Even-Ezer, 
kurse ai i filistenjve në Afek. 2Filistenjtë sulmuan dhe, pas një beteje të ashpër, ata 
dolën fitues. Prej izraelitëve ranë në luftë 4.000 veta. 
3Kur ushtria e mundur u kthye në kamp, pleqtë e popullit pyetën njëri-tjetrin: «Pse Zoti 
e lejoi këtë humbje? Përse filistenjtë arritën të na mundnin?» Ata u këshilluan dhe 
vendosën: «Le të dërgojmë njerëz në Shilo për të marrë arkën e besëlidhjes! Atëherë 
Zoti do të jetë mes nesh dhe do të na ndihmojë kundër armiqve tanë.» 
4Ata dërguan disa burra në Shilo për të marrë arkën e besëlidhjes, ku Perëndia, Zoti i 
ushtrive të Izraelit, rri i ulur në fron midis dy engjëjve rojtarë. Arkën e shoqëronin 
priftërinjtë Hofni dhe Pinhas. 5Kur arriti arka e besëlidhjes në fushim, u dëgjua një 
brohoritje aq e madhe, saqë gjëmoi toka. 6Zhurma arriti gjer te filistenjtë. «Ç’është kjo 
brohoritje në fushimin e hebrenjve?» – ata pyetën njëri-tjetrin. Kur morën vesh se arka 
e besëlidhjes kishte ardhur në fushimin e hebrenjve, 7i kapi frika. «Tani jemi të 
humbur – thanë. – Atyre u ka ardhur Perëndia në fushim. Një gjë e tillë nuk ka 
ndodhur ndonjëherë deri tani. 8Kush prej nesh mund të mbrohet kundër një perëndie 
aq të fuqishëm? Ky është i njëjti perëndi që asgjësoi egjiptianët në shkretëtirë!» 9Por 
udhëheqësit u thanë duke thirrur: «Erdhi koha! Guxim dhe luftoni si burra. Ndryshe 
hebrenjtë do të na vënë të bëni angari, siç kemi bërë ne për ta. Merrni zemër dhe 
tregoni se kush jeni!» 
10Shkuan në luftë dhe izraelitët pësuan disfatë të plotë. Ushtria u shpërnda dhe secili 
iku në shtëpi. 13.000 izraelitët mbetën të vdekur në fushën e betejës. 11Vdekjen e 
gjetën edhe të dy bijtë e Eliut. Arka e besëlidhjes ra në duart e filistenjve. 
 
Tronditja për humbjen e arkës së besëlidhjes 
12Po atë ditë një burrë prej fisit të Benjaminit e solli në Shilo lajmin për disfatën. Si 
shenjë vajtimi ai kishte grisur rrobat dhe kishte hedhur dhe mbi kokë. 13-15Eliu, i cili 
ishte në atë kohë 98 vjeç dhe pothuajse i verbër, rrinte i ulur në karrige dhe dëgjonte 
me kujdes se ç’po ndodhte poshtë në rrugë. Ai ishte i shqetësuar për arkën e 
Perëndisë. 
Kur erdhi lajmëtari në qytet për të shpallur se ç’kishte ndodhur, të gjithë thirrën të 
tmerruar. «Ç’kuptim ka kjo?» – pyeti Eliu. Pas pak, lajmëtari arriti dhe i tha: 16«Po vij 
drejtpërdrejt nga beteja, i kam ikur armikut.» Eliu pyeti: «Ç’ka ndodhur?», 17dhe 
lajmëtari e njoftoi: «Ne jemi mundur! Ushtria jonë ka ikur. Djemtë e tu kanë rënë. Arka 
e besëlidhjes është e humbur!» 
18Kur Eliu dëgjoi për humbjen e arkës, ra praptas nga karrigia e tij në hyrjen e 
shenjtërores. Ishte aq plak dhe i rëndë, saqë theu qafën dhe vdiq. Eliu kishte qenë 
gjyqtar në Izrael për 40 vjet. 
19E reja e tij, gruaja e priftit Pinhas, priste një fëmijë dhe ishte pak para lindjes. Kur 
dëgjoi se arkën e besëlidhjes e kishin grabitur filistenjtë dhe se vjehrri dhe burri i saj 
vdiqën, atë e kapën dhimbjet dhe u rrëzua përtokë. Ajo lindi një fëmijë, 20por lindja ia 
kushtoi jetën. Kur ishte duke vdekur, gratë që e rrethuan i thanë: «Gëzohu, se ke 
lindur djalë!» 
Por ajo nuk u ngushëllua. 
21-22Ajo mendonte vetëm për humbjen e arkës së besëlidhjes dhe për vdekjen e të 
vjehrrit dhe burrit të saj, prandaj tha: «Lavdia e Perëndisë ka ikur nga Izraeli! Arka e 
Perëndisë është e humbur!» Për këtë, ajo e quajti djalin Ikavod (lavdia është larguar). 
 
Arka e besëlidhjes nuk u sjell fat filistenjve 

Arkën e besëlidhjes, që ua grabitën izraelitëve, filistenjtë e morën nga Even-Ezeri 
dhe e çuan në Ashdod 2në tempullin e perëndisë së tyre, Dagonit. Atje e vunë pranë 

shtatores së perëndisë së tyre. 3Të nesërmen, në mëngjes, kur njerëzit e Ashdodit 
shkuan në tempull, shtatorja e Dagonit ishte përmbysur dhe ishte shtrirë me fytyrë 
përtokë, para arkës së Zotit. Ata e ngritën përsëri në vendin e vet; 4por edhe mëngjesin 
tjetër shtatorja e Dagonit ishte shtrirë përtokë para arkës së besëlidhjes. Koka dhe 
duart e shtatores ishin thyer dhe shtriheshin mbi pragun e derës. 5Për këtë, priftërinjtë 
e Dagonit dhe të gjithë vizitorët e tempullit, edhe sot nuk e shkelin këtë prag. 
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6Fuqinë e Zotit e provuan edhe banorët e Ashdodit dhe të fshatrave përreth. Ai i 
ndëshkoi ata duke u nxjerrë gunga ♦ që u dhembnin. 7Atëherë ata thanë: «Arka e 
Perëndisë së Izraelit duhet larguar. Dora e tij rëndon shumë mbi ne, madje edhe 
perëndinë tonë, Dagonin, e ka prekur rëndë.» 
8Ata dërguan fjalë që të mblidheshin të gjithë mbretërit e filistenjve dhe i pyetën: «Çfarë 
duhet të bëjmë me arkën e Perëndisë së Izraelit.» 
«Silleni deri në Gat» – i këshilluan mbretërit e mbledhur. Kështu, arka u çua gjer atje. 
9Por Zoti bëri që edhe njerëzit e Gatit të provonin fuqinë e tij. Ai i mundoi të gjithë, pa 
përjashtim, me gungat që u dolën në trup e që u dhembnin shumë. Në Gat shpërtheu 
një panik i madh. 10Pastaj arkën e besëlidhjes e hoqën prej andej dhe e çuan deri në 
Ekron. 
Kur mbërriti arka atje, njerëzit thirrën me zë të lartë: «Tani e sollën arkën e Perëndisë 
së Izraelit gjer te ne, që ne të vdesim të gjithë!» 11Burrat e qytetit thirrën të mblidheshin 
mbretërit e filistenjve dhe u kërkuan: «Largojeni arkën e Perëndisë së Izraelit. Dërgojeni 
nga ka ardhur, ndryshe do të na vrasë, ne dhe familjet tona.» Në qytet mbretëronte 
frika nga vdekja, sepse të gjithë banorët e provuan fuqinë ndëshkuese të Zotit. 12Madje 
edhe ata që shpëtuan gjallë, ishin të mbushur me gunga dhe njerëzit iu drejtuan qiellit 
për ndihmë. 
__________ 
♦ Bëhet fjalë për murtajë bubonike që përhapet me anë të pleshtave që iu ngjitën bartësve të 
arkës. 
 
Kthimi i arkës së besëlidhjes 

Arka e besëlidhjes kishte mbetur shtatë muaj te filistenjtë. 2Më në fund lajmëruan 
të mblidheshin priftërinjtë dhe falltarët e tyre dhe i pyetën: «Ç’të bëjmë me arkën e 

Zotit? A mund ta kthejmë thjesht, apo duhet të bëjmë ndonjë gjë tjetër?» 
3Ata morën udhëzimin që vijon: «Arka nuk duhet kthyer pa ceremoni. Ju duhet të 
pajtoheni me Perëndinë e Izraelit me një flijim. Atëherë do t’ju kthehet shëndeti dhe do 
ta kuptoni përse Ai ju ka ndëshkuar aq rëndë.» 
4«Çfarë flie duhet t’i dërgojmë?» – pyetën përsëri filistenjtë. «Pesë gunga të arta dhe pesë 
minj, – iu përgjigjën priftërinjtë dhe falltarët, – nga një për çdo qytet filistin, sepse të 
pesë qytetet, me mbretërit e tyre, i zuri murtaja. 5I imitoni me ar gungat dhe minjtë dhe 
dërgojani Perëndisë së Izraelit, si shenjë se e pranoni pushtetin e tij. Ndoshta atëherë 
do të heqë dorë nga shtypja e tmerrshme që rëndon mbi ju, mbi vendin tuaj dhe mbi 
perëndinë tuaj. 6Mos u bëni kokëfortë, si egjiptianët dhe faraoni i tyre dikur! Kur Zoti u 
tregoi fuqinë e tij, ata u detyruan ta lironin popullin izraelit dhe ta linin të shkonte. 
7Merrni një karrocë të re dhe në të mbrehni dy lopë që pjellin për herë të parë dhe që 
nuk janë mbrehur ndonjëherë në zgjedhë. Hiquni viçat dhe ua çoni prapa te kopeja e 
zakonshme. 8Vendosni në karrocë arkën e Zotit dhe pranë saj vini një kuti me 
dhuratat e arta që i keni caktuar. Lini arkën t’i drejtojë lopët ku të dojë. 9Atëherë do të 
zbulohet nga vjen kjo fatkeqësi e madhe. Në qoftë se arka merr udhën drejt Bet-
Shemeshit, drejt vendit të vet, atëherë duhet ta dini se këtë murtajë  e dërgoi Zoti. Në 
qoftë se shkon në drejtim tjetër, të paktën do ta dimë se Zoti nuk na ka ndëshkuar, 
por se murtaja ka rënë rastësisht mbi ne.» 
10-11Filistenjtë vepruan pikërisht sipas udhëzimeve të priftërinjve dhe të falltarëve të 
tyre. 12Por lopët morën udhën drejt Bet-Shemeshit. Ato zgjodhën rrugën më të drejtë 
dhe nuk u larguan nga ajo as djathtas e as majtas, duke pëllitur vazhdimisht. 
Mbretërit e filistenjve u shkuan pas deri në vendin ku fillon territori i Bet-Shemeshit. 
13Njerëzit e Bet-Shemeshit po korrnin të lashtat poshtë në luginë. Kur ngritën sytë, 
panë se po afrohej arka e besëlidhjes. Ata u gëzuan shumë. 14Arka arriti deri në fushën 
e Joshuas dhe ndaloi pranë një shkëmbi. Atje njerëzit e Bet-Shemeshit e prishën 
karrocën dhe dërrasat i çanë për dru zjarri. Lopët iu kushtuan Zotit si flijim miqësie. 
15Levitët kishin zbritur nga karroca arkën e Zotit dhe kutinë me dhuratat për flijim dhe 
i kishin vënë të dyja mbi një shkëmb. Para saj njerëzit e Bet-Shemeshit ia kushtuan 
Zotit flijimet e përkushtimit dhe i therën kafshët për flijim miqësie. 
16Pesë mbretërit e filistenjve vëzhguan me kujdes gjithçka dhe po atë ditë u kthyen në 
Ekron. 17Ata i kishin dërguar Zotit pesë gunga të arta për t’u pajtuar me të, nga një për 
qytetet Ashdod, Gaza, Ashkelon, Gat dhe Ekron. 18Përveç kësaj, ata i kishin dërguar 
Zotit edhe një numër të madh minjsh të artë, nga një për çdo fshat të territorit të tyre, 
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jo vetëm për qytetet e fortifikuara, por edhe për fshatrat në fushë. Edhe sot mund të 
shihet shkëmbi i madh, ku e kishin vënë arkën e besëlidhjes, në fushën e Joshuas 
pranë Bet-Shemeshit. 
 
Arka e besëlidhjes vjen në Kirjat-Jearim 
19Por Zoti i ndëshkoi banorët e Bet-Shemeshit, sepse kishin shikuar brenda në arkën e 
besëlidhjes. Nga Bet-Shemeshi vdiqën 70 vetë. Mbarë populli i vajtoi, sepse Zoti i 
kishte ndëshkuar shumë rëndë, 20Njerëzit e Bet-Shemeshit thanë: «E kush mund të 
qëndrojë afër këtij Perëndie të shenjtë. Arka e tij duhet larguar, por ku?» 21Ata dërguan 
lajmëtarë në Kirjat-Jearim dhe lajmëruan njerëzit që banonin atje: 
«Filistenjtë e kanë kthyer arkën e Zotit. Ejani dhe merreni me vete!» 
 

Atëherë shkuan njerëzit e Kirjat-Jearimit dhe e morën arkën e besëlidhjes. Ata e 
çuan në shtëpinë e Avinadavit që gjendej në një sukë lart mbi qytet. Birin e tij, 

Elazarin, e shuguruan ruajtës të arkës. 
 
Populli i drejtohet përsëri Zotit 
2Kishin kaluar 20 ♦ vjet që nga sjellja e arkës së besëlidhjës në Kirjat-Jearim. Populli 
ishte në gjendje të dëshpëruar dhe, për të shpëtuar, iu drejtua përsëri Zotit dhe i 
kërkoi ndihmë. 3Për këtë, Samueli u tha izraelitëve: «Në qoftë se me të vërtetë doni të 
ktheheni te Zoti, largoni shtatoret e perëndive dhe të perëndeshave të huaja! Besojini 
vetëm Zotit dhe mos nderoni perëndi tjetër përveç tij. Vetëm atëherë ai do t’ju çlirojë 
nga duart e filistenjve.» 
4Izraelitët e dëgjuan Samuelin. Ata i hoqën shtatoret e idhujve Baal dhe Astarte dhe 
nderonin vetëm Zotin. 5Pastaj Samueli i ftoi izraelitët të shkonin në Micpë. «Atje do t’i 
lutem Zotit që t’ju ndihmojë përsëri» – tha ai. 6Të gjithë shkuan, nxorën ujë dhe e 
derdhën para Zotit, agjëruan gjithë ditën dhe pranuan para Zotit mëkatet e tyre. Atje 
në Micpë, Samueli zgjidhi mosmarrëveshjet e izraelitëve dhe u dha vendimet e tij 
gjyqësore. 
7Kur morën vesh filistenjtë se izraelitët ishin mbledhur në Micpë, pesë mbretërit 
filistenj mblodhën ushtritë e tyre dhe u përgatitën për luftë kundër Izraelit. Kur arriti 
ky lajm tek izraelitët, ata i lëshoi zemra. 8Ata e mbytën Samuelin me lutje: «Mos na lër 
në baltë! Lutju Zotit, Perëndisë sonë, pa pushim që të na ndihmojë kundër filistenjve 
dhe të na shpëtojë nga rrënimi.» 9Samueli theri një qengj dhe e dogji në altar, si flijim 
kushtuar Zotit, duke iu lutur për Izraelin. Dhe Zoti ia dëgjoi lutjen. 
10Ndërsa Samueli po mbaronte flijimin, u afruan filistenjtë, të gatshëm për luftë. Por 
Zoti bëri që të bubullonte me aq forcë, saqë filistenjtë i kapi paniku dhe ikën të 
tmerruar. 11Pastaj burrat e Izraelit dolën me vrull nga Micpa, i ndoqën pas deri në Bet-
Kar dhe u shkaktuan disfatë të rëndë. 12Samueli ngriti një përmendore të ngurtë midis 
Micpës dhe Jeshanës. «Gjer këtu, Zoti na ka ndihmuar» – tha ai. Prandaj përmendoren 
e quajti Even-ha-Ezer (Guri i ndihmës). 
13Zoti i kishte mundur filistenjtë aq keq, saqë nuk guxuan më të hynin në territorin e 
Izraelit. Sa ishte gjallë Samueli, ata nuk e morën më veten. 14Të gjitha qytetet midis 
Ekronit dhe Gatit që i kishin marrë filistenjtë, ranë përsëri në duart e izraelitëve, 
bashkë me territorin përkatës. Izraelitët jetonin në paqe edhe me amorasit. 
15Gjer kur vdiq, Samueli ishte gjykatës dhe udhëheqës i izraelitëve. 16Një herë në vit ai 
vizitonte shenjtëroret në Bet-El, Gilgal dhe Micpë, për të dhënë vendime gjyqësore dhe 
për të zgjidhur mosmarrëveshjet. 17Pjesën tjetër të kohës, ai vepronte si gjyqtar në 
vendlindjen e tij, në Ramë. Atje ndërtoi një altar për nder të Zotit.♦♦  
_________ 
♦ Kjo mund të shënojë periudhën e shtypjes filisteje. 
♦♦ Kjo mund të tregojë se ky e kishte zëvendësuar Eliun si kryeprift. 
 
Samueli paralajmëron për emërimin e një mbreti 

Kur Samueli ishte plak, i emëroi bijtë e tij gjyqtarë mbi izraelitët. 2Më i madhi quhej 
Joel dhe më i riu Avija. Ata e ushtronin detyrën e gjyqtarit në Beershevë. 3Veçse ata 

nuk ndoqën shembullin e atit të tyre, por kërkuan të pasuroheshin. Ata merrnin 
ryshfet dhe drejtësinë e morën nëpër këmbë. 4Prandaj u mblodhën të gjithë pleqtë e 
Izraelit dhe shkuan te Samueli në Ramë. 5I thanë: «Ti je plakur dhe bijtë e tu nuk sa po 
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e ndjekin shembullin tënd. Jepna një mbret, siç e kanë kombet e tjera; ai të kujdeset 
për drejtësinë.» 
6Samueli nuk pranoi që ata të kishin mbret. Ai iu drejtua Zotit, 7por ky iu përgjigj: 
«Plotësoje dëshirën e tyre! Ata nuk kanë gjë me ty, por nuk më pranojnë mua. Nuk 
duan që unë të vazhdoj të jem mbreti i tyre! 8Që nga koha që i nxora nga Egjipti, herë 
pas here ma kanë shkelur besën dhe u janë drejtuar perëndive të tjera. Kështu kanë 
vazhduar gjer sot. Tani këtë po e provon edhe ti. 9Përmbushe dëshirën e tyre! Por, më 
përpara, thuaju troç, se çfarë të drejta ka një mbret dhe çfarë mund të bëjë me ta.» 
10Samueli veproi sipas urdhrit të Zotit. 11I tha popullit: «Ju duhet ta keni të qartë se 
çfarë të drejtash mund të kërkojë një mbret. Ai do t’i marrë djemtë tuaj në shërbim të 
tij, që të kujdesen për kuajt, karrocat e tij dhe që t’i dalin përpara me vrap kur të duket 
ai. 12Një pjesë do ta bëjë kapitenë dhe kolonelë, kurse të tjerët do të detyrohen të 
punojnë arat e tij dhe t’i korrin ato. Të tjerët do të detyrohen të prodhojnë armë dhe 
karroca. 13Edhe vajzat tuaja do t’i marrë në oborrin e tij, që t’i gatuajnë, t’i pjekin dhe 
që t’i përgatitin vajra. 14Arat, vreshtat dhe ullishtat më të mira do t’jua marrë për t’ua 
dhënë nëpunësve të tij. 15Nga prodhimet e arave dhe të vreshtave tuaja ai do të 
mbledhë të dhjetën, për të paguar oborrtarët dhe shërbëtorët e tij. 16-17Edhe prej deleve 
dhe dhive do t’ju marrë të dhjetën. Shërbëtorët dhe shërbëtoret tuaj, të rinjtë tuaj më 
të mirë, madje edhe gomarët tuaj do t’i detyrojë të punojnë për të. Ju të gjithë do të jeni 
skllevërit e tij! 18Do të vijë një kohë që do të keni shumë dëshirë për ta hequr qafe atë, 
por do të jetë tepër vonë. Atëherë ju do t’i drejtoheni Zotit për ndihmë, por ai nuk do 
t’ju ndihmojë». 
 19Por populli nuk donte ta dëgjonte Samuelin. Të gjithë thirrën: «Jo, ne duam mbret! 
20Le të bëhet edhe te ne si te popujt e tjerë! Mbreti le të na nxjerrë vendime gjyqësore 
dhe të na udhëheqë në kohën e luftës!»  

21Samueli e njoftoi Zotin për gjithçka. 22Zoti iu përgjigj: «Prano dhe emëro një mbret për 
të sunduar mbi ta!» 
Pastaj Samueli i nisi pleqtë e Izraelit dhe i lejoi të shkonin në shtëpi. 
 
Shauli i ri kërkon gomaricat e humbura 

Në territorin e fisit të Benjaminit jetonte një njeri i pasur dhe i respektuar me emrin 
Kish. Ati i tij quhej Aviel, ndërsa stërgjyshërit quheshin Ceror, Behorat dhe Afiah. 

2Kishi kishte një djalë me emrin Shaul. Ai ishte i ri, i bukur dhe trupmadh: ishte një 
kokë njeriu më i gjatë se të gjithë të rinjtë e tjerë të Izraelit. 
3Një herë, të atit i kishin ikur gomaricat. Ai i tha Shaulit: «Merr me vete një shërbëtor 
dhe kërkoji!» 
 4Shauli me shërbëtorin u endën andej-këtej nëpër malësinë e Efraimit, por nuk i 
gjetën askund. Kërkuan në krahinën e Shalishës – më kot; pastaj në krahinën e 
Shaalimit – më kot; shkuan në krahinën e Jemimiut – asnjë gjurmë. 5Kur arritën në 
krahinën e Cufit, Shauli i tha shërbëtorit të tij: «Më mirë të kthehemi! Ndryshe ati im 
do të shqetësohet më shumë për ne sesa për gomaricat.» 
6Por shërbëtori iu përgjigj: «Në qytet është një njeri i respektuar i Perëndisë. Gjithçka që 
thotë, realizohet. Të shkojmë tek ai, ndoshta mund të na ndihmojë.» 
7«Po çfarë mund t’i japim atij? – pyeti Shauli. – Qeset tona janë të zbrazëta, bukën e 
hëngrëm dhe tani nuk kemi asgjë.» 
8Shërbëtori tha: «Më ka mbetur edhe një monedhë argjendi. Do t’ia jap atij. Besoj se ai 
do të na tregojë se ku duhet t’i kërkojmë gomaricat.» 
9-11«Mirë, – tha Shauli, – të shkojmë!» dhe u nisën për rrugë. Kur arritën në rrugën që të 
çon për në qytet, u dolën përpara disa vajza që po shkonin për të mbushur ujë. Ata i 
pyetën vajzat: «A është vegimtari në qytet?» (në atë kohë profetin ende e quanin 
«vegimtar». Kur kërkohej një përgjigje nga Perëndia, thuhej: «Ejani, le të shkojmë te 
vegimtari!»)  

12Vajzat iu përgjigjën: «Po, ai është në qytet. Sot sapo ka ardhur, sepse populli do të 
kremtojë një festë me flijime në sukën përmbi qytet. Nxitoni, 13që ta takoni para se të 
largohet për gostinë. Të gjithë e presin, sepse pjesëmarrësit në gosti mund ta hanë flinë 
vetëm pasi ta ketë bekuar ai. Po shkuat shpejt do ta takoni!» 
 
Shauli pritet si mbret 
14Të dy u ngjitën për në qytet. Kur po kalonin nëpër portë, Samueli sapo dilte nga 

9



 250

qyteti për të hipur në vendin e flijimit. 15Zoti e kishte përgatitur një ditë më parë për 
takimin me Shaulin dhe i kishte thënë: 16«Nesër, rreth kësaj kohe, do të të dërgoj një 
njeri prej fisit të Benjaminit. Atë duhet ta lyesh me vaj për ta emëruar udhëheqës të 
popullit izraelit. Ai duhet ta çlirojë Izraelin nga sundimi i filistenjve. Thirrjen e 
izraelitëve për ndihmë e kam dëgjuar dhe do t’i ndihmoj.»  

17E kur Samueli e pa Shaulin, Zoti i tha: «Ja njeriu, për të cilin të kam folur. Ai duhet 
ta sundojë popullin tim.» 
18Në portën e qytetit, Shauli hasi Samuelin dhe e pyeti: «A mund të më tregosh ku 
banon vegimtari?»  

19Samueli iu përgjigj: «Unë jam. Ejani me mua në sukë! Ju jeni sot mysafirët e mi. 
Nesër në mëngjes mund ta vazhdosh rrugën tënde. Atëherë do t’u përgjigjem të gjitha 
pyetjeve të tua. 20Për gomaricat që të kanë ikur para tri ditësh mos ki merak, se u 
gjetën. Por ka gjëra më të rëndësishme: mbarë Izraeli i var shpresat tek ti dhe te 
familja jote!»  

21«Si mund ta thuash një gjë të tillë? – ia ktheu Shauli. – Unë i takoj fisit të Benjaminit, 
fisit më të vogël në gjithë Izraelin, dhe klani im është më i vogli në mbarë fisin!» 
22Samueli e çoi Shaulin dhe shoqëruesin e tij në sallën e shenjtërores dhe i vuri në 
kryevendet e tavolinës. Ishin të ftuar rreth tridhjetë mysafirë.  

23Pastaj i dha urdhër gjellëbërësit: «Sille këtu pjesën që urdhërova të rezervohej!» 
24Gjellëbërësi solli një kofshë dhe ia vuri Shaulit përpara: ”Shijoje! Ajo është rezervuar 
për ty, që të mund të thuash: «Të gjithë të ftuarit ishin mysafirët e mi!»” 
Pasi hëngrën së bashku, 25Samueli zbriti me Shaulin poshtë në qytet. Bisedën e 
vazhduan në tarracë. 26Atje Shauli ra të flinte. Herët, në mëngjes Samueli i tha duke 
thirrur lartë në tarracë: «Çohu! – Do t’ju shoqëroj një copë rrugë!»  
Shauli u ngrit dhe ata u nisën për rrugë. 27Kur arritën në kufirin e qytetit, Samueli i 
tha: «Prit pak këtu dhe nise shërbëtorin tënd përpara. Kam për të të dhënë një lajm 
nga Perëndia.»  
Shërbëtori shkoi përpara. 
________ 
♦ Nga ky kapitull del qartë që Samueli ishte jo vetëm profet dhe gjyqtar, por edhe ushtronte 
shërbesën e priftërisë. Kur e takoi Shaulin, tek po kthehej nga turneja e tij në Izrael për të 
rregulluar grindjet dhe të dhëne këshillë. 
 
Shpirti i Perëndisë e shtie në dorë Shaulin 

Samueli kishte me vete një plloskë me vaj. Ai ia derdhi Shaulit vajin në kokë, e 
puthi dhe i tha: «Me këtë lyerje Zoti të ka emëruar udhëheqës të popullit të tij, 

Izraelit.» 2Heshti pak dhe vazhdoi: ”Kur të shkosh tani, do të hasësh dy burra pranë 
varrit të Rahelës në territorin e fisit të Benjaminit. Ata do të të thonë: «Gomaricat janë 
të gjetura. Por tani ati yt është i shqetësuar për ty, sepse ke kaq kohë që je larguar.» 
3Pastaj, kur të shkosh më tutje dhe të arrish te lisi i Tavorit, do të hasësh tre burra që 
shkojnë në shenjtëroren e Bet-Elit. Njëri prej tyre do të mbajë tre keca, kurse tjetri tri 
bukë dhe i treti një rrëshiq me verë. 4Ata do të të përshëndesin dhe do të të japin dy 
prej bukëve. Pranoji! 5Pastaj do të shkosh në Give, atje ku filistenjtë kanë ngritur 
shtyllat e tyre të fitores. Para qytetit do të hasësh një grumbull profetësh që po zbresin 
nga vendi i flijimit në sukë. Ata do të jenë duke u rënë harpave, daulleve, fyejve e 
lahutave dhe duke kërcyer e duke kënduar në ekstazë. 6Pastaj Shpirti i Zotit do të 
bjerë mbi ty dhe ekstaza e tyre do të të kapë edhe ty. Që atëherë ti do të shndërrohesh 
si njeri. 7Kur të të ndodhin të gjitha këto, mos ngurro më! Bëj si të thotë shpirti! 
Perëndia do të të ndihmojë.” 8Samueli vazhdoi: 
«Shko përpara meje në Gilgal dhe më prit shtatë ditë. Do të vij për t’i kushtuar flijimin 
Zotit. Pastaj do të të tregoj gjithçka që duhet të bësh.» 
9Kur Shauli u largua nga Samueli, Perëndia e bëri njeri të ri. Të gjitha ato që kishte 
parashikuar Samueli, u realizuan njëra pas tjetrës. 10Më në fund, Shauli dhe 
shoqëruesi i tij arritën në Give, ku hasën një grumbull profetësh. Shpirti i Perëndisë e 
mori në dorë Shaulin dhe ekstaza e profetëve e kapi edhe atë. 11Kur e panë këtë gjë të 
njohurit e tij, e pyetën njëri-tjetrin: «Çfarë i ka ndodhur? Si është e mundur që Shauli 
është radhitur me profetët?» 12Njëri prej të pranishmëve tha: «Ata nuk janë kurrkushi !» 
Kështu lindi shprehja; «A radhitet edhe Shauli me profetët?» 
13Kur mbaroi ekstaza, Shauli hipi në vendin e flijimit. 14Xhaxhai i tij e pa bashkë me 
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shërbëtorin dhe i pyeti: «Ku ishit?» «Ishim duke kërkuar gomaricat, – iu përgjigj Shauli, 
– e meqë nuk arritëm t’i gjenim, pyetëm Samuelin.»  

15«E çfarë ju tha ai?» – donte të dinte xhaxhai. 16«Se gomaricat janë të gjetura» – iu 
përgjigj Shauli. Por faktin që Samueli i kishte thënë se ai do të bëhej mbret, nuk ia 
tregoi. 
 
Shauli emërohet mbret  
17Samueli lajmëroi të mblidhej populli. Të gjithë burrat e Izraelit shkuan në Micpë, në 
shenjtërore. 18Atje ai u tha: «Zoti, Perëndia e Izraelit, ju nxori nga Egjipti, ju çliroi nga 
duart e egjiptianëve dhe nga duart e të gjithë armiqve të tjerë. 19Ai ju ndihmoi që të 
shpëtoni nga çdo hall dhe rrezik. Por ju e mohuat Zotin dhe kërkuat që të emërohej një 
mbret mbi ju. Ju duhet të bëni qejfin tuaj. Radhituni sipas fiseve dhe klaneve dhe 
paraqituni këtu para Zotit!» 
20Samueli i vuri kryetarët e fiseve të veçanta të paraqiteshin dhe e pyeti Zotin me short. 
Shorti i ra fisit të Benjaminit. 21Pastaj urdhëroi që të paraqiteshin kryetarët e klaneve të 
fisit të Benjaminit. Shorti i ra klanit të Matriut dhe, ndër burrat e këtij klani, shorti i ra 
Shaulit,  birit të Kishit. Por, kur u dha urdhri që të paraqitej, atë nuk gjetën 
asgjëkundi. 
22Ata e pyetën Zotin: «Mos nuk janë paraqitur të gjithë?» Zoti iu përgjigj: «Kërkojeni! Ai 
u fsheh në fushim!» 23Ata vrapuan atje dhe e morën. Kur qëndroi mes tyre, e vunë re: 
Shauli ishte një kokë më i lartë se të gjithë të tjerët. 
24Samueli i tha popullit: «Ja njeriu që ka zgjedhur Zoti. Shikojeni! Në mbarë popullin e 
Izraelit, askush nuk është si ai.» Të gjithë thirrën: «Rroftë mbreti!» 25Samueli e njoftoi 
popullin për të drejtat e mbretit. Ai i shënoi ato dhe e ruajti dokumentin në 
shenjtëroren e Zotit. Pastaj e shpërndau mbledhjen dhe secili shkoi në shtëpi. 26Edhe 
Shauli shkoi në shtëpi në Give. Një numër i madh burrash nga ushtria e Izraelit e 
shoqëruan, sepse Perëndia kishte bërë që ai të vinte në qejf. 27Duke e parë në atë 
gjendje, disa njerëz të poshtër e përqeshën duke thënë: «A do ta ndryshojë ky gjendjen 
tonë?» Ata e shikonin me përbuzje dhe nuk i çuan asnjë dhuratë. Por Shauli heshti. 
 
Prova e parë e Shaulit 

[Tani Nahashi, mbreti i amonasve, i kishte shtypur rëndë anëtarët e fiseve të 
Gadit dhe Ruvenit, duke i nxjerrë syrin e djathtë secilit prej tyre dhe duke 

penguar që t’i arrijë nga jashtë Izraelit ndonjë shpëtimtar. Askush nga izraelitët në 
anën lindore të Jordanit nuk mbetej pa i nxjerrë syrin e djathtë. Por, disa 7.000 burrë 
u ishin ikur amonasve dhe kishin gjetur strehë në qytetin Javesh-Gilead.]♦ Nahashi, 
mbreti i amonasve, u paraqit me ushtrinë e tij para qytetit Javesh, në territorin e 
Gileadit, dhe e rrethoi. Banorët e qytetit i bënë Nahashit këtë propozim: «Po na 
premtove se do të na lësh të gjallë, ne do të të nënshtrohemi.» 2Mbreti i amonasve iu 
përgjigj: «Po ju premtoj, por vetëm me një kusht: secilit prej jush do t’i nxjerr syrin e 
djathtë. Kështu do ta turpëroj mbarë Izraelin.» 3Atëherë pleqtë e qytetit iu lutën: «Jepna 
një afat prej shtatë ditësh! Do të dërgojmë lajmëtarë në mbarë Izraelin. Në qoftë se 
askush nuk na vjen në ndihmë, do të dorëzohemi tek ti.» 
4Lajmëtarët shkuan edhe në Give, në qytetin e Shaulit. Ata ua përshkruan gjendjen e 
tyre banorëve dhe të gjithë filluan të vajtonin. 5Atë çast, Shauli me qetë e tij po kthehej 
nga puna në fushë. «Përse ju të gjithë po qani dhe vajtoni?» – i pyeti. Ata i treguan se 
ç’i kishin thënë lajmëtarët nga Javeshi. 6Atëherë shpirti i Perëndisë e mori në dorë 
Shaulin dhe ai, plot zemërim, 7mori dy prej qeve, i bëri copa-copa dhe i dërgoi pjesët në 
të gjitha krahinat e Izraelit. Dërguesit duhej të thërritnin gjithkund: «Kush nuk shkon 
në luftë me Shaulin, do ta pësojë bagëtia e tij.» 
Mbarë populli u tmerrua, sepse ishin të bindur që vetë Zoti e përkrahte këtë kanosje. 
Të gjithë, pa përjashtim, shkuan në luftë. 8Në Bezek, Shauli mblodhi ushtrinë: ishin 
30.000  prej fiseve të Izraelit kurse 3.000 prej fisit të Judës. 
9Shauli u dërgoi lajmëtarë njerëzve të Javeshit dhe u thoshte: «Nesër, rreth mesditës, ju 
do të çliroheni!» Kur u përhap lajmi në qytetin e rrethuar, të gjithë psherëtinë të 
lehtësuar. 10Ata dërguan lajmëtarë dhe u thanë amonasve: «Nesër do t’jua hapim portat 
tona. Atëherë mund të bëni me ne çfarë të doni.» 
11Shauli i ndau njerëzit e tij në tri reparte. Shumë herët, para agimit, ata i ranë 
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fushimit të amonasve nga të gjitha anët. Kur erdhi mesdita, pothuajse të gjithë armiqtë 
ishin vrarë. Ata pak veta që shpëtuan, ishin shpërndarë si zogjtë e korbit. 12Pas fitores, 
njerëzit e Izraelit i thanë Samuelit: «Ku janë njerëzit që në fillim nuk e pranuan Shaulin 
si mbret? Na i dorëzo, që t’i vrasim!» 13Por Shauli vendosi: «Sot le të mos vdesë kush! 
Vetë Zoti ka ndërhyrë dhe e ka shpëtuar popullin e tij, Izraelin.» 14Pastaj Samueli i dha 
urdhër popullit: «Na shoqëroni në Gilgal! Le ta shpallim Shaulin përsëri mbret!» 
 15Të gjithë e ndoqën Samuelin në Gilgal dhe, në shenjtëroren e Zotit, e emëruan 
përsëri Shaulin mbret. Ata therën fli dhe së bashku bënë një gosti të madhe. 
____________ 
♦ teksti sipas dorëshkimit 4MSam nga Deti i vdekur. 
 
Fjalimi i ndarjes së Samuelit 

Samueli u tha njerëzve të mbledhur të Izraelit: «Lutjen tuaj e kam plotësuar dhe 
ju kam dhënë një mbret. 2Ja ku qëndron para jush. Që tani ai është udhëheqësi 

juaj. Unë vetë jam i thyer në moshë dhe bijtë e mi janë tani të rritur dhe ndodhen 
midis jush. Që nga rinia ime ju kam udhëhequr. 3I nënshtrohem vendimit tuaj. Ngrini 
padi para Zotit dhe para mbretit të tij, në qoftë se kam bërë ndonjë të keqe. Kujt i kam 
vjedhur ndonjë ka ose ndonjë gomar? Çfarë kam marrë me kërcënim ose kë kam 
shtypur? Si gjykatës, a kam marrë ryshfet nga ndonjëri prej jush? Jam gati të kom-
pensoj çdo dëm.» 
4Burrat e Izraelit iu përgjigjën: «Ti nuk ke shtypur askënd, nuk ke marrë asgjë me 
kërcënim dhe as nuk ke përvetësuar ndonjë gjë të tjetërkujt.» 
5Samueli tha: «Zoti dhe mbreti, të cilin ai e ka emëruar, janë dëshmitarë për këtë, që ju 
nuk keni gjetur asnjë padrejtësi tek unë.» 
«Ashtu është!» – thirrën burrat. 
6-8”Tani do t’ju kërkoj unë juve llogari – tha Samueli. – Do t’ju vë në dukje atë që Zoti, 
me besnikërinë e tij, ka bërë për ju dhe për paraardhësit tuaj. Kur Jakovi me familjen 
e tij kishte shkuar në Egjipt dhe kur paraardhësit tuaj, në hallin e tyre, e thirrën Zotin 
për ndihmë, Zoti u dërgoi Moisiun dhe Aharonin. Nëpërmjet këtyre të dyve i nxori nga 
Egjipti dhe u dha këtu, në këtë vend, një atdhe. 9Por, shumë shpejt, njerëzit e harruan 
atë që kishte bërë Zoti për ta, dhe i kthyen shpinën. Për këtë, Zoti i dorëzoi tek armiqtë 
e tyre dhe bëri që filistenjtë, mbreti i moavasve dhe Sisera, komandanti i qytetit Hacor, 
të luftonin kundër tyre. 10Atëherë paraardhësit tuaj e thirrën Zotin për ndihmë e i 
thanë: «Ishte e padrejtë që jemi larguar prej teje, Perëndia jonë, dhe në vendin tënd 
kemi nderuar perëndinë Baal dhe perëndeshën Astarte. Na çliro nga armiqtë tanë, 
atëherë do të jesh Perëndia jonë.» 11Atëherë Zoti ju dërgoi Jerubaalin, Barakun, 
Jiftahun dhe, në fund, mua vetë dhe ju ndihmoi kundër të gjithë armiqve përreth, që 
të banoni në vendin tuaj në paqe dhe të sigurt. 12Por, kur u afrua Nahashi, mbreti i 
amonasve, me ushtrinë e tij, ju më thatë: «Jo, le të na sundojë një mbret», megjithëse 
Zoti, Perëndia juaj, është mbreti juaj. 13Tani ju e keni mbretin që donit të kishit; Zoti 
jua ka dhënë. 14Varet nga ju nëse e nderoni Zotin dhe e dëgjoni, u bindeni udhëzimeve 
të tij, nuk i kundërshtoni urdhrat e tij dhe i qëndroni gjithnjë besnikë, ju dhe mbreti 
juaj, që sundon mbi ju. 15Por, në qoftë se nuk e dëgjoni Zotin dhe nuk i ndiqni 
udhëzimet e tij, atëherë Zoti do të kthehet kundër jush, siç veproi me paraardhësit 
tuaj. 16Kini kujdes! Shikoni se çfarë mrekullie të madhe do të bëjë Zoti para syve tuaj! 
17Tani është koha e të korrave të drithit dhe ju e dini se në këtë kohë zakonisht nuk bie 
asnjë pikë shi. Por unë do t’i lutem Zotit që të dërgojë një stuhi. Atëherë do ta kuptoni 
se ç’të keqe keni bërë kundër Zotit, kur kërkonit mbret.»” 
18Samueli iu lut Zotit me zë të lartë dhe Zoti bëri që të bubullonte e të binte shi. 
Atëherë izraelitët i kapi frika nga Zoti dhe nga Samueli, 19prandaj i thanë Samuelit: 
«Lutju Zotit, Perëndisë sate, për ne, që të mos vdesim! Ne jemi njerëz mëkatarë dhe e 
kemi zemëruar Zotin duke kërkuar mbret.» 
20Samueli iu përgjigj: «Mos kini frikë! Ju keni vepruar keq, por që tani e tutje qëndroni 
besnikë ndaj Zotit dhe dëgjojeni me gjithë zemër! 21Mos vraponi pas idhujve të 
pafuqishëm! Ata nuk janë asgjë dhe nuk mund t’ju ndihmojnë. 22Zoti qëndron besnik 
ndaj vetvetes: ai nuk do t’ju mohojë, pasi vendosi t’ju bëjë popullin e tij. 23Edhe unë, 
me lutjet e mia, do të vazhdoj të ndërhyj për ju te Zoti dhe do t’ju them çfarë është e 
drejtë dhe e mirë. Do të ngarkohesha me faj në qoftë se nuk do të veproja më kështu. 
24Por ju duhet ta nderoni Zotin dhe ta dëgjoni sinqerisht dhe me gjithë zemër. Mbani 
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mend mirë çfarë ka bërë ai për ju! 25Në qoftë se ia shkelni besën, ju dhe mbreti juaj do 
të rrënoheni.» 
 
Kryengritja kundër filistenjve 

Shauli ishte (tridhjetë) vjeç, kur u bë mbret dhe kishte (dyzet) e dy vjet që 
sundonte mbi Izraelin. 

2Prej izraelitëve të mbledhur Shauli zgjodhi 3.000 veta. Të tjerët i lejoi të shkonin në 
shtëpi. 2.000 veta ishin nën komandën e Shaulit në Mihmas dhe në kodrat pranë Bet-
Elit, kurse 1.000 veta nën komandën e birit të tij, Jonatanit, në Give. 
3-4Jonatani e theu shtyllën që filistenjtë kishin ngritur në Geva, si shenjë e sundimit të 
tyre. Kur erdhi lajmi se filistenjtë e kishin marrë vesh këtë gjë, Shauli urdhëroi që t’i 
binin bririt sinjalizues në mbarë vendin dhe të shpallej gjithkund: «Shauli e ka thyer 
shtyllën e filistenjve! Tani filistenjtë do të hakmerren kundër nesh.» Me këtë njoftim, 
izraelitët u mblodhën në Gilgal për të shkuar me Shaulin në luftë. 
5Ndërkohë, edhe filistenjtë u mblodhën për të shkuar në luftë kundër Izraelit. Ata 
kishin 300 karroca me 600 veta për ekuipazhet, kurse luftëtarët e tyre të zakonshëm 
ishin aq të panumërt sa kokrrizat e rërës në breg të detit. Ata hynë në fushimin e tyre 
pranë Mihmasit, në lindje të Bet-Avenit. 6Kur izraelitët e panë epërsinë e forcave, u 
fshehën në shpella, prapa drizave dhe në të çarat e shkëmbinjve, në dhomat e varreve 
dhe në sterna. 7Një pjesë iku nëpër Jordan, në territorin e Gadit dhe të Gileadit. 
____ 
♦ Hebr. ka 30.000 dhe 6.000. Shifrat i kemi përshatur duke marrë parasysh popullsinë e 
Filistisë. 
 
Shauli vepron pa u menduar 
Shauli ishte ende në Gilgal dhe burrat rreth tij ishin në ankth të madh. 8Samueli 
kishte kërkuar që ta pritnin shtatë ditë, por ai u vonua dhe trupat filluan të iknin. 9Kur 
e pa këtë, Shauli urdhëroi që të sillnin kafshë për flijimin e përkushtimit dhe për 
flijimin e miqësisë dhe filloi vetë t’i kushtonte flitë. 10Sapo e kishte mbaruar flijimin e 
përkushtimit, më në fund kur erdhi Samueli. Shauli i doli përpara dhe e përshëndeti. 
11«Ç’është kjo liri e tepruar që i ke dhënë vetes?» – pyeti Samueli. Shauli iu përgjigj: 
«Trupat filluan të shpërndaheshin, sepse ti nuk arrite në kohë. Filistenjtë tashmë ishin 
në Mihmas. 12Atëherë mendova: Ata mund të zbresin që tani në Gilgal për të më 
sulmuar dhe unë nuk i kam kushtuar Zotit asnjë flijim, që ai të më ndihmojë. Për këtë 
guxova ta bëja vetë flijimin e përkushtimit.» 13Por Samueli i tha: «Ti nuk duhej të 
veproje kështu! Përse nuk iu binde urdhrit që të dha Zoti, Perëndia jote? Po ta kishe 
bërë këtë, ai do të të kishte premtuar ty dhe familjes sate mbretërimin mbi Izraelin 
përgjithmonë. 14Por ti e ke humbur atë, sepse nuk e ke dëgjuar Zotin. Tani ai ka 
zgjedhur një tjetër dhe ka caktuar për udhëheqës të popullit të tij një njeri, me të cilin 
do të kënaqet.»♦  
___________ 
♦ Nga pikëpamja e Zotit Shauli ishte dështak, sepse nuk pranoi t’u nënshtrohej udhëzimeve të 
Tij të transmetuara nga Samueli. Kështu Shauli e renditi veten përmbi profetët, dhe këtë nuk e 
bëri kurrë Davidi megjithë të metat e tij. Madje edhe gjatë betejës Shauli nuk pranoi të 
konsultonte efodin: mendoi se mund të bënte të panevojshëm edhe profetin edhe efodin.  
 
Dobësia e izraelitëve 
15Samueli u largua nga Gilgali dhe shkoi në shtëpi. Pjesa tjetër e izraelitëve e ndoqën 
Shaulin në luftë. Ata shkuan nga Gilgali në Give. Kur Shauli mobilizoi trupat e tij, 
ishin gjashtëqind veta. 
16Shauli dhe Jonatani me trupat e veta gjendeshin pranë Gevës, në territorin e 
Benjaminit, ndërsa filistenjtë e kishin ngritur fushimin e tyre pranë Mihmasit. 
17Filistenjtë dërguan tri reparte për ta plaçkitur vendin; të parin në veri, drejt Ofrës, në 
krahinën e Shualit, 18të dytin në perëndim, drejt Bet-Horonit, dhe të tretin në lindje, në 
vargmalin, prej nga mund të shihet Lugina e Hienave dhe shkretëtira prapa saj. 
19Atë kohë, në mbarë Izraelin nuk kishte asnjë farkëtar, sepse filistenjtë donin t’i 
pengonin izraelitët që të prodhonin shpata dhe heshta për veten e tyre. 20Prandaj çdo 
njeri në Izrael duhej të shkonte te filistenjtë, kur i topiteshin ploret, lopatat, sëpatat 
ose drapinjtë. 21Për lopatat dhe ploret mprehja kushtonte 2/3 monedhe argjendi, kurse 
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për sëpatat gjysmë monedha. 22Prandaj asnjeri nga izraelitët që ndiqnin Shaulin dhe 
Jonatanin nuk kishte as shpatë e as heshtë. Vetëm Shauli dhe biri i tij ishin 
armatosur me armë të tilla. 
 
Suksesi i papritur i Jonatanit 
23Filistenjtë kishin dërguar një repart që duhej të siguronte qafën e malit pranë 
Mihmasit. 

Një ditë, Jonatani i tha armëmbajtësit të tij të ri: «Eja të hipim te roja atje!» Të 
atit nuk i tha gjë për këtë. 2Shauli ishte atëherë afër Giveas nën një shegë, 

pranë lëmës së Migronit. Kishte me vete gjashtëqind trupa. 3Për ta shoqëruar atë, 
kishin qëndruar prifti Ahija, i biri Ahituvit, vëllait të Ikavodit, i cili ishte një nip i 
Pinhasit dhe stërnip i Eliut, që i kishte shërbyer Zotit si prift në Shilo. Ahija mbante 
qesen e orakullit. Edhe prej trupave të Shaulit asnjeri nuk e dinte se Jonatani kishte 
shkuar. 
4-5Nga të dyja anët e rrugës që kalonte nëpër qafë, ngriheshin shkëmbinj të lartë. Nga 
veriu, në anën e Mihmasit, lartësohej shkëmbi i quajtur Bocec, kurse nga jugu, në 
anën e Gevas, shkëmbi i quajtur Sene. 6Jonatani i tha shoqëruesit të tij: «Eja të hipim 
atje lart, te roja e këtyre paganëve! Ndoshta do të na ndihmojë Zoti. Po na ndihmoi ai, 
atëherë nuk ka rëndësi fare nëse jemi pak njerëz.» 7«Bëj ashtu siç ke menduar» – i tha 
armëmbajtësi. ”Ec përpara se do të luftojmë bashkë. Ki besim tek unë! – tha Jonatani. 8 
– Ne do të shkojmë aq afër sa të mund të na shohin. 9Në qoftë se ata do të na 
thërrasin: «Mos u afroni më! Pritni derisa të zbresim ne!», atëherë do të ndalemi aty ku 
jemi. 10Por në qoftë se thonë: «Hipni te ne!», do të ngjitemi tek ata. Atëherë do ta 
kuptojmë se Zoti na i ka dorëzuar neve. Kjo do të jetë shenjë për këtë!»” 
11Prandaj u nisën dhe i dolën hapur rojës armike. Kur i panë filistenjtë, i thanë njëri-
tjetrit: «Shikoni, ja ku po dalin disa hebrenj nga gropat ku janë futur!» 12Ata u thanë të 
dyve, duke thirrur: «Hipni te ne! Kemi diçka për t’ju thënë!» Atëherë Jonatani i tha 
armëmbajtësit të tij: «Pas meje! Zoti na i ka dorëzuar!» 13Jonatani u ngjit me këmbë me 
duar bashkë me armëmbajtësin e tij. Kur Jonatani doli lart, i sulmoi filistenjtë dhe i 
hodhën në tokë: armëmbajtësi i vrau. 14Me këtë goditje të parë kundër filistenjve, 
Jonatani dhe armëmbajtësi i tij kishin hequr qafe 20 veta në një vend shumë të vogël. 
15Meqë toka ende tundej, filistenjtë, si ata që ishin në fushim, ashtu edhe ata që kishin 
dalë për plaçkitje, i zuri tmerri. Zoti bëri që midis tyre të përhapej paniku. 
16Shqetësimin në fushimin e filistenjve e vunë re zbuluesit e Shaulit. 17Shauli dha 
urdhër t’i kontrollonin burrat e tij, për të parë nëse mungonte kush. Doli se Jonatani 
dhe armëmbajtësi i tij mungonin. 18Atëherë Shauli i dha urdhër priftit Ahija: «Sille 
qesen e orakullit të  Zotit!» Sepse ishte ai që mbante qesën para Izraelit . 19Por gjatë 
kohës që Shauli vazhdonte të fliste me Ahijën, trazira në fushimin e filistenjve u shtua 
aq shumë, saqë Shauli tha: «Jo, lëre!» 20Shauli dhe burrat e tij i dhanë zemër njëri-
tjetrit dhe sulën përpara. Kur arritën në fushimin e armiqve, panë se ata po luftonin 
kundër njëri-tjetrit. Mbretëronte një rrëmujë shumë e madhe. 
21Një numër izraelitësh në fillim kishin marrë anën e filistenjve dhe kishin shkuar në 
luftë përkrah tyre. Më pas, ata kishin ndërruar mendje dhe ishin lidhur me burrat që 
luftonin nën komandën e Shaulit dhe të Jonatanit. 22Kur dëgjuan për ikjen e filistenjve, 
edhe izraelitët që ishin fshehur në malësinë e Efraimit u sulën pas tyre. 
 
Ndërgjegjshmëria e Shaulit e zvogëlon fitoren 
23Lufta bënte kërdinë deri në aftësi Bet-Avenit. 24Kur izraelitët binin përkohësisht në 
gjendje të vështirë, Shauli i kanoste duke thënë: «I mallkuar qoftë ai që ha diçka para 
mbrëmjes, para se të jem hakmarrë kundër armiqve të mi!» Të gjithë e zbatuan urdhrin 
e tij. 25Në atë krahinë të pyllëzuar, kishte shumë fole bletësh, dhe gjithkund mund të 
gjeje mjaltë. 26Hojet ishin mbushur plot me mjaltë, por askush nuk guxonte t’i shijonte, 
sepse kishin frikë nga mallkimi i Shaulit. 
27Jonatani nuk dinte gjë për këtë; nuk kishte qenë i pranishëm, kur i ati e kishte 
shpallur mallkimin. Zhyti fundin e shkopit të tij në mjaltë dhe e lëpiu. Menjëherë u 
gjallërua. 28Njëri prej njerëzve e vuri para përgjegjësisë e i tha: «Ati yt e ka mallkuar 
secilin që ha diçka sot!» Por Jonatani e shihte se trupat ishin shumë të rraskapitur, 
29prandaj iu përgjigj: «Kështu, ati im po na çon të gjithëve në fatkeqësi. Shikoni ju vetë 
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se sa jam freskuar, vetëm sepse kam ngrënë pak mjaltë! 30Fitorja jonë do të kishte qenë 
shumë më e madhe, në qoftë se trupat do të ishin forcuar me ushqimin që ka lënë 
armiku. Atëherë disfata e filistenjve do të kishte qenë edhe më e plotë.» 
31Atë ditë izraelitët i ndoqën filistenjtë nga Mikmasi deri në Ajalon. Nga kjo ndjekje, ata 
ishin aq të dërrmuar, 32saqë u hodhën mbi kafshët e plaçkitura. Ata therën dele, qe 
dhe viça, dhe e hëngrën mishin me gjithë gjak. 33Shaulit iu bë e njohur: «Trupat po 
bëhen fajtorë duke ngrënë mish me gjak!»  
«Ky është mëkat i madh!» – thirri Shauli. – Sillni menjëherë një gur të madh! 34Pastaj 
shkoni gjithkund dhe thuajuni burrave të mi t’i sjellin kafshët e tyre dhe t’i therin këtu 
në këtë gur. Atëherë mund të hanë, pa u bërë fajtorë karshi Zotit.»  
Po atë natë, të gjithë i sollën kafshët e tyre te Shauli dhe atje i therën. 35Ishte hera e 
parë që Shauli ngriti një altar për nder të Zotit. 
36Pastaj Shauli u tha trupave: «Sonte gjithë natën do të ndjekim filistenjtë! T’i 
plaçkitim, që askush prej tyre të mos e shohë mëngjesin tjetër!»  
«Mirë, – thirrën, – vetëm mjafton të jepet urdhri!» Por prifti kundërshtoi: «Le ta pyesim 
më parë Perëndinë!» 
 37Atëherë Shauli e pyeti Perëndinë: «A duhet unë t’i ndjek filistenjtë në rrafshinë? A do 
të na i dorëzosh?»  
Por Perëndia nuk i dha Shaulit asnjë përgjigje. 
38Pastaj Shauli thirri udhëheqësit që të paraqiteshin tek ai e u tha: «Është bërë ndonjë 
mëkat. Ju duhet ta zbuloni. 
39Kush është fajtor, duhet të vdesë, edhe në qoftë se është biri im, Jonatani. Këtë e 
them me be, dhe betohem për Zotin e gjallë, që ndihmon Izraelin!» Por askush prej 
popullit nuk kishte gjë për të thënë. 40Atëherë Shauli tha: «Ju të gjithë duhet të 
qëndroni në këtë anë, kurse unë e Jonatani do të qëndrojmë në anën tjetër.» 
«Urdhëroni!» – iu përgjigj populli. 41Pastaj Shauli thirri: ”O Zot, ti Perëndia e Izraelit! 
Përse nuk më je përgjigjur dot? Tregoma me shortin e shenjtë! Në qoftë se unë ose 
Jonatani jemi fajtorë, atëherë le të dalë shorti «Urim», por në qoftë se populli është 
fajtor, le të dalë shorti «Tumim»!” 
Shorti i ra Shaulit dhe Jonatanit, kështu u shfajësua populli.  

42«Tani hidhni shortin ndërmjet meje dhe birit tim!» – urdhëroi Shauli. Shorti i ra 
Jonatanit. 43«C’ke bërë? – e pyeti Shauli. – Më trego!»  
«Me shkopin tim kam shijuar pak mjaltë – iu përgjigj Jonatani. – Jam gati të vdes.»  

44«Le të më ndëshkojë Perëndia, në qoftë se të lë të gjallë!» – tha Shauli.♦   

45Por burrat e Izraelit ndërhynë për Jonatanin: «A duhet të vdesë ai, pasi ka korrur këtë 
fitore të madhe për Izraelin? Kurrën e kurrës! Betohemi për Zotin e gjallë: nuk do të 
lejojmë që t’i preket as një fije floku! Vetëm me ndihmën e Perëndisë, mund të kryente 
vepra të tilla.»  
Kështu, populli e shpëtoi Jonatanin nga vdekja. 46Shauli nuk i ndoqi filistenjtë më 
tutje. U kthye dhe i la të largoheshin të shpenguar. 
__________ 
♦ Shauli lë përshtypje se është njeri impulsiv, jo në dijeni me ngjarjet dhe jo në kontakt me 
Zotin: duket qart se është i paaftë për të qenë mbret. 
 
Luftërat e Shaulit dhe familja e tij 
47Si mbret i Izraelit, Shauli luftoi kundër të gjithë armiqve të tij përreth, kundër 
moavasve, amonasve, edomasve, mbretërve të Covës dhe kundër filistenjve. Përballë 
gjithë këtyre, ai u njoh si shpëtimtar i Izraelit. 48Ishte luftëtar trim, mundi amalekasit 
dhe i çliroi izraelitët nga të gjithë armiqtë që kishin plaçkitur tokën e tyre. 
49Shauli kishte tre djem: Jonatanin, Jishvin dhe Malkishuan, dhe dy vajza: e madhja 
quhej Merava, kurse e vogla Mihala. 50Gruaja e tij ishte Ahinohami; ati i saj quhej 
Ahimaac. Shauli e emëroi Avnerin komandant të ushtrisë së tij. Ky ishte djalë i 
xhaxhait të tij, Nerit. 51Ati i Shaulit, Kishi, dhe ati i Avnerit, Neri, ishin të dy bijtë e 
Avielit. 
52Lufta kundër filistenjve vazhdoi me ashpërsi të pashoqe, sa kohë që jetoi Shauli. Që 
të mund ta fitonte këtë luftë, Shauli mori në ushtrinë e tij çdo njeri trim dhe të aftë për 
luftë. 
 
Bindja pa qejf e Shaulit 



 256

Samueli shkoi te Shauli e i tha: ”Dikur Zoti më dha për detyrë të të shuguroj me 
vaj mbret mbi popullin e tij, Izraelin. Prandaj dëgjo tani urdhrin e tij! 2Zoti i 

ushtrisë së Izraelit të përcjell këtë urdhër: «Nuk e kam harruar se ç’i kanë bërë 
amalekasit popullit tim, Izraelit. Ata i penguan rrugën, kur doli nga Egjipti. 3Prandaj 
shko në luftë kundër tyre dhe asgjësoji! Gjithçka që u takon atyre, është e dënuar prej 
meje. Prandaj vrit pa mëshirë burra dhe gra, fëmijë dhe foshnja, qe, dele, deve dhe 
gomarë.»” 
4Shauli lajmëroi të mblidheshin në Telaim të gjithë burrat e aftë për luftë. Atje i 
mobilizoi; ishin 20.000 këmbësorë kurse 10.000 prej Judës. 5Me ta Shauli përparoi 
deri në kryeqytetin e amalekasve. Në një luginë, ai mblodhi ushtrinë e tij gati për sulm. 
6Kenasve dërgoi lajmëtarë e u tha: «Largohuni, ndahuni nga amalekasit, që të mos 
asgjësoheni bashkë me ta. Ju na keni pritur mirë ne izraelitëve, kur kemi dalë nga 
Egjipti.» Atëherë kenasit u larguan nga territori i amalekasve. 7Pastaj Shauli i sulmoi 
amalekasit dhe u shkaktoi disfatë të tmerrshme që nga Havila deri në Shur, pranë 
kufirit egjiptian. 8Të gjithë u asgjësuan me shpatë. Shauli e zuri rob mbretin e 
amalekasve, Agagun 9dhe e la të gjallë. Izraelitët kursyen, gjithashtu, delet, dhitë dhe 
qetë, kafshët e shëndosha dhe të forta si dhe gjithë bagëtinë e majme. Vendimin e Zotit 
për të asgjësuar gjithçka, e zbatuan vetëm për kafshët e dobëta. 
 
Zoti i kthen shpinën Shaulit 
10Atëherë Zoti i tha Samuelit: 11«Më vjen keq që kam bërë mbret Shaulin. Ai më ka 
kthyer shpinën dhe nuk i ka zbatuar urdhrat e mi.» Samueli u trondit shumë. Gjithë 
natën e thirri Zotin për t’ia ndërruar mendjen. 12Herët në mëngjes u nis për te Shauli. 
Dëgjoi se Shauli kishte qenë në qytetin Karmel dhe atje kishte ngritur një përmendore 
fitoreje. Pastaj kishte vazhduar rrugën për në Gilgal. 13Kur Samueli arriti në Gilgal, 
Shauli e përshëndeti dhe i tha: «E kam zbatuar urdhrin e Zotit!»  

14«Por, po dëgjoj blegërimën e deleve dhe pëllitjen e bagëtisë së trashë» – ia ktheu 
Samueli.  

15«Njerëzit e mi i kanë sjellë me vete – iu përgjigj Shauli. – Ata i kanë lënë të gjalla delet 
dhe bagëtitë e trasha më të mirë, për t’ia kushtuar si flijim Zotit, Perëndisë sate. Të 
gjitha të tjerat i kemi asgjësuar.» 
16«Mos vazhdo më! – thirri Samueli. – Tani dëgjo se ç’më ka thënë Zoti po atë natë!»  
«Çfarë?» – pyeti Shauli. 17Dhe Samueli iu përgjigj: ”Ti je udhëheqës i fiseve izraelite. 
Megjithëse nuk je aq i denjë, Zoti të bëri mbret. 18Ai të dërgoi tek amalekasit me 
urdhrin: «Lufto kundër tyre derisa t’i asgjësosh. Zbatoje mbi ta vendimin e dënimit nga 
Zoti, sepse më kanë fyer.» 19Përse nuk e dëgjove Zotin? Përse bëre atë që nuk i pëlqen 
Zotit duke u hedhur mbi kafshët e grabitura?»” 
20«Por unë e kam dëgjuar Atë – iu përgjigj Shauli. – Kam luftuar kundër amalekasve, 
sipas urdhrit të Zotit, dhe urdhërova që t’i vritnin. Mbretin e tyre e kam sjellë këtu. 
21Por njerëzit e mi lanë të gjalla delet dhe bagëtitë e trasha më të mirë, për t’ia 
kushtuar si flijim Zotit, Perëndisë sate, këtu në Gilgal.» 
22Por Samueli iu përgjigj: «Si mendon ti: çfarë i pëlqen më shumë Zotit: t’i bësh flijime 
përkushtimi dhe flijime miqësie, apo t’i bindesh urdhrit të tij? Këtë kupto: në qoftë se e 
dëgjon Zotin, kjo e gëzon më shumë se flijimi më i mirë. 23Kryeneçësia kundër Zotit 
është po aq e keqe sa magjia, kryengritja kundër Tij po aq e keqe sa edhe idhujtaria. 
Meqë e ke shkelur urdhrin e Zotit, edhe Zoti do të të mohojë; nuk mund të vazhdosh 
më të jesh mbret mbi popullin e tij.» 
24Shauli e pranoi fajin e tij: «Jam fajtor – pranoi. – Nuk e kam zbatuar urdhrin e Zotit e 
as udhëzimet e tij. Kisha frikë nga njerëzit dhe i lejova të vepronin sipas qejfit. 25Ma fal 
mëkatin tim dhe eja me mua, që t’ia kushtojmë së bashku flijimin Zotit!» 26Por Samueli 
iu përgjigj: «Nuk mund të vij me ty. Ti e ke shkelur urdhrin e Zotit, prandaj Zoti tani të 
ka mohuar. Ti nuk mund të vazhdosh të mbretërosh mbi Izraelin.» 
 
Shauli dhe Samueli ndahen 
27Samueli donte të ikte, por Shauli kapej pas mantelit të tij, kështu që iu gris një copë. 
28Samueli tha: «Ashtu siç e ke rrëmbyer ti këtë copë prej mantelit tim, ashtu edhe Zoti 
sot të rrëmben mbretërimin mbi Izraelin dhe ia jep një tjetri, i cili është më i denjë se ti. 
29Perëndia, mbrojtësi i fuqishëm i Izraelit, i mbahet vendimit të tij dhe nuk e merr 
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mbrapsht. Ai nuk është si një njeri që ndërron mendje ose që pendohet për vendimin e 
tij.» 
30«Ke të drejtë, – përsëriti Shauli, – jam fajtor. Por, mos ma nxij fytyrën para popullit 
tim, as para pleqve të tij, dhe më jep nderin që më përket. Eja me mua, që t’i kushtoj 
flijimin Zotit, Perëndisë sate!» 
31Samueli ndërroi mendje dhe shkoi me të. Pasi Shauli e kushtoi flijimin, 32Samueli i 
dha urdhër: «Më sill Agagun, mbretin e amalekasve!» Agagu iu afrua Samuelit fare i 
qetë, sepse mendonte: ’Rreziku i vdekjes ka kaluar.’ 33Por Samueli tha: «Shpata jote ka 
lënë shumë gra pa fëmijët e tyre. Kështu, edhe nëna jote do të mbetet pa fëmijën e saj!» 
Dhe ai e copëtoi Agagun para altarit në Gilgal. 34Pastaj Samueli u kthye në Rama. Edhe 
Shauli shkoi në shtëpinë e tij në Give. 35Samueli iu shmang Shaulit për aq sa i mbeti 
për të jetuar, por e vajtoi. Zotit i erdhi keq se e kishte bërë mbret mbi Izraelin. 
 
 Zoti zgjedh më të riun 

Zoti i tha Samuelit: «Deri kur do ta vajtosh Shaulin? E kam mohuar; ai nuk 
mund të vazhdojë të mbretërojë në Izrael. Tani mbush një bri plot me vaj për 

shugurim dhe shko në Bet-Lehem te Jishai. Njërin nga bijtë e tij e kam zgjedhur për 
mbret.»  

2«Si mund ta bëj një gjë të tillë? – kundërshtoi Samueli. – Në qoftë se e merr vesh 
Shauli, do të më vrasë!»  
Zoti iu përgjigj: «Merr me vete një viç dhe thuaj se ke shkuar për të kushtuar fli. 3Fto 
edhe Jishain. Atëherë do të të tregoj se cilin prej bijve të tij duhet ta shugurosh mbret.» 
4Samueli iu bind urdhrit të Zotit dhe u nis për rrugë. Në Bet-Lehem pleqtë e qytetit i 
dolën përpara plot shqetësim dhe e pyetën: «Mos ndjell keq ardhja jote?»  

5«Jo, – iu përgjigj Samueli, – po vij për t’i kushtuar Zotit flijim. Përgatituni dhe ejani me 
mua në gostinë e flijimit!»  
Ftoi edhe Jishain bashkë me bijtë e tij dhe u dha urdhër të përgatiteshin për të marrë 
pjesë në flijim. 
6Kur erdhi Jishai me bijtë e tij, Samuelit i ra në sy Eliavi dhe mendoi: «Me siguri, ky 
është ai që ka zgjedhur Zoti!» 7Por Zoti i tha Samuelit: «Mos e lejo veten të ndikohesh 
nga madhështia dhe bukuria e tij. Ai nuk është i zgjedhuri. Unë gjykoj ndryshe nga 
njerëzit. Njeriu sheh çfarë i bie në sy; unë shoh në zemër.» 
8Jishai e thirri Avinadavin dhe ia paraqiti Samuelit. Por Samueli tha: «As ky nuk është 
ai që ka zgjedhur Zoti.»  

9Pastaj Jishai urdhëroi që të paraqitej Shima, por Samueli përsëriti: «As këtë nuk e ka 
zgjedhur Zoti.» 10Kështu, Jishai urdhëroi që të gjithë djemtë e tij të kalonin para 
Samuelit, por Samueli tha: «Zoti nuk ka zgjedhur asnjërin prej tyre.» 11Pastaj e pyeti 
Jishain: «Vetëm këta janë bijtë e tu?»  
Jishai iu përgjigj: «Mungon më i vogli, Davidi, që ruan delet.»  
«Dërgoni njerëz ta thërrasin! – tha Samueli. – Nuk do ta fillojmë gostinë e flijimit, pa u 
paraqitur ai këtu!» 
12Jishai dërgoi një lajmëtar dhe Davidi erdhi. Ishte i bukur e i fortë dhe sytë e tij 
ndritnin. «Ai është, atë shuguro me vaj» – i tha Zoti Samuelit.  

13Samueli ia derdhi vajin mbi kokë dhe e shuguroi mbret para syve të vëllezërve të tij.  
Atë çast Shpirti i Zotit e shtiu në dorë Davidin dhe nuk e lëshoi më. Kurse Samueli u 
kthye në Ramë. 
 
Davidi hyn në shërbimin e Shaulit 
14Zoti ia kishte marrë Shaulit shpirtin e Tij dhe i kishte dërguar një shpirt tjetër, i cili e 
torturonte shumë shpesh.♦ 15Atëherë njerëzit e vet i thanë: «Ti e di vetë se një shpirt i 
keq të bezdis. 16A do të kërkojmë një njeri që di t’i bjerë harpës? Mjafton urdhri yt. Kur 
shpirti i keq të bjerë mbi ty, ti mund të urdhërosh që të luhet një pjesë muzikore dhe 
do të shërohesh.» 
17«Po, – iu përgjigj Shauli, – më kërkoni një harpist të aftë dhe ma sillni.» 18Njëri prej të 
rinjve i tha: «Njoh unë dikë: Jishai në Bet-Lehem ka një djalë që di t’i bjerë harpës. Ai 
rrjedh prej një familjeje të nderuar dhe është luftëtar i aftë. Ai di të thotë fjalën që 
duhet në kohën e duhur dhe është me trup të mirë.» 
19Atëherë Shauli dërgoi lajmëtarë te Jishai e i tha: «Më dërgo birin tënd, Davidin, që 
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ruan delet!» 20Jishai i dha Davidit një gomar të ngarkuar me bukë dhe një rrëshiq me 
verë, dhe një kec. 21Kështu, Davidi shkoi në shtëpinë e mbretit dhe hyri në shërbim të 
tij. Mbreti u kënaq me të dhe e emëroi armëmbajtës të tij. 22Jishait, atit të tij, i dërgoi 
fjalë e i tha: «Davidi më është i dashur dhe i vlefshëm. Le të mbetet në shërbimin tim.» 
23Sa herë që shpirti i keq vinte mbi Shaulin, Davidi kapte harpën. Kjo ia lehtësonte 
zemrën Shaulit, dhe shpirti i keq e linte. 
___________ 
♦ Sjellja e çrregullt e Shaulit paraqes në mënyrë të pashmangshme pyetjen e stabilitetit të tij 
mendor. Siç duket bëhet fjalë për një rast skizofrenie.  
 
Vigani sfidon ushtrinë e Izraelit 

Filistenjtë grumbulluan forcat e tyre në Soho, në territorin e fisit të Judës. Në 
Efes-Damim, midis Sohos dhe Azekës, ata kishin fushimin e tyre. 2Shauli i 

mblodhi të gjithë izraelitët e aftë për shërbim ushtarak dhe urdhëroi që  fushimin ta 
ngrinin në Luginën e Lisit. Kur u radhitën për luftë, 3izraelitët u vendosën në rrëpirën e 
luginës. Në rrëpirën përballë qëndronin filistenjtë; mes tyre shtrihej shtrati i luginës. 
4Kur të dyja ushtritë ishin gati për luftë, nga radhët e filistenjve u shkëput një luftëtar i 
vetmuar.♦ Quhej Goljat dhe rridhte nga Gati. Ishte mbi 3 metra i gjatë 5-6dhe mbante 
helmetë, parzmore dhe gëzhdalla prej bronzi. Koraca i peshonte rreth 57 kg. Mbi 
shpinë varej një heshtë bronzi. 7Druri i heshtës së tij ishte i trashë sa shuli i tezgjahut 
dhe maja e hekurt e heshtës peshonte rreth 7 kilogramë. Para tij ecte një ushtar që i 
mbante mburojën e madhe. 
8Goljati doli nga radhët e filistenjve dhe u thirri izraelitëve: «Përse nuk viheni në radhë 
për sulm? Unë përfaqësoj filistenjtë, kurse ju Shaulin. Zgjidhni njërin prej jush! Le të 
zbresë këtu për të luftuar me mua. 9Në qoftë se më mund dhe më vret, ne do të bëhemi 
skllevërit tuaj. Por, në qoftë se unë dal fitues, ju do të bëheni skllevërit tanë dhe do të 
na shërbeni neve.» 10Pastaj thirri: «A keni dëgjuar? Unë e sfidoj mbarë ushtrinë e 
Izraelit! Më nxirrni një njeri, që të luftojmë me njëri-tjetrin!» 11Kur dëgjuan sfidën e 
Goljatit, Shaulit dhe luftëtarëve të Izraelit u hyri tmerri. 
____________ 
♦ Teoria prapa këtij dyluftimi ishte ajo që perëndia më e fortë do t’i japë fitore përfaqësuesit të tij: 
kështu kjo ishte sfidë e drejtpërdrejtë drejtuar vetë Zotit. Shauli nuk e përballon sfidën, sepse 
beson tek armatimi e jo te Zoti. Ai përsëri dështon atje ku Davidi ka sukses, sepse mbështetet 
te Zoti.  
 
Davidi nuk e pranon provokimin 
12-14Jishai, nga klani i Efratit në Bet-Lehem, ishte atë kohë tepër i moshuar për të  
luftuar. Ishte njeri i respektuar dhe më të mëdhenjtë e tetë bijve të tij, Eliavi, Avinadavi 
dhe Shima, kishin hyrë në ushtrinë e Shaulit. Davidi ishte më i vogli. 15Vinte herë pas 
here nga oborri mbretëror në shtëpi dhe ruante delet e të atit. 16Për 40 ditë rresht 
Goljati dilte në mëngjes para ushtrisë dhe i ftonte izraelitët për dyluftim. 17Një ditë 
Jishai i tha Davidit: «Shko te vëllezërit e tu në fushim! Çoju këtë qese të vogël me 
kokrra të pjekura dhe me dhjetë bukë. 18Merr me vete edhe dhjetë copa dhjathë për 
kapitenin. Kontrollo se si po ia kalojnë vëllezërit! Le të të japin diçka si dëshmi që puna 
u shkon mirë. 19Ata janë me Shaulin dhe me të gjithë burrat e Izraelit në Luginën e 
Lisit dhe po luftojnë kundër filistenjve.» 
20Davidi ia dorëzoi delet një të riu për t’i ruajtur. Të nesërmen, herët në mëngjes, e bëri 
gati ngarkesën e tij dhe u nis për rrugë. Kur arriti në fushim, ushtria po dilte për t’u 
radhitur për luftë. Burrat filluan brohoritjet e tyre të luftës. 21Radhët e izraelitëve dhe 
ato të filistenjve ishin ballë për ballë. 22Atëherë Davidi e la ngarkesën e tij te rojtari i 
fushimit dhe vrapoi drejt frontit, te vëllezërit e tij. 23Ndërsa fliste me ta, doli përsëri 
vigani filistin dhe i thirri izraelitët për dyluftim. Davidi i dëgjoi fjalët e tij. 24Sapo e panë 
filistinin, burrat e Izraelit i kapi një frikë e madhe dhe ata u zmbrapsën para tij. 25«A e 
pe? Ja po vjen! – i thirrën njëri-tjetrit. – Dhe si tallet me izraelitët! Kush e vret atë, 
mbreti do ta bëjë njeri të pasur. Kush e vret Goljatin, do të marrë për grua bijën e 
mbretit dhe mbarë familja e tij do të lirohet nga tatimi!» 
26Davidi i pyeti përsëri njerëzit që qëndronin pranë tij: «Çfarë shpërblimi merr ai që e 
vret filistinin dhe ia heq këtë turp Izraelit? Ky njeri pagan nuk duhet ta përqeshë 
ushtrinë e Perëndisë së gjallë!» 27Ia shpjeguan përsëri çfarë shpërblimi ishte caktuar 

17



 259

për atë që do ta vriste. 28Kur vëllai i tij më i madh, Eliavi, e dëgjoi se si fliste me trupat, 
u zemërua e i tha: «Çfarë bën këtu? Delet tona të pakta dhe të mjera i ke braktisur në 
shkretëtirë. Kush do të kujdeset për to? Unë të njoh mirë, ti je përtac e mendjemadh! 
Ti ke ardhur vetëm për të parë luftën.» 29«Çfarë bëra, pra? – iu përgjigj Davidi. – Vetëm 
pyeta!» 30Ai u kthye dhe e pyeti përsëri atë që kishte afër dhe përsëri mori të njëjtën 
përgjigje. 
31Lajmi që Davidi pyeti me hollësi për shpërblimin, u përhap me shpejtësi. Për këtë 
njoftuan edhe Shaulin. Ai dërgoi trupa ta thërrisnin. 32«O mbreti im! – i tha Davidi. – 
Mos e lër veten të të provokojë ky filistin! Unë do të luftoj me të.»  

33«Ku të shkon mendja? – i tha Shauli. – Ti je ende fëmijë, kurse ai është burrë i fortë 
që merret me armë që në rini!» 
34«O mbreti im! – i tha Davidi. – Kur i ruaja delet e atit tim, ndodhte që një luan ose një 
ari më rrëmbente ndonjë bagëti nga kopeja. 35Atëherë unë vrapoja dhe ia hiqja prenë 
nga goja. Kur ai mbrohej dhe më sulmonte, e kapja nga krifa dhe e rrihja për vdekje. 
36Kështu kam vrarë disa luanë dhe arinj. Kështu do t’i ndodhë këtij filistini pagan! Ai 
do ta paguajë me kokë, sepse ka përqeshur ushtrinë e Perëndisë së gjallë! 37Zoti më ka 
shpëtuar nga kthetrat e luanit dhe të ariut; ai do të më mbrojë edhe nga ky filistin!» 
«Mirë, – tha Shauli, – lufto me të! Zoti do të të ndihmojë.» 38Ai i dha armatimin e vet, e 
veshi me parzmoren e vet dhe i vuri në kokë helmetën e vet. 39Davidi ngjeshi shpatën 
dhe bëri disa hapa. Por e kishte tepër të vështirë. «Nuk mund të eci – i tha Shaulit. – 
Nuk kam mbajtur ndonjëherë armatim.» I zhveshi përsëri të gjitha 40dhe mori shkopin 
e tij të bariut dhe hoben e vet. Në shtratin e përroit kërkoi pesë gurë dhe i futi në qesen 
e tij të bariut. Me hoben në dorë i doli filistinit përpara. 
 
Davidi e mund Goljatin 
41Edhe Goljati bëri përpara. Para tij ecte mburojëmbajtësi. Kur ishte mjaft afër, 42pa se 
kush i vinte përballë; një i mitur, i fortë dhe i hollë. Plot përbuzje 43i bërtiti: «Çfarë 
kërkon me shkopin tënd? Pse, ç’jam unë, ndonjë qen?» Ai thirri perënditë e tij dhe 
kërkoi që të binte mbi Davidin mallkimi i tyre. 44«Eja këtu! – e përqeshi. – Mishin tënd 
do t’ua jap hutave dhe kafshëve grabitqare për ta ngrënë!» 
45Por Davidi iu përgjigj: «Ti vjen kundër meje me shpatë, me shtizë dhe me heshtë. Por 
unë vij kundër teje me ndihmën e Perëndisë së gjithëfuqishëm, Perëndisë së ushtrisë 
së Izraelit. Ti e ke përqeshur Atë. 46Prandaj Ai do të bëjë që ti të biesh në dorën time. 
Do të të vras dhe do të ta pres kokën, dhe kufomat e filistenjve të tjerë do t’ua jap 
hutave dhe kafshëve grabitqare për t’i ngrënë. Atëherë kushdo do ta pranojë se populli 
i Izraelit ka Perëndi që e mbron. 47Edhe izraelitët e mbledhur këtu duhet ta kuptojnë se 
Zoti nuk ka nevojë për shpatë ose shtizë për të shpëtuar popullin e tij. Vetë Zoti e bën 
luftën dhe do t’ju dorëzojë ju filistenjve te ne.» 
48Goljati bëri përpara dhe iu afrua Davidit. Davidi doli përpara, 49mori një gurë nga 
qesja e tij, e vërviti me hobe dhe e goditi Goljatin në kokë. Guri i shpoi ballin, dhe 
filistini ra përtokë. 50Pa shpatë, vetëm me hobe dhe gurë, Davidi e kishte mundur 
Goljatin dhe e kishte vrarë. 51Ai iu afrua me vrap të rënit, ia nxori shpatën nga milli 
dhe ia preu kokën. 
Kur filistenjtë panë se burra i tyre më i fortë kishte vdekur, u trembën dhe ikën. 52Por 
burrat e Izraelit dhe të Judës dhanë kushtrimin dhe i ndoqën pas deri në Gat dhe te 
portat e Ekronit. Gjatë gjithë rrugës nga Shaaraimi deri në Gat dhe në Ekron ishin 
shtrirë kufomat e filistenjve të vrarë. 53Kur izraelitët u kthyen nga ndjekja, e plaçkitën 
fushimin e armikut. 54Davidi mori me vete kokën e Goljatit dhe e çoi më vonë në 
Jerusalem. Armët e Goljatit i mbajti në çadrën e vet. 
 
Davidi vëllazërohet me Jonatanin 
55Kur Davidi i kishte dalë përpara filistinit, Shaulit i kishte rënë në sy dhe e kishte 
pyetur komandantin e tij, Avnerin: «Kush është në të vërtetë ky djalosh?» «S’kam ide, o 
mbret!» – i ishte  përgjigjur Avneri.  

56«Përpiqu të informohesh për të» – kishte thënë Shauli. 57Kështu, kur Davidi ishte 
kthyer në fushim pas fitores së tij, Avneri e çoi te mbreti. Davidi mbante në dorë kokën 
e filistinit. 58Shauli e pyeti se cilës familje i takonte ♦ dhe Davidi iu përgjigj: «Jam biri i 
shërbëtorit tënd, Jishait, nga Bet-Lehemi.» 
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Pas shkëmbimit të këtyre fjalëve të pakta, Jonatanit, birit të Shaulit, i pëlqeu 
shumë Davidi. Filloi ta kishte atë aq fort për zemër sa jetën e vet. 2Shauli e 

mbante Davidin pranë vetes dhe nuk e lejoi të kthehej në familjen e tij. 3Jonatani dhe 
Davidi u vëllazëruan. «Të kam aq fort për zemër sa jetën time!» – i tha Jonatani Davidit. 
4Me këto fjalë, Jonatani zhveshi mantelin dhe rrobën e tij dhe me to veshi Davidin. I 
dhuroi edhe shpatën, harkun dhe brezin e vet. 5Davidit i shkonte puna mbarë për 
gjithçka që i ngarkonte Shauli, prandaj mbreti i dha komandën e trupave të tij. Këtë 
vendim e miratoi mbarë populli. Edhe trupat e Shaulit u gëzuan për këtë. 
_________ 
♦ Shauli dëshiron të dijë prejardhjen e dhëndrit të tij të ardhshëm. 
 
Shauli bëhet xheloz 
6Gjatë kthimit të ushtrisë pas fitores së Davidit ndaj njeriut më të fortë të filistenjve, 
gratë e të gjitha qyteteve të Izraelit, i dolën përpara mbretit Shaul. Ato kërcenin dhe 
këndonin nën tingujt e lahutave dhe të dajreve 7dhe brohoritnin pa pushim: «Shauli ka 
vrarë një mijë armiq, kurse Davidi dhjetë mijë.» 
8Shauli e dëgjoi këngën pa qejf dhe u zemërua shumë. «Ato më japin vetëm një mijë, – 
tha me vete, – kurse Davidit dhjetë mijë. Kjo nuk është pak për ta bërë mbret!» 9Që 
atëherë Shauli e shikonte Davidin me xhelozi. 
10Ditën tjetër, Perëndia bëri që Shaulin ta pushtonte një shpirt i keq. Mbreti u tërbua 
dhe vërtitej nëpër shtëpinë e tij si një i marrë. Davidi si zakonisht filloi t’i binte harpës. 
Papritur, Shauli ngriti heshtën që mbante në dorë 11dhe donte ta ngulte Davidin në 
mur. Por Davidit ia zuri syri dhe iu shmang. Kjo gjë ndodhi edhe një herë tjetër. 
12Atëherë Shauli filloi të kishte frikë nga Davidi. Ai e kuptoi se Zoti e kishte braktisur 
atë dhe se ishte në anën e Davidit. 13Prandaj nuk donte ta kishte Davidin afër vetes 
dhe e bëri komandantin e repartit të tij. Në krye të repartit Davidi ndërmori disa 
inkursione. 14Të gjitha detyrat i kreu me sukses, sepse e ndihmonte Zoti. 15Kur e pa 
këtë gjë, Shaulit i hyri edhe më shumë frika nga Davidi. 16Por Davidin e donin të gjithë, 
jo vetëm në Judë, por në mbarë Izraelin. Njerëzit e admironin, sepse e panë se si doli 
në luftë në krye të të gjithëve dhe u kthye fitimtar. 
 
Shauli kërkon ta fusë Davidin në grackë 
17Një ditë, Shauli i tha Davidit: «Do të të jap për grua bijën time, Maravën. Për ta fituar 
atë, ti duhet të më shërbesh si luftëtar trim dhe t’i bësh të gjitha luftërat që të 
urdhëron Zoti.» Duke i thënë këto fjalë, Shauli mendonte: «Nuk kam pse ta sulmoj 
vetë. Këtë nder do t’ua lë filistenjve.» 18Davidi iu përgjigj: «Kush jam unë? Prej cilës 
familje dhe klani rrjedh kështu? Si mund të bëhem dhëndri i mbretit?» 19Por, kur erdhi 
dita që Shauli e kishte caktuar për dasmën, Meravën ia dha për grua jo Davidit, por 
Adrielit prej Meholës. 
20Por Mihala, vajza më e vogël e Shaulit, kishte rënë në dashuri me Davidin. Shauli e 
mori vesh këtë gjë dhe i erdhi mirë. 21Tha me vete: ’Do t’ia premtoj për martesë dhe do 
t’i ngre një kurth. Filistenjtë do ta vrasin në vendin tim.’ Davidit i tha: «Sot do të të jap 
përsëri mundësinë që të bëhesh dhëndri im.» 
22Ai u kishte dhënë urdhër njerëzve të tij, që t’i thoshnin kalimthi Davidit: «Ti e di se 
mbreti të çmon shumë dhe të gjithë të nënshtruarit e tij të admirojnë. A nuk do të 
bëhesh dhëndri i tij?» 23Davidi u ishte përgjigjur: «Mendoni se është gjë e lehtë të futesh 
në familjen mbretërore? Unë jam njeri i varfër dhe i rëndomtë!» 
24Njerëzit e njoftuan Shaulin për fjalët e Davidit 25dhe ai i urdhëroi t’i thoshnin: «Mbreti 
nuk kërkon asnjë pajë prej teje. Mjafton që të hakmerresh kundër armiqve të tij dhe t’i 
sjellësh lafshat e njëqind filistenjve.» Shauli shpresonte se Davidi do të vritej në luftën 
kundër filistenjve. 
26-27Kur Davidi dëgjoi se ç’kërkonte Shauli prej tij, pranoi. Donte të bëhej dhëndri i 
mbretit. Kështu, ai mblodhi njerëzit e tij dhe shkoi në luftë kundër filistenjve. Vrau 
dyqind vetë dhe lafshat e tyre ia solli mbretit, shumë kohë para afatit të caktuar.  
Para tij i numëroi ato njëra pas tjetrës, për të treguar se e kishte plotësuar kushtin. 
Atëherë Shauli ia dha për grua bijën e tij, Mihalën. 
28Shauli e pa se Zoti ishte në anën e Davidit dhe se edhe e bija e dashuronte. 29Prandaj, 
atij i hyri edhe më shumë frika prej Davidit dhe u bë armiku i tij i betuar.  

30Mbretërit e filistenjve i vazhduan luftërat e tyre kundër Izraelit dhe çdo herë që bëhej 
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luftë, Davidi kishte më shumë sukses se komandantët e tjerë të Shaulit. 
 
Jonatani mbron Davidin 

Shauli fliste hapur me të birin, Jonatanin, dhe me oficerët e tij dhe u thoshte se 
kishte ndër mend ta vriste Davidin. Por Jonatani ishte vëllazëruar me Davidin, 

2prandaj e paralajmëroi: «Ati im do të të vrasë. Nesër ki kujdes dhe që herët në mëngjes 
fshihu në një skutë. 3Unë do të dal me atin tim në fushë, dhe atje, afër skutës sate, do 
të flas me të për ty. Do të marr vesh gjendjen e tij shpirtërore dhe pastaj do të të njoftoj 
për këtë.» 
4Jonatani ndërhyri tek i ati për Davidin dhe i tha: «O mbreti im! Mos i bëj keq 
shërbëtorit tënd, Davidit! S’të ka bërë asgjë të keqe. Përkundrazi. Të ka bërë shërbim 
të madh. 5Ka vënë në rrezik jetën e tij, kur sulmoi Goljatin dhe, nëpërmjet tij, Zoti e 
ndihmoi mbarë Izraelin. Ti vetë ishe dëshmitar për këtë dhe u gëzove. Përse tani do t’i 
bësh keq dhe të vrasësh një njeri të pafajshëm pa asnjë arsye?» 
6Pas fjalëve të Jonatanit, Shauli ndërroi mendje dhe u betua: «Betohem për Zotin që 
vepron: Davidi nuk do të vdesë!» 
 7Jonatani e thirri Davidin pranë vetes dhe i tregoi gjithçka. Pastaj e çoi te Shauli, i cili 
e mori përsëri në shërbimin e vet. 
 
Shauli e ndjek përsëri Davidin 
8Përsëri u bë luftë me filistenjtë dhe Davidi shkoi kundër tyre. Ai u shkaktoi disfatë të 
rëndë dhe i shpartalloi. 9Kur u kthye Davidi, Shaulin përsëri e mbërtheu një shpirt i 
keq. Davidi i binte harpës, ndërsa ai rrinte i ulur, me heshtë në dorë. 10Papritur, e 
hodhi heshtën kundër Davidit për ta shpuar atë tejpërtej, por Davidi iu shmang dhe 
heshta u ngul në mur. Davidi iku në shtëpinë e tij. Meqë ishte mbrëmje, 11Shauli 
dërgoi burra të armatosur për ta ruajtur shtëpinë e Davidit dhe për ta vrarë në 
mëngjes. Mihala e paralajmëroi Davidin dhe i tha: «Në qoftë se nuk ikën menjëherë në 
një vend të sigurt, nesër në mëngjes do të jesh njeri i vdekur!« 12Ajo e zbriti Davidin nga 
dritarja dhe ai iku. 
13Pastaj Mihala mori shtatoren e gdhendur të perëndisë së shtëpisë, e vuri në shtrat, 
në kokë i vuri lëkurë dhie me lesh dhe e mbuloi me mantelin e Davidit. 14Kur Shauli 
dërgoi lajmëtarë për ta marrë Davidin, ajo u tha: «Ai është i sëmurë.» 15Shauli i dërgoi 
përsëri lajmëtarët, me urdhrin të futeshin gjer te Davidi. «Silleni bashkë me shtratin e 
tij! – urdhëroi Shauli. – Do ta vras unë!» 
16Kur hynë në shtëpi, lajmëtarët gjetën në shtrat vetëm perëndinë e shtëpisë dhe 
lëkurën e dhisë. 17Shauli thirri të bijën dhe e vuri para përgjegjësisë: «Përse më ke 
mashtruar dhe lejove armikun tim të betuar që të ikte?» Por Mihala iu përgjigj: «Ai më 
kërcënoi dhe tha se do të më vriste po të mos e lija të ikte.» 
 
Shauli te profetët në Ramë 
18Ndërkohë, Davidi arriti të ikte. Shkoi te Samueli në Ramë dhe i tregoi se çfarë i kishte 
bërë Shauli. Pastaj hyri bashkë me Samuelin në koloninë e profetëve dhe ndenji atje. 
19Kur i thanë Shaulit se Davidi ishte në koloninë e profetëve në Ramë, te Samueli, 20ai 
dërgoi menjëherë disa lajmëtarë për ta arrestuar. Ata arritën atje kur grupi i profetëve 
po kërcente dhe po këndonte në ekstazë. Edhe Samueli, si kryetar i tyre, ishte aty. 
Sapo arritën burrat e Shaulit, Shpirti i Perëndisë ra mbi ta dhe ata ranë në të njëjtën 
gjendje si profetët. 21Kur e njoftuan Shaulin për këtë, dërgoi lajmëtarë të tjerë, por edhe 
atyre iu ngjit ekstaza e profetëve. E njëjta gjë i ndodhi edhe grupit tjetër që dërgoi 
Shauli. 
22Atëherë Shauli vendosi të shkonte vetë. Pranë sternave të mëdha të Sehut, pyeti për 
vendqëndrimin e Samuelit dhe të Davidit. Njerëzit që ndodheshin aty, i treguan rrugën 
për në shtëpinë e profetëve në Ramë. 23Gjatë rrugës, Shpirti i Perëndisë e vuri edhe atë 
në ekstazë dhe në atë gjendje ai bëri rrugën deri në Ramë. 24Atje u zhvesh, thirri dhe u 
vërtit para Samuelit, derisa ra përtokë i rraskapitur. Pjesën tjetër të ditës dhe gjithë 
natën mbeti i zhveshur dhe i shtrirë përdhe. Kjo është prejardhja e shprehjes: «Mos ka 
luajtur mendsh edhe Shauli bashkë me profetët?»” 
 
Jonatani ndihmon Davidin 
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Davidi iku nga Rama dhe shkoi te Jonatani. «Ç’i kam bërë atit tënd? – e pyeti. – 
Përse do të më vrasë? Pse më dënon?» 

2«S’do të të vrasë – iu përgjigj Jonatani. – Kjo nuk është e mundur. Ai gjithnjë më 
tregon se ç’ka ndër mend të bëjë, madje deri në hollësitë më të vogla. Përse do të ma 
fshihte këtë gjë? Më beso, nuk është e vërtetë.» 
3«Mos harro se ati yt e di se ti je miku im më i mirë – kundërshtoi Davidi. – Ai do që ti 
ta ruash këtë ndjenjë, prandaj nuk të thotë gjë. Betohem për Zotin që vepron dhe për 
ty: jeta ime tani varet në fije të perit.» 
4«Më thuaj, çfarë mund të bëj për ty?» – iu lut Jonatani. 5Atëherë Davidi i tha: ”Nesër 
është festa e hënës së re – mbreti më pret mysafir në tavolinën e tij. Në qoftë se je 
dakord, do të qëndroj larg shtëpisë dhe deri në mbrëmje do të fshihem aty rrotull. 6Kur 
ati yt të më kërkojë, ti i thuaj: «Davidi m’u lut që ta falësh. Ai do të shkonte në 
vendlindjen e tij, në Bet-Lehem, ku klani i tij kremton festën vjetore të flijimit. Ai nuk 
kishte kohë dhe nuk arriti të të lajmëronte.» 7Në qoftë se ati yt thotë: «Mirë», atëherë 
nuk më pret asnjë rrezik. Por, në qoftë se zemërohet, atëherë ta dish se është i 
vendosur për të më vrarë. 8Të lutem, ma bëj këtë nder! Mendo për lidhjen e miqësisë që 
kemi bërë para Zotit. Në qoftë se jam me të vërtetë fajtor, atëherë më vrit vetë. Mos më 
dorëzo tek ati yt!” 
9Jonatani iu përgjigj: «Si mund ta mendosh një gjë të tillë? Në qoftë se shoh që ati im 
ka ndër mend të të vrasë, menjëherë do të të lajmëroj për këtë.» 10Davidi pyeti përsëri: 
«Si mund ta marr vesh se çfarë ka thënë ati yt dhe nëse u zemërua?» 
11«Eja të dalim jashtë, në fushë» – i propozoi Jonatani. Udhës 12i tha Davidit: «Të 
premtoj në emrin e Zotit, Perëndisë së Izraelit, se pasnesër, në këtë kohë, do ta vë atin 
tim në provë. Jam plotësisht i bindur se nuk ke asgjë për t’u frikësuar. Në rast të 
kundërt, do të të lajmëroj. 13Le të më dënojë Zoti, në qoftë se nuk të paralajmëroj. Në 
qoftë se ati im me të vërtetë ka vendosur të të vrasë, do të të lë të ikësh dhe të kesh 
mundësi që të shkosh deri në një vend të sigurt. Do t’i lutem Zotit që të të përkrahë, siç 
përkrahte edhe atin tim. 14Kur të vijë dita që të bëhesh mbret, mendo për të mirën që të 
kam bërë, e që e di vetëm Zoti, dhe ma fal jetën. 15Edhe pasardhësit e mi, le të jenë në 
kujdesin tënd, edhe atëherë kur Zoti do t’i ketë zhdukur të gjithë armiqtë e tu.» 16Këtë 
Jonatani ia vuri si detyrë Davidit dhe familjes së tij: «Zoti do të kërkojë llogari te bijtë e 
tu në qoftë se e shkel besëlidhjen tonë!» 17Pastaj shtoi: «Betohu se do ta mbash fjalën! 
Megjithatë, ti je shoku im më i ngushtë. Kujtohu se jemi vëllazëruar!» 
18Jonatani u mendua pak dhe shtoi: ”Nesër, në festën e hënës së re, do të vihet re 
mungesa jote, sepse vendi yt do të jetë bosh. 19Ti largohu nga qyteti dhe shko në jug, 
në vendin ku je fshehur dikur. Fshihu prapa gurit Ecel (Guri i Ndarjes) dhe prit aty 
gjer pasnesër. 20Unë do të vij atje dhe do të lëshoj tri shigjeta në drejtimin tënd, sikur 
dua të qëlloj shenjën. 21Pastaj do të dërgoj shërbëtorin tim për të kërkuar shigjetat. 
Mbaj vesh me kujdes! Në qoftë se i thërras dhe i them: «Shigjetat gjenden më afër nga 
ana ime», atëherë mund të dalësh, sepse kjo, betohem për Zotin që vepron, do të thotë 
që për ty nuk ka asnjë rrezik. 22Por në qoftë se i them: «Ato gjenden më larg», atëherë 
Zoti të dëbon dhe ti duhet të ikësh. 23Por, mbaj mend çfarë i kemi premtuar njëri-
tjetrit. Zoti është dëshmitari ynë, beja vlen përgjithmonë!” 
 
Davidi duhet të largohet nga Shauli 
24-25Davidi u fsheh sipas marrëveshjes. Ditën e hënës së re mbreti u ul në gosti në 
vendin e tij të zakonshëm – pranë murit. Avneri, komandanti i ushtrisë ishte ulur 
pranë tij, kurse Jonatani përballë. Vendi i Davidit mbeti i zbrazët. 26Shauli nuk tha gjë, 
sepse mendoi: ’Me siguri do t’i ketë ndodhur ndonjë gjë, dhe nuk ka arritur t’i plotësojë 
rregullat e pastërtisë.’ 
27Por, ditën e dytë të festës, kur vendi i Davidit mbeti përsëri bosh, Shauli i tha të birit, 
Jonatanit: «Davidi e teproi! Pse nuk erdhi në gosti as dje e as sot?» 
28”M’u lut mua të të kërkoj falje – iu përgjigj Jonatani. – Atij iu desh të shkojë me ngut 
në Bet-Lehem. 29Klani i tij atje ka një festë me flijime. I vëllai e ftoi me këmbëngulje të 
merrte pjesë. Prandaj më tha mua: «Të lutem, lërmë të shkoj, që të vizitoj të afërmit.» 
Kjo është edhe arsyeja që nuk ka ardhur në tryezën tënde.” 
30Atëherë Shaulin e kapi inati: «Ti je bastard! E di mirë që ti ke lidhur miqësi me atë 
vagabond. Turp për ty dhe për nënën tënde! 31Sa të jetë gjallë ai, ti duhet të kesh frikë 
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për jetën tënde dhe të mos kesh asnjë shpresë se një ditë mund të bëhesh mbret. 
Dërgo njerëz që ta marrin; ai duhet të vdesë!» 
32«Përse duhet të vdesë? – e pyeti Jonatani. – Ç’ka bërë?» 33I zemëruar, Shauli ngriti 
heshtën drejt të birit, sikur donte ta shponte tejpërtej. Jonatani e kuptoi se i ati kishte 
vendosur ta vriste Davidin. 34U ngrit nga tryeza tërë zemërim. Atë ditë ai nuk mund të 
fuste gjë në gojë. Ishte i prekur thellë, sepse i ati e kishte fyer rëndë shokun e tij. 
35Mëngjesin tjetër Jonatani shkoi në vendin e caktuar. Me vete kishte vetëm një 
shërbëtor. 36«Shko përpara, – e urdhëroi, – dhe kërko shigjetat që të lëshoj unë!» I riu 
shkoi përpara dhe Jonatani qëlloi me shigjetë para tij. 37Kur arriti i riu në vendin ku 
kishte rënë shigjeta, Jonatani i thirri: «Shigjeta është më larg! 38Mos u ndal, vrapo pas 
saj!» I riu ngriti shigjetën i habitur. 39Vetëm Jonatani dhe Davidi e dinin çfarë do të 
thoshte kjo. 
40Jonatani ia dha shërbëtorit harkun dhe shigjetat dhe e nisi për në qytet. 41Kur ai u 
largua, Davidi doli nga skuta e tij prapa grumbullit të gurëve. U përkul para Jonatanit 
dhe ra përmbys tri herë. Pastaj e puthi dhe të dy shpërthyen në lot. 
42«Shko në paqe! – i tha Jonatani. – Mbaj mend atë për çka i jemi betuar njëri-tjetrit 
para Zotit. Edhe pasardhësit tanë janë të lidhur me këtë besë përgjithmonë. Zoti është 
dëshmitari ynë!» 
 

Davidi u nis me nxitim për rrugë dhe Jonatani u kthye në qytet. 
2Gjatë rrugës për të ikur nga Izraeli, Davidi shkoi te prifti Ahimelek, në Nov. 

Prifti i doli përpara plot shqetësim: «Përse po vjen vetëm? Ku janë shoqëruesit e tu?» 
3«Mbreti më ka ngarkuar me një detyrë, për të cilën askush nuk duhet të dijë gjë – i tha 
Davidi. – Me burrat e mi kam caktuar një vendtakim të fshehtë. 4Kam nevojë t’u jap 
shpejt diçka për të ngrënë. Çfarëdo që të kesh gati. Ndoshta pesë bukë, ose ç’të kesh 
tjetër!» 
5«Me vete nuk kam bukë të zakonshme, por vetëm bukë që i janë kushtuar Zotit – 
kundërshtoi prifti. – Ato mund t’ua jap vetëm me kusht që njerëzit e tu të mos kenë 
fjetur me gra.» 
6«Mos ki merak – iu përgjigj Davidi. – Kemi ditë që nuk kemi prekur grua me dorë. 
Njerëzit e mi, edhe kur dalin me mision të zakonshëm, i zbatojnë ritualet dhe e ruajnë 
veten të pastër, jo më kur dalin me mision të veçantë si ky.» 
7Atëherë prifti ia dha bukët e shenjta që kishte hequr nga tavolina në shenjtërore, për 
t’i zëvendësuar me bukë të freskëta. 8Atë ditë, atje u ndodh rastësisht edhe edomasi 
Doegu, mbikëqyrësi i kopeve të Shaulit. 
9«Mos ke këtu, ndoshta rastësisht, ndonjë shpatë ose ndonjë heshtë për mua? – e pyeti 
Davidi Avimelehun. – Kur u nisa, nuk arrita të marr armët e mia, sepse urdhri i 
mbretit më erdhi me vonesë.» 
10«Po, – iu përgjigj prifti, – këtu kemi shpatën e filistinit, Goljatit, që ti e vrave në 
Luginën e Lisit. E ke atje në fund, të mbështjellë me një mantel prapa qeses së 
orakullit. Në qoftë se do, mund ta marrësh. Veç kësaj, këtu nuk ka armë tjetër.» 
«Po, ma jep! – i tha Davidi. – Shpatë më të mirë se ajo nuk ka gjëkundi.» 
11Po atë ditë, Davidi mori rrugën për të ikur sa më larg nga Shauli. Arriti tek Akishi, 
mbreti i Gatit. 12Oborrtarët e njohën dhe i thanë Akishit: ”Ky është Davidi, mbreti i 
izraelitëve! Ky është ai, për të cilin brohoritet në valle: «Shauli ka vrarë një mijë armiq, 
kurse Davidi dhjetë mijë!»” 3Davidi u tmerrua kur i dëgjoi këto fjalë, dhe i hyri frika për 
jetën e vet. 14Prandaj u shtir si i çmendur dhe sillej si i tërbuar, kur donin ta 
përmbanin. I binte derës dhe linte t’i rridhnin jarga në mjekër. 15Kur e pa kështu, 
Akishi u tha oborrtarëve: «Ju e shihni se ai është i çmendur! Përse e sillni tek unë? A 
nuk kemi mjaft të çmendur këtu? Le të tërbohet gjetkë. Në shtëpinë time nuk e dua!» 
 
Davidi gjen mercenarë të tjerë 

Davidi iku nga Gati dhe u fsheh në një shpellë afër qytetit Adullam. Kur klani i 
Davidit e mori vesh ikjen e tij, shkuan e u bashkuan me të edhe vëllezërit dhe të 

afërmit e tjerë. 2Me Davidin u lidhën edhe disa njerëz të përndjekur, të tjerë që ishin të 
mbytur në borxhe ose të dëshpëruar dhe u bënë gjithsej rreth 400 burra. Davidi u bë 
udhëheqësi i tyre. 
3Që andej shkoi në Micpë në vendin e Moavit, dhe iu lut mbretit të moavasve: «Të 
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lutem, lejoji prindërit e mi të vijnë këtu dhe të qëndrojnë tek ti, derisa të marr vesh se 
ç’kërkon Perëndia prej meje.» 4Mbreti pranoi dhe Davidi i çoi prindërit të rrinin në 
oborrin mbretëror të moavasve. Vetë Davidi qëndroi i fshehur në malësi, ku nuk e 
arrinin dot. 
5Por profeti Gad i dha urdhër Davidit: «Mos rri në malësi. Kthehu në vendlindjen tënde, 
në Judë.» Davidi e dëgjoi dhe u shpërngul në Jaar-Heret. 
 
Shauli hakmerret kundër priftërinjve të Novit 
6Burrat e Shaulit e zbuluan vendin ku rrinte Davidi me burrat e tij. Për këtë njoftuan 
mbretin menjëherë. Ai ishte ulur në një sukë pranë Giveas nën tamarisk, me heshtë në 
dorë. Shpura i qëndronte përreth. 7«Dua t’ju them diçka – u bërtiti Shauli. – Ju 
mendoni se ky judeas do t’ju japë fusha dhe vreshta nga ato të fisit të Benjaminit dhe 
do t’ju bëjë kapitenë e kolonelë! 8Ju të gjithë keni konspiruar kundër meje! Askush nuk 
më ka thënë se biri im ishte lidhur me birin e Jishait. Asnjëri prej jush nuk e çan 
kokën për mua dhe nuk më ka treguar se Davidi, njëri prej njerëzve të mi, në këtë 
moment kërkon rast për të më vrarë dhe se biri im e ka nxitur për këtë!»  

9Ndër komandantët e Shaulit ishte edhe një edomas me emrin Doeg. Ai i tha Shaulit: 
«E pashë Davidin kur shkoi te prifti Ahimelek, biri i Ahituvit, në Nov. 10Prifti mori 
udhëzime nga Perëndia për Davidin dhe i dha për të ngrënë; i dorëzoi edhe shpatën e 
filistinit, Goljatit.» 
11Shauli dërgoi burra të merrnin Ahimelekun, gjithë farefisin e tij dhe mbarë priftërinë 
e Novit. 12«Kam një fjalë për të të thënë» – i bërtiti Ahimelekut. «Urdhëro, o zoti im!» – iu 
përgjigj Ahimeleku. 13«Ti ke konspiruar me birin e Jishait kundër meje! – i kërcënoi 
Shauli. – Si ndodhi që i dhe bukë, si dhe një shpatë dhe kërkove udhëzime për të nga 
Zoti? A e di se ai pret një rast për të më vrarë?» 
14«Po Davidi është oborrtari më besnik që ke! – iu përgjigj Ahimeleku. – Ai është dhëndri 
yt dhe udhëheqës i trupave të tu të zgjedhura, dhe secili në oborr tregon nderimin më 
të lartë për të. 
15S’ishte hera e parë që mora nga Zoti një udhëzim për të. E pikërisht unë paskam 
konspiruar kundër teje? Ti dyshon pa të drejtë për mua dhe për farefisin tim; nuk kam 
ditur asgjë për të.» 
16Por Shauli vendosi: «Ti duhet të vdesësh! Ti dhe mbarë familja jote.» 17Ai u dha urdhër 
rojeve: «Rrethojini priftërinjtë e Zotit dhe vritini! Ata janë lidhur me Davidin. Ata e dinin 
fare mirë se ai fshihej prej meje dhe nuk më kanë treguar vendndodhjen e tij.» 
Por rojtarët kishin frikë t’i vritnin priftërinjtë e Zotit. 18Atëherë Shauli i tha edomasit, 
Doegut: «Afrohu! Ti, vriti!» Doegu i vrau priftërinjtë pa ngurruar, 85 veta, që kishin leje 
të mbanin përparësen priftërore. 19Përveç kësaj, Shauli urdhëroi që të vritnin me 
shpatë të gjithë banorët e Novit, qytetit priftëror: burra, gra dhe fëmijë. Ai urdhëroi të 
thernin edhe bagëtinë e trashë, gomarët, delet dhe dhitë. 
20Vetëm një djalë i Ahimelekut, Avjatari,♦  mund të shpëtonte. Ai iku te Davidi 21dhe i 
tregoi se Shauli i kishte vrarë të gjithë priftërinjtë e Zotit. 22Davidi e ngarkoi veten me 
faj për vdekjen e tyre dhe i tha Avjatarit: «Kur e pashë atë ditë Doegun në Nov, e mora 
me mend se do t’ia lajmëronte Shaulin. Jam fajtor! Mbarë familjen tënde e kam në 
ndërgjegje! 23Tani qëndro këtu dhe mos ki frikë. Mund të mbështetesh tek unë, sepse 
Shauli na kërkon edhe mua edhe ty.» 
__________ 
♦ Në këtë mënyrë Davidi fitoi përkrahjen e priftërisë. Avjatari do të bëhej më vonë kryeprift në 
Jerusalem.  
 
Davidi çliron Keilën dhe duhet të vazhdojë ikjen e tij 

Davidit i erdhi lajmi që filistenjtë e kishin sulmuar qytetin Keila dhe i kishin 
vjedhur grurin në lëmë. 2Para se të merrte një vendim, Davidi pyeti Zotin: «A 

duhet të sulmoj? A do t’i dëboj filistenjtë?» Përgjigjja që mori ishte: «Sulmo pa frikë se 
do t’i dëbosh filistenjtë dhe do ta çlirosh qytetin.» 
3Mirëpo njerëzit e tij kishin frikë dhe i thanë: «Edhe këtu në Jude është shumë rrezik. 
A duhet medoemos të shkojmë në Keilë për të luftuar kundër filistenjve?» 4Atëherë 
Davidi e pyeti Zotin edhe një herë tjetër dhe ai iu përgjigj: «Mos ngurro më! Shko në 
Keilë! Do t’i shtiesh filistenjtë në dorë.» 
5Davidi shkoi me njerëzit e tij në Keilë dhe i sulmoi filistenjtë. E dëboi bagëtinë e tyre të 
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trashë dhe u shkaktoi disfatë të rëndë. Kështu e çliroi qytetin. 6Në Keilë Davidi takoi 
priftin Avjatar, birin e Avimelekut, kur ishte duke ikur prej Shaulit. Ai kishte me vete 
qesen e orakullit. 7Kur e mori vesh Shauli se Davidi kishte shkuar në Keilë, u gëzua 
dhe tha me vete: «Tani Perëndia ma solli në dorë. Ai ra në grackë, sepse u mbyll në një 
qytet me mure dhe me kulla.» 8U bëri thirrje mbarë izraelitëve që të rroknin armët dhe 
donte ta rrethonte Davidin në Keilë bashkë me njerëzit e tij. 
9Kur vuri re se përgatitjet e Shaulit për luftë drejtoheshin kundër tij, i dha urdhër 
priftit Avjatar, të sillte qesen e orakullit. 10Pastaj iu drejtua Zotit: «O Zot, Perëndia e 
Izraelit! Kam dëgjuar se Shauli ka ndër mend të vijë këtu për ta shkatërruar qytetin, 
dhe kjo për hirin tim. 11Kam frikë se mos njerëzit e Keilës më dorëzojnë tek ai. A do të 
vijë Shauli me të vërtëtë? Të lutem, o Zot, ti Perëndia e Izraelit, më jep përgjigje!»  
Zoti i dha Davidit lajmin: «Do të vijë!» 12Davidi e pyeti edhe një herë: «Po banorët e 
qytetit, ç’do të bëjnë? A do të na dorëzojnë mua dhe njerëzit e mi tek ai?» «Po» – erdhi 
përgjigjja.♦  
13Atëherë Davidi dhe njerëzit e tij, rreth gjashtëqind veta, e lanë qytetin dhe u larguan, 
duke u fshehur nëpër vende që nuk binin në sy. Kur Shauli mori vesh që Davidi ishte 
larguar nga Keila, e prapësoi fushatën e tij. 
_____________ 
♦ Ata nuk donin të merrnin pjesë në fatin e qytetarëve të Novit, të cilët Shauli i kishte vrarë.  
 
Davidi tradhtohet, por shpëtohet pikërisht në kohë 
14Davidi kishte zënë vend në male të paarritshme, afër qytetit Zif. Shauli e ndiqte atë 
tërë kohën, por nuk mund ta kapte, sepse e mbronte Perëndia. 15Davidi e dinte fare 
mirë se Shauli kishte dalë për ta vrarë. 
Gjatë kohës që Davidi ishte në Horeshë, në shkretëtirën e Zifit, 16biri i Shaulit, 
Jonatani, u nis për ta takuar. I dha zemër Davidit, duke i thënë të mbështetej në 
ndihmën e Perëndisë 17dhe i tha: «Mos ki frikë! Ati im nuk do të të bëjë asnjë dëm. Ti do 
të bëhesh mbret mbi Izraelin dhe unë do të jem njeriu i dytë pas teje. Ti e njeh fare 
mirë atin tim.» 18Të dy u vëllazëruan dhe e thirrën Zotin për dëshmitar. Pastaj Jonatani 
u kthye në shtëpi, ndërsa Davidi ndenji në Horeshë. 19Disa njerëz nga Zifi shkuan te 
Shauli, në Give dhe e tradhtuan Davidin. Ata i thanë Shaulit «Davidi është i fshehur në 
krahinën tonë, pranë Zifit, në një vend që mezi arrihet. Vendi ndodhet afër Horeshës, 
në malin Hahila, në jug të shkretëtirës së Judës. 20Mjafton që të vish, o mbret, dhe ne 
do të të njihmojmë që ta shtiesh në dorë.» ♦  

21«Zoti do t’ju shpërblejë juve që doni të më ndihmoni – u tha Shauli. 22 – Shkoni dhe 
merrni të dhëna të sakta, gjejeni ku rri dhe kush e ka parë. Kam dëgjuar se ai është 
shumë dinak. 23Zbuloni të gjitha skutat ku mund të fshihet dhe kur të jeni plotësisht 
të sigurt, ejani përsëri këtu. Atëherë do të vij unë me ju. Në qoftë se nuk është larguar 
nga vendi, do t’i bie në gjurmë, edhe sikur të më duhet ta kërkoj nëpër gjithë Judën». 
24Njerëzit u kthyen në Zif dhe Shauli i ndoqi pas. Ndërkohë, Davidi dhe njerëzit e tij 
rrinin në krahinën e Maonit, në një luginë të mënjanuar në jug të shkretëtirës së 
Judës. 25Davidi e mori vesh që Shauli dhe njerëzit e tij kishin rënë në gjurmë, prandaj 
u largua edhe më në jug, deri në qoshen shkëmbore të shkretëtirës afër Maonit. Shauli 
i ndoqi këmba-këmbës. 
26Vetëm një mal i ndante nga njëri-tjetri. Shauli shkonte buzës së njërës rrëpirë, kurse 
Davidi dhe njerëzit e tij buzës së tjetrës. Davidi u mundua shumë për t’u ikur 
ndjekësve të tij, por ishte pothuajse i rrethuar. 27Pikërisht në këtë kohë, një lajmëtar u 
paraqit para Shaulit dhe i tha: «Filistenjtë kanë depërtuar në vend dhe po plaçkitin 
gjithçka. Na ndihmoni sa më parë!» 28Atëherë Shauli hoqi dorë nga ndjekja. Prandaj që 
nga ajo kohë ai mal quhet «Shkëmb ndarës». 
_________ 
♦ Davidi, me 600 burrat e tij, ishte kanosje për furnizimin e ushqimeve të tyre.  
 
Shaulin e turpëron Davidi 

Që andej, Davidi u tërhoq në malet gati të paarritshme pranë En-Gediut. 
2Ndërkohë, Shauli i shpartalloi filistenjtë dhe i nxori jashtë vendit të tij. Kur u 

kthye fitimtar, i thanë: «Davidi është tani në malet pranë En-Gediut.» 3Shauli mori me 
vete 3.000 prej luftëtarëve më të mirë nga mbarë Izraeli dhe u nis për të kërkuar 
Davidin. 
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Davidi dhe njerëzit e tij kishin zënë vend në lindje të shkëmbit të Dhisë së Egër, 4në një 
shpellë afër vathëve të deleve. Kur Shauli kaloi aty pranë, ndaloi dhe hyri vetëm në 
shpellë për të bërë nevojën. Davidi dhe njerëzit e tij rrinin galiç në fund të shpellës. 
5«Tani ke rastin më të volitshëm! – i pëshpëritën njerëzit e tij Davidit. – Ti e di që Zoti të 
ka premtuar se do të t’i dorëzojë të gjithë armiqtë që ke! Tani mund të hakmerresh 
kundër Shaulit.»  
Davidi iu afrua tinëz dhe ia preu Shaulit një copë nga rroba që kishte veshur. 6Por atë 
e vrau ndërgjegjja, sepse kishte guxuar të prekte mbretin. 7U tha njerëzve të tij: 
«Perëndia më ruajtë, që të mos vë duart mbi zotin tim! Megjithatë, ai është mbreti që e 
ka emëruar vetë Perëndia!» 8I qortoi njerëzit e tij dhe ua ndaloi t’i bënin keq Shaulit. 
Kur Shauli doli nga shpella, 9Davidi doli menjëherë pas tij dhe i thirri: «Zoti im dhe 
mbreti im!» Shauli u kthye dhe Davidi ra përmbys, plot respekt, para tij 10duke i thënë: 
”Përse të është mbushur mendja se dua të të shkatërroj? 11Sot mund të bindesh për të 
kundërtën. Këtu në shpellë, Zoti të vuri në duart e mia. Njerëzit e mi më nxitën të të 
vritja, por unë të kam kursyer. Nuk doja të vija dorë mbi zotin tim, mbi mbretin që ka 
zgjedhur Zoti. 12Po, të nderoj si atin tim. Ja, ti tani je në duart e mia! Po të doja, mund 
të të vrisja. Por unë nuk mund ta bëja këtë, prandaj vetëm sa preva këtë copë prej 
rrobës sate. Nga kjo mund ta kuptosh se nuk jam tradhtar dhe nuk dua të të bëj keq. 
Nuk të kam bërë asgjë, e megjithatë ti më ndjek për të më vrarë. 13Zoti le të gjykojë 
ndërmjet nesh! Le të të dënojë për padrejtësinë që më bën, por unë vetë nuk do ta ngre 
dorën kundër teje. 14Ti e di fjalën e urtë: «Vetëm kriminelët bëjnë krime.» Nuk dua të të 
bëj keq. 15Kë po ndjek? Mbreti i Izraelit gjuan një qen të ngordhur, po, një mizë! 16I 
dorëzohem Zotit. Le të vendosë Ai, kush midis nesh ka të drejtë. Le të luftojë Ai për 
mua dhe të më ndihmojë ta fitoj të drejtën time.” 
17Kur mbaroi Davidi, Shauli e pyeti: «Vërtetë, ti je biri im, Davidi?», dhe shpërtheu në 
lot. 18Përmes lotësh që i rridhnin, i tha Davidit: «Më vjen turp prej teje. Ti je sjellë mirë 
ndaj meje, megjithëse të kam bërë keq. 19Kjo u duk edhe sot. Zoti më vuri në duart e 
tua, por ti nuk më vrave. 20Si është e mundur që ta kesh armikun në dorë dhe ta lësh 
të të ikë? Zoti do të të shpërblejë për këtë. 21Unë e di, ti do të bëhesh mbret dhe do ta 
forcosh mbretërinë e Izraelit. 22Prandaj, betohu para Zotit që nuk do t’i shfarosësh 
pasardhësit e mi dhe nuk do ta shuash plotësisht kujtimin tim!» 
23Davidi u betua. Pastaj Shauli u kthye në shtëpi. Davidi dhe njerëzit e tij u tërhoqën 
përsëri në male në vendin e tyre të strehimit. 
 
Davidi si kryetar hajdutësh 

Ndërkaq vdiq Samueli. Njerëz nga të gjitha anët e Izraelit u mblodhën në 
vendbanimin e tij në Ramë. Atje vajtuan vdekjen e tij dhe e varrosën. Pastaj 

Davidi u tërhoq në shkretëtirën e Paranit. 2-4Në krahinën e Maonit banonte një njeri 
shumë i pasur me emrin Naval, një pasardhës i Kalevit. Në kullotat pranë fshatit fqinj 
të Karmelit ai kishte 3.000 dele dhe 1.000 dhi. Gruaja e tij, Avigaila, ishte e bukur dhe 
e mençur, kurse ai ishte i pagdhendur dhe i poshtër. 
Gjatë kohës që Davidi ishte në shkretëtirë, Navali shkoi në Karmel për të qethur delet. 
Kur e mori vesh Davidi, 5dërgoi tek ai dhjetë të rinj prej njerëzve të tij. U tha ta 
përshëndetnin 6dhe t’i thoshin: «Të uroj ty dhe familjes sate një vit të gëzuar. Kopetë e 
tua u shtofshin! 7Dëgjova se po qeth delet. Dua t’ju kujtoj diçka. Barinjtë e tu e kanë 
kullotur bagëtinë nën mbrojtjen e njerëzve të mi. Kurrë nuk i kemi bërë dëm asgjëje. 
Sa kohë kanë qenë në krahinën e Karmelit, nuk ka humbur asnjë dele. 8Pyeti vetë; ata 
mund të ta vërtetojnë. Prandaj priti mirë lajmëtarët e mi! Sot është një ditë feste për ty. 
Ki mirësinë t’i japësh shërbëtorit tënd besnik, Davidit, diçka që mund të kursesh.» 
9Pasi ia thanë të gjitha këto, lajmëtarët e Davidit po pritnin. 10Por Navali u bërtiti: 
«Davidi? Kush është ky? Kurrë nuk kam dëgjuar për këtë njeri! Në ditët tona kemi 
mjaft skllevër të arratisur. 11Buka ime dhe uji im për të pirë si dhe kafshët e therura 
këtu janë caktuar për qethësit e mi të deleve, e jo për çdo vagabond që kalon pranë!» 
12Burrat u kthyen te Davidi dhe e njoftuan për gjithçka. 13«Rrëmbeni shpatat!» – 
urdhëroi Davidi dhe mori shpatën e tij. Me katërqind veta u nis drejt Karmelit. Dyqind 
të tjerët i la për të ruajtur fushimin. 
 
Gruaja e mençur e burrit pa mend 
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14Njëri prej shërbëtorëve të Navalit shkoi tek Avigaila. «Sapo ishin këtu lajmëtarët e 
Davidit – njoftoi. – E përshëndetën zotin tim, por ai vetëm i shau. 15-16Megjithatë, 
njerëzit e Davidit janë sjellë gjithnjë mirë ndaj nesh dhe kurrë nuk na kanë bërë asgjë 
të keqe. Ata ishin si një mur mbrojtës ditë e natë; asnjë dele nuk na u vodh, sa kohë që 
kopetë kullotnin afër tyre. 17Shiko, nëse ende mund të bësh gjë, ndryshe zoti ynë është 
i humbur. Edhe ne të gjithë bashkë me te. Ti e di se sa i poshtër është ai dhe se nuk 
dëgjon askënd.» 
18Avigaila menjëherë urdhëroi të ngarkoheshin shpejt disa gomarë. Ajo mori dyqind 
bukë, dy rrëshiqa vere, pesë dele të therura, një qese me kokrra gruri të pjekura, 
njëqind racione rrush të thatë dhe dyqind racione fiq të thatë. 19Ajo u dha urdhër 
shërbëtorëve të saj që të ecnin përpara me gomarët, ndërsa ajo do t’i ndiqte nga pas. 
Burrit të saj nuk i tha asgjë për këtë. 
20Ajo hipi edhe vetë në gomar dhe ngiste pas tyre. Davidi dhe njerëzit e tij ishin shumë 
afër, por Avigaila nuk mund t’i shihte, sepse ata i mbulonte e dala e një shkëmbi. Pas 
pak minutash ata do të dilnin përballë njëri-tjetrit. 21Davidi ziente përbenda. «Çfarë 
kopuku! – turfullonte gjithë inat. – I mbrojta kopetë e tij në stepa, nuk i kam marrë 
asnjë dele, i kam bërë vetëm mirë – e ja, si më falënderon për këtë! 22Më ndëshkoftë 
Zoti, nëse deri nesër në mëngjes mbetet ndonjë i gjallë prej bandës së tij!» 
23Kur Avigaila e pa Davidin që po i afrohej, zbriti menjëherë nga gomari, ra përmbys 
para tij 24dhe qëndroi e shtrirë para këmbëve të tij. «Unë jam fajtore për gjithçka, o zot! 
– tha ajo. – Të lutem, më dëgjo, që të sqaroj gjithçka! 25Ajo që thotë burri im, Navali, 
nuk duhet marrë seriozisht. Ai është tamam siç e ka emrin. Emri i tij, Naval, do të 
thotë: budalla dhe i pabesë. Për fat të keq, nuk isha e pranishme kur erdhën 
lajmëtarët e tu. 26Merre si shenjë të qiellit që po të zë rrugën! Është Zoti që të pengon të 
hakmerresh dhe të mos ngarkohesh me faj të rëndë. Navali nuk do t’i shpëtojë 
ndëshkimit të tij. Të gjithë armiqtë e tu, që duan të të bëjnë keq, le ta pësojnë si ai! 27Të 
lutem, o zot! Pranoje këtë dhuratë që të kam sjellë me vete dhe ndaje mes njerëzve të 
tu! 28Unë të nënshtrohem. Më fal, që jam e guximshme që të të zë rrugën. E di që Zoti 
do të të bëjë mbret dhe dinastia jote do të qëndrojë përgjithmonë. Ti je njeriu me anë të 
të cilit Zoti ka bërë luftërat e veta, prandaj askush nuk mund të të qortojë për jetën 
tënde. 29Nëse dikush të ndjek, dhe ka ndër mend të të vrasë, ai nuk mund të të bëjë 
keq, sepse Zoti do ta ruajë jetën tënde ashtu siç ruhet në qese një gur i çmuar, kurse 
jetën e armiqve të tu Zoti do ta flakë tej, ashtu siç flaket një gur me hobe. 30E, kur Zoti 
t’i ketë plotësuar të gjitha premtimet e tij dhe të ta ketë dhënë mbretërimin mbi 
Izraelin, 31ti do të gëzohesh, sepse ke ndërgjegje të pastër, se nuk e fitove me forcë të 
drejtën tënde dhe se nuk ke derdhur gjak pa arsye. Atëherë mendo edhe për mua, 
shërbëtoren tënde, kur Zoti të të ketë ngritur aq lart.» 
32«E falënderoj Zotin, Perëndinë e Izraelit, që të ka dërguar për të më dalë përpara në 
këtë moment. 33Të falënderoj edhe ty, se je sjellë me kaq kujdes. Ti më ke ruajtur dhe 
ke bërë që të mos hakmerrem siç kisha vendosur e të mos ngarkohem me faj të rëndë. 
34Betohem për Zotin, Perëndinë e Izraelit, i cili më ka ruajtur që të mos bëj keq, po të 
mos më dilje përpara kaq shpejt, asnjëri prej njerëzve të Navalit nuk do të kishte 
mbetur i gjallë gjer nesër në mëngjes.» 35Davidi i mori dhuratat e Avigailës dhe i tha: 
«Kthehu lirisht në shtëpi. Ajo, për të cilën më je lutur, do të plotësohet.» 
36Kur Avigaila u kthye në shtëpi, Navali ishte shtruar në gosti me njerëzit e vet dhe po 
festonte si mbret. Ishte në qejf dhe plotësisht i dehur, prandaj ajo nuk i tha gjë. 
37Vetëm të nesërmen në mëngjes, kur u bë përsëri esëll, ajo i tregoi çfarë kishte 
ndodhur. Kur e dëgjoi, Navalit i ra pika, dhe nuk mund të lëvizte më. 38Dhjetë ditë më 
vonë Zoti i shkaktoi një goditje të re dhe ai vdiq. 
39Kur e mori vesh Davidi, tha: «Falëminderit Zotit! Ai e ka zbatuar të drejtën time dhe e 
ka ndëshkuar Navalin për paturpësinë e tij. Më ka ruajtur që të mos e ngarkoj shpejt 
me faj. Ai bëri që Navalit t’i binte mbi kokë e keqja e vet.» Pastaj Davidi çoi njerëz ta 
merrnin Avigailën dhe t’i luteshin të bëhej gruaja e tij. 40Kur lajmëtarët arritën tek 
Avigaila në Karmel dhe i thanë fjalët e Davidit, 41ajo u përkul thellë para tyre dhe u tha: 
«Unë jam skllavja e tij dhe jam gati t’ua laj këmbët shërbëtorëve të zotit tim.» 
42Shpejt u përgatit për rrugë dhe u ul në gomarin e saj. E shoqëronin pesë shërbëtore. 
Ajo shkoi pas lajmëtarëve të Davidit dhe u bë gruaja e tij. 
43Davidi tani kishte dy gra. Më parë, ai ishte martuar me Ahinoamën prej Jizrëelit. 
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44Gruaja e tij e parë ka qenë Mihala, e bija e Shaulit. Por, më pas, Shauli♦  e martoi të 
bijën me Paltiun, njërin prej bijve të Lajishit nga Gallimi. 
_______________ 
♦ Kështu kërkoi të largonte çdo pretendim për fronin. Davidi lidh martesa politike me familjet me 
influencë në fisin e Judës. Vrasja e Navalit do të kishte pasur pasojat e kundërta. 
 
Davidi e turpëron Shaulin për herë të dytë 

Disa njerëz nga Zifi shkuan te Shauli në Give dhe i treguan ku ishte fshehur 
Davidi. «Ai është në malin Hahila, në jug të shkretëtirës së Judës» – thanë. 

2Shauli u nis menjëherë për në Zif, që të kapte Davidin. Mori me vete 3.000 prej 
njerëzve të tij më të mirë. 3Kur arritën te mali Hahila, ata ngritën kampin pranë rrugës. 
Davidi e mori vesh 4dhe dërgoi zbulues për ta vërtetuar këtë. 5Pastaj shkoi vetë dhe pa 
fushimin. Njerëzit e Shaulit ishin shtrirë në një rreth të madh. Në mes kishin rënë të 
flinin mbreti dhe komandanti i tij, Avneri.  
6Për ta shoqëruar, Davidi kishte marrë me vete hitasin Ahimelek dhe Avishain, vëllanë 
e Joavit. «Do të futem në kamp fshehtas – u tha Davidi. – Kush prej jush do të vijë me 
mua?» «Unë» – iu përgjigj Avishai. 7Kur u errësua, të dy hynë tinëz në kamp dhe duke 
kaluar pranë ushtarëve dhe Avnerit, që flinin, arritën gjer te Shauli. Mbreti kishte rënë 
në gjumë të thellë. Heshtën e tij e kishte ngulur në tokë, pranë kokës. 8Avishai i 
pëshpëriti Davidit: «Sot Zoti na e ka dorëzuar armikun tënd! Do ta shpoj tejpërtej me 
heshtën e tij dhe do ta ngul në tokë. Mjafton vetëm një goditje!» 
9Por Davidi nuk pranoi: «Mos i bëj keq! Zoti e ka bërë mbret. Ai do të të kërkojë llogari 
po ta vrasësh 10Të lutem, lëre! Vetëm Zotit i përket ta ndëshkojë. Ai mund të bëjë që 
Shauli të vdesë me vdekje natyrore ose të vritet në luftë. 11Le të më ruajë Zoti, që të 
mos vë duart mbi mbretin, që Ai vetë e ka emëruar. Por, merr shpejt heshtën dhe 
shtambën e tij – dhe eja të ikim!» 12Pa vënë re askush, morën me vete heshtën dhe 
shtambën e Shaulit dhe dolën nga kampi. Askush nuk u zgjua, sepse Zoti kishte bërë 
që të binin të gjithë në një gjumë të thellë. 
13Davidi dhe Avishai zbritën në luginë dhe pastaj u ngjitën në mal, në anën tjetër të 
luginës. Kur arritën në një vend të sigurt, Davidi ndaloi14dhe thirri në drejtim të 
kampit: «Avner, a më dëgjon?» «Kush guxon ta shqetësojë mbretin?» – ia ktheu Avneri. 
15«Ti je burrë, Avner! – iu përgjigj Davidi. – Në të gjithë Izraelin nuk ka ushtarak që 
mund të matet me ty! Atëherë përse nuk e ke ruajtur mirë zotin tënd, mbretin? Sapo 
ishte dikush në kamp, i cili mund ta ketë vrarë. 16Zoti më faltë, por nuk bën mirë që 
tregohesh kaq i pakujdesshëm! Ju të gjithë meritoni vdekjen, sepse nuk e keni 
mbrojtur zotin tuaj, mbretin, që vetë Zoti e ka emëruar. Shiko dhe bindu vetë! Atij i 
kanë marrë heshtën dhe shtambën që i kishte pranë kokës!» 
17Shauli e njohu zërin dhe thirri: «Ti je, o biri im, David?» «Po, o zoti im dhe mbreti im!» 
– iu përgjigj Davidi. 18Pastaj shtoi: «Përse më ndjek? Çfarë të kam bërë? Cili është faji 
im? 19Më dëgjo, o mbreti im. Dikush të ka bërë armikun tim. Në qoftë se është Zoti, 
duhet ta pajtojmë duke i kushtuar një fli; por në qoftë se janë njerëz, ata le t’i 
ndëshkojë Zoti për këtë! Ata duan të më largojnë nga populli i Zotit dhe të më detyrojnë 
t’u shërbej të huajve. 20Mos lejo që të vdes në vend të huaj, larg Zotit! Përse ke dalë të 
më gjuash si thëllëzën në male? Mbreti i Izraelit ka dalë për të kapur një plesht.» 
21Shauli iu përgjigj: «Nuk veprova drejt. Kthehu, David, biri im! Ti sot më ke ruajtur 
jetën. Nuk do të të bëj më asnjë të keqe. E shoh se sa budalla paskam qenë! Para teje 
kam bërë faj të rëndë.» 
22Davidi e dëgjoi, pastaj i tha: «Le të vijë njëri prej njerëzve të tu dhe të marrë heshtën, 
o mbreti im. 23-24Por mos harro se Zoti e shpërblen atë që jeton sipas urdhërimeve të tij. 
Sot të ka dorëzuar në duart e mia, por unë nuk desha t’i bëja keq mbretit, që Ai vetë e 
ka emëruar. Ai do të shpëtojë edhe jetën time dhe do të më lehtësojë nga të gjithë 
hallet dhe rreziqet.» 25«Perëndia është në anën tënde, o biri im – i tha Shauli. – Ty, 
David, gjithçka do të të shkojë mbarë.» 
Pastaj u ndanë: Davidi shkoi te njerëzit e tij dhe Shauli u nis për në shtëpi. 
 
Davidi kërkon strehim tek armiqtë e Izraelit 

Davidi e kishte kuptuar se një ditë mund të binte në duart e Shaulit. «Më mirë 
është të kërkoj strehim te filistenjtë – tha me vete. – Vetëm atje mund të jem i 

sigurt nga Shauli. Sa kohë që do të jem në Izrael, ai do të më kërkojë vazhdimisht.» 
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2Prandaj Davidi, me gjashtëqind njerëzit e tij, shkoi tek Ahishi, biri i Maoahut, dhe 
mbreti i Gatit. 3Familjet e tyre i morën me vete. Edhe Davidi kishte me vete dy gratë e 
tij, Ahinoamën dhe Avigailën. Ahishi u dha banesa në qytetin Gat. 4Kur mori vesh se 
Davidi kishte ikur në Gat, Shauli hoqi dorë nga ndjekja e tij e mëtejshme. 
5Pas disa ditësh, Davidi i tha Ahishit: «Në qoftë se më beson, më lejo të shkoj e të banoj 
në qytetet e tjera të krahinës sate. Pse të rri këtu në kryeqytet?» 
 6Ahishi i besoi dhe i dha menjëherë qytetin Ciklag.♦  Prandaj ky qytet bën pjesë, edhe 
sot, në territorin e mbretërve të Judës. 7Në krahinën e filistenjve Davidi banoi një vit e 
katër muaj. 
________ 
♦ Ky qytet gjendej afër kufirit me Judën, por gjithashtu afër kufirit me armiqtë e Judës. 
Inkursionet e mundësonin Davidin të ushqente ushtrinë e tij të vogël.  
 
Loja e dyfishtë e Davidit 
8Kështu, Davidi me njerëzit e tij shkoi në Ciklag. Që andej, Davidi ndërmori sulme për 
të plaçkitur fise fqinje të Judës, geshurasit, girsasit dhe amalekasit që banonin në 
krahinën midis Telemit, shkretëtirës së Shurit dhe deri në kufirin egjiptian. 9Ngado që 
shkonte, Davidi i masakronte burrat dhe gratë, por delet, bagëtinë e trashë, gomarët 
dhe devet, si dhe veshjet, i merrte si plaçkë lufte. Kur kthehej, 10Ahishi e pyeste 
rregullisht: «A ke dalë përsëri sot për plaçkitje?» «Po, – i përgjigjej Davidi, – në krahinën 
jugore, në territorin e judeasve», ose, «në krahinën jugore, në territorin e 
jerahmeelasve», ose: «në krahinën jugore, në territorin e kenasve.» 11Davidi nuk la 
asnjeri të gjallë në vendet ku bënte plaçkitje. Ai nuk çonte asnjë rob lufte në Gat, sepse 
kështu Ahishi do ta merrte vesh, se ç’bënte në të vërtetë Davidi me njerëzit e tij. Këtë 
gjë Davidi e bëri gjatë gjithë kohës që ndenji te filistenjtë. 12Ahishi kishte shumë besim 
te Davidi, sepse mendonte: ’Ai ka krijuar një urrejtje kaq të madhe te bashkatdhetarët 
e vet, saqë nuk i mbetet gjë tjetër veçse të rrijë në shërbimin tim.’ 

Kur filistenjtë i mblodhën përsëri trupat e tyre për të luftuar kundër Izraelit,♦  
Ahishi i tha Davidit: «A e ke të qartë se ti, bashkë me njerëzit e tu, duhet të vish 

me mua e të luftosh në anën tonë?». 
 2«Sigurisht – iu përgjigj Davidi. – Tani do të bindesh edhe vetë për shërbimin tim.» 
«Mirë, atëherë – i tha Ahishi. – Gjatë fushatës ti do të përgjigjesh për sigurimin tim 
personal.» 
____________ 
♦ Në kundërshtim me sa pritej, filistenjtë sulmuan në veri, për ta izoluar Shaulin nga fiset 
veriore. Shauli u desh të luftonte në rrafshinën e Jizrëelit, dhe kjo e vuri në pozitën e 
papëlqeshme për shkak të karrocave filisteje. Kishte nevojë për këshillë ushtarake urgjente, por 
nuk e gjeti. 
 
Shauli kërkon këshillë te një i vdekur 
3Samueli kishte vdekur dhe ishte varrosur në vendlindjen e tij në Ramë. Të gjithë 
njerëzit e Izraelit kishin marrë pjesë në vajtimin e vdekjes së tij. Ndërkaq, Shauli kishte 
dëbuar prej vendit të gjithë mediumët dhe falltarët. 
4Filistenjtë, që kishin mobilizuar gjithë trupat e tyre, përparuan deri në Shunem dhe 
atje ngritën fushimin. Shauli u bëri thirrje burrave të Izraelit që të rroknin armët. 
Fushimin e ngritën në malin e Gilboas. 5Kur pa ushtrinë e filistenjve, Shauli u tmerrua 
dhe e lëshoi zemra. 6E pyeti Zotin se çfarë duhej të bënte. Por Zoti nuk i dha asnjë 
përgjigje, as me ëndërr, as me short e as me fjalën e profetit. 7Atëherë Shauli u dha 
urdhër njerëzve të tij: «Më kërkoni një grua që mund të thërrasë të vdekurit! Do të 
shkoj atje dhe do të shoh nëse ajo mund të më ndihmojë.»  
«Në En-Dor ka një të tillë» – i thanë. 8Shauli u vesh me rroba të tjera, ndryshoi fytyrën, 
që të mos njihej, dhe u nis me dy shoqërues. 
Kur arritën atje, ishte bërë natë. Shauli iu lut gruas: «Më parashiko të ardhmen! Ti di 
t’i thërrasësh të vdekurit e t’i bësh që të kthehen nga bota e tyre. Do të të them unë, 
cilin duhet të thërrasësh.» 
9«Po ti e di se vetë mbreti e ka ndaluar një gjë të tillë – iu përgjigj gruaja. – Ai i ka 
dëbuar nga vendi të gjithë mediumët dhe falltarët. Ti do të më futësh në kurth për të 
më shkatërruar.»  

10«Betohem për Zotin që vepron, nuk do të të ndodhë asgjë!» – iu përgjigj Shauli 
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11«Kë duhet të thërras?» – e pyeti gruaja. «Samuelin!» – iu përgjigj Shauli.  

12Kur gruaja e pa Samuelin, këlthiti dhe i tha Shaulit: «Përse më ke mashtruar? Ti je 
Shauli!»  

13«S’ka gjë për t’u frikësuar – iu përgjigj mbreti. – Trego ç’po sheh!» 
«Shoh se si ngrihet një shpirt nga toka» – tha ajo.  

14«Si duket?» – e pyeti Shauli.  
«Është një plak, – tha ajo, – dhe mban një mantel profeti.»  
Nga kjo Shauli e kuptoi se ishte Samueli. Plot nderim e respekt, ra përmbys. 
15«Përse më keni shqetësuar? – e pyeti Samueli. – Çfarë kërkon prej meje?» «Jam në 
ankth të madh – iu përgjigj Shauli. – Filistenjtë kanë marshuar kundër meje dhe Zoti 
më ka braktisur. As me ëndërr dhe as me fjalë profetike nuk më përgjigjet. Prandaj 
kam urdhëruar të të thërrasin. Më thuaj, çfarë duhet të bëj!» 
16«Përse duhet të më pyesësh mua? – iu përgjigj Samueli. – Ti e sheh vetë: Zoti të ka 
kthyer shpinën dhe është bërë armiku yt. 17Tani ai po vë në jetë atë që shpalli 
nëpërmjet meje, po ta merr mbretërinë dhe po ia jep Davidit. 18Zoti të urdhëroi të 
zbatosh vendimin e tij për shkatërrimin e amalekasve. Meqë ti nuk e dëgjove, 19ai do të 
të dorëzojë ty dhe ushtrinë tënde te filistenjtë. Nesër, ti dhe bijtë e tu do të jeni me mua 
në botën e të vdekurve.» 
20Kur dëgjoi këtë Shauli, ra sa gjatë edhe gjerë përtokë, i mbërthyer nga një tmerr i 
vërtetë. Përveç kësaj, fuqitë iu prenë, sepse tërë ditën nuk kishte ngrënë asgjë. 21Gruaja 
iu afrua Shaulit dhe, kur pa se ishte shumë i tronditur, i tha: «O mbreti im! E kam 
përmbushur lutjen tënde, madje duke vënë në rrezik edhe jetën time. 22E tani, mos më 
lër të lutem kot. Do të të sjell diçka për të ngrënë. Ti duhet t’i mbledhësh forcat, sepse 
ke rrugë për të bërë.» 23Shauli kundërshtoi dhe nuk donte të hante. Por të dy 
shoqëruesit e tij dhe gruaja ngulën këmbë aq shumë, saqë ai u ngrit nga toka dhe u 
shtri në krevat. 24Gruaja kishte një viç të majmë në stallë dhe e theri me nxitim. Pastaj 
mori pak miell, bëri brumë dhe poqi bukë. 25Këto ua vuri Shaulit dhe shoqëruesve të tij 
përpara. Ata hëngrën dhe u nisën për rrugë po atë natë. 

Filistenjtë e mblodhën gjithë ushtrinë e tyre pranë Afekut, kurse izraelitët e 
kishin fushimin pranë burimit para qytetit Jizrëel. 2Mbretërit e filistenjve 

urdhëruan që trupat të parakalonin para tyre. Luftëtarët e mbretit të Gatit formonin 
praparojën. 
Kur komandantët e panë edhe Davidin duke parakaluar me njerëzit e tij, 3e pyetën 
Ahishin: «Ç’bëjnë këtu hebrenjtë?» «Ky është Davidi, që më parë i ka shërbyer mbretit 
Shaul dhe tani ka një vit që është në shërbimin tim – u shpjegoi Ahishi. – Gjatë gjithë 
kohës që ka qenë në anën time, tek ai nuk kam gjetur asnjë të metë.» 
4Por komandantët e filistenjve u inatosën dhe i dhanë urdhër Ahishit: ”Ktheje 
mbrapsht! Le të rrijë në vendin që ia ke caktuar për vendbanim. Në asnjë mënyrë nuk 
duhet të vijë në luftë me ne, ndryshe, në mes të betejës ka rrezik që të kalojë në anën e 
armikut. Nuk do të gjente një rast më të mirë për t’u pajtuar me zotin e tij – mjafton që 
t’i vërë para këmbëve kokat tona! 5Ky është ai, për të cilin u këndua: «Shauli ka vrarë 
një mijë armiq, kurse Davidi dhjetë mijë.»” 
6Ahishi e thirri Davidin pranë vetes dhe i tha: «Betohem për Zotin që vepron. Unë kam 
besim tek ti. Do të gëzohesha në qoftë se do të vije me mua në luftë, sepse tërë kohën 
që ke qenë me mua, nuk kam zbuluar asnjë pikë pabesie tek ti. Por mbretërit e tjerë 
nuk të zënë besë. 7Prandaj kthehu dhe sillu me urtësi! Mos bëj asgjë që mund të 
shkaktojë zemërimin e mbretërve.» 
8Por Davidi iu përgjigj: «A e meritoj këtë trajtim? A ke parë ndonjë të metë tek unë që 
nga koha që jam në shërbimin tënd? Përse nuk më lejohet të vij me ty për të luftuar 
kundër armiqve të mi dhe zotit tim?» 
9”E di, e di, – iu përgjigj Akishi, – për mua ti je besnik si një engjëll i Perëndisë, por 
komandantët e filistenjve kanë thënë: «Në asnjë mënyrë ai nuk duhet të vijë në luftë 
me ne!» 10Prandaj, përgatituni herët në mëngjes, ti dhe të gjithë ata që i kanë shërbyer 
Shaulit, dhe largohuni sapo të zbardhë agimi!”  

11Kështu, në agim, Davidi u nis për rrugë dhe u kthye, bashkë me njerëzit e tij, në 
vendin e filistenjve. Ndërkohë, ushtria filisteje përparoi në rrafshinën e Jizrëelit.♦  
_______ 
♦ Zoti e hodhi poshtë vendimin e filistenjve dhe e shpëtoi Davidin nga një pozitë të 
pamundshme. Do të kishte qenë njollë në karakterin e tij po të luftonte kundër Shaulit. Kështu 

29



 271

Davidi mbajti i pacënuar karakterin e tij.  
 
Hakmarrja kundër amalekasve 

Pas tri ditësh,♦ Davidi dhe njerëzit e tij arritën në Ciklag; qyteti ishte bërë 
shkrumb e hi. Amalekasit i kishin rënë krahinës jugore për ta plaçkitur dhe 

kishin shkretuar edhe Ciklagun. 2Nuk kishin vrarë asnjeri, por gratë dhe fëmijët i 
kishin marrë me vete si robër lufte. 3-4Kur e panë këtë tmerr, Davidi dhe njerëzit e tij 
qanë dhe thirrën derisa nuk patën më fuqi. 5Amalekasit kishin marrë rob edhe dy gratë 
e Davidit, Ahinoamën prej Jizrëelit dhe Avigailën, vejushën e Navalit prej Karmelit. 
6Davidi ishte në hall të madh. Njerëzit e tij ishin të hidhëruar nga humbja e bijve dhe e 
bijave të tyre, prandaj e kërcënuan se do ta vritnin me gurë. Por besimi te Zoti, 
Perëndia e tij, i dha zemër. 7I tha priftit Avjatar të sillte qesen e orakullit. 8Pastaj e pyeti 
Zotin: «A duhet ta ndjek këtë bandë hajdutësh? A do t’i arrij?» «Ndiqi! – i erdhi 
përgjigjja. – Do t’i arrish dhe do t’i shpëtosh robërit.» 
9-10Davidi u nis menjëherë me 600 njerëzit e tij. Kur erdhën në Luginën e Besorit, 
dyqind prej tyre u ndalën, sepse ishin të rraskapitur. Me katërqind vetat e tjerë Davidi 
kaloi përroin dhe vazhdoi ndjekjen. 11-12Rrugës njerëzit e Davidit gjetën një të ri të uritur 
që nuk kishte ngrënë e pirë asgjë për tri ditë. Ata e sollën te Davidi dhe i dhanë bukë, 
ujë si dhe një racion fiku të thatë dhe dy racione rrush të thatë. Pasi i hëngri këto dhe 
e mori veten, 13Davidi e pyeti: «Nga vjen dhe si u ndodhe?»  
«Jam egjiptian, skllav i një amalekasi – iu përgjigj i riu. – Zoti im më la këtu para tri 
ditësh, sepse isha i sëmurë. 14Ne i sulmuam filistenjtë në krahinën jugore, si dhe 
pasardhësit e Kalevit, që i takojnë Judës. Në rrugë bëmë shkrumb e hi edhe Ciklagun.» 
15Davidi e pyeti: «A mund të ma tregosh rrugën për te kjo bandë hajdutësh?»  
Skllavi tha: «Betohu para Perëndisë se nuk do të më vrasësh dhe nuk do të më 
dorëzosh te zoti im! Vetëm atëherë do t’ju çoj te këta hajdutë.»  

16Ai ua tregoi rrugën dhe ata i gjetën amalekasit të shpërndarë grupe-grupe nëpër 
gjithë krahinën. Hanin, pinin dhe festonin të gëzuar, sepse u kishin grabitur plaçkë të 
pasur filistenjve dhe judeasve. 17Davidi i sulmoi ata në agim, dhe lufta zgjati deri në 
mbrëmje. Të gjithë armiqtë u masakruan, vetëm 400 të rinj mund të iknin me deve. 18-

19Davidi i liroi robërit, si dhe të dyja gratë e veta. Asnjeri nuk mungonte.  
Njerëzit e tij i morën përsëri fëmijët e tyre. Atyre iu kthye gjithçka që u kishin grabitur 
amalekasit. 20Delet, dhitë dhe bagëtinë e trashë të amalekasve Davidi i mori me vete. I 
vunë para bagëtisë tjetër duke thënë: «Kjo plaçkë i takon Davidit.» 
__________ 
♦ Kështu nuk mund ta paditnin Davidin se ishte shkaku i disfatës së Shaulit. Ai i shpërbleu 
qytetet e Judës jugore për mikpritjen që kishte gëzuar më parë dhe kështu fitoi përkrahjen e tyre 
kur hipi në fron. Përveç kësaj bëri atë që nuk kishte bërë Shauli: asgjësoi amalekasit. Ndryshe 
nga Shauli, ai mund të mbështetet te drejtimi i Zotit. 
 
Për ndarjen e drejtë të plaçkitjes 
21Afër Luginës së Besorit, u dolën përpara 200 burrat që kishin qënë të dërrmuar, 
kështu që Davidi i kishte lënë prapa, sepse ishin shumë të lodhur. Davidi i përshëndeti 
luftëtarët.  

22Por, në mes të atyre që kishin shkuar me Davidin, ishin edhe disa njerëz të poshtër 
dhe të këqij që i thanë Davidit: «Ata nuk kanë qenë me ne në luftë, prandaj nuk do t’u 
japim asgjë prej plaçkës. Ata duhet të gëzohen që po ua kthejmë shëndoshë e mirë 
gratë dhe fëmijët. T’i marrin ato dhe të zhduken sa më shpejt!» 
23«Kështu nuk bën, o vëllezërit e mi! – u tha Davidi. – Mbani mend atë që ka bërë Zoti 
për ne. Ai na ka mbrojtur dhe i ka lënë në dorën tonë këta hajdutë, që na kishin 
sulmuar. 24Ajo që keni ndër mend nuk do t’i bëjë mirë askujt. Më e drejtë është që, kur 
njëri shkon në luftë, tjetri të mbrojë prapavijën dhe pajimet e kampit. Ndërsa plaçka e 
luftës duhet të ndahet me drejtësi.»  
25Që nga ajo ditë, kjo që bëri Davidi, u bë rregull në Izrael. Këtij rregulli izraelitët i 
përmbahen edhe sot. 
26Pas kthimit në Ciklag, një pjesë të plaçkës së luftës Davidi ua dërgoi si dhuratë pleqve 
të fisit të Judës, me të cilët kishte lidhje familjare. Të dërguarit e Davidit u thanë 
pleqve: «Davidi ju bën të fala! Këtu është një pjesë e plaçkës që ua ka marrë armiqve të 
Zotit.» 
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27Dhurata të tilla dërgoi në Betel, në Ramot të krahinës jugore, në Jatir, 28Aroer, Sifmot, 
Eshtemoa, 29dhe Rakal, në qytetet e jerahmeelasve dhe kenasve, 30në Hormë, Bor-
Ashan, Atah 31dhe Hevron, si dhe në të gjitha vendet ku dikur, bashkë me njerëzit e tij, 
kishte gjetur strehim. 
 
Vdekja e Shaulit 
(1 Kron 10,1-12) 

Filistenjtë sulmuan izraelitët dhe këta u shpartalluan dhe u tërhiqën në malin e 
Gilboas ♦ ku lënë të vdekurit e tyre. 2Filistenjtë e ndoqën nga afër Shaulin dhe 

bijtë e tij, dhe Jonatani, Avinadavi dhe Malkishua, duke ikur, gjetën vdekjen. 
3Rreth vetë Shaulit u zhvillua një luftë e ashpër, dhe kur harkëtarët e arritën, e 
plagosën rëndë. 4Atëherë Shauli i dha urdhër armëmbajtësit të tij: «Nxirre shpatën dhe 
më vrit! Ndryshe do të më vrasin këta paganë dhe do të tallen me trupin tim.» Por 
armëmbajtësi kishte frikë t’i bënte keq Shaulit. Atëherë Shauli mori shpatën e vet dhe 
ra mbi të. 
5Kur armëmbajtësi e pa se Shauli kishte vdekur, ra edhe ai mbi shpatën e vet dhe i 
shkoi pas në vdekje. 6Kështu vdiqën në një të njëjtën ditë Shauli, të tre bijtë e tij, 
armëmbajtësi dhe të gjithë njerëzit e tij. 7Kur e morën vesh banorët e krahinës së 
rrafshinës së Jizrëelit dhe të krahinës fqinje të Jordanit, se ushtria e Zotit ishte 
mundur dhe se Shauli dhe bijtë e tij ishin vrarë, ata braktisën vendbanimet e tyre dhe 
ikën. Filistenjtë përparuan dhe shtinë në dorë qytetet e tyre. 8Ditën pas betejës, 
filistenjtë i plaçkitën luftëtarët e rënë. Kështu, ata gjetën trupat e Shaulit dhe të tre 
bijve të tij në malësinë e Gilboas. 9Ata ia prenë kokën mbretit të rënë dhe ia zhveshën 
koracën. Urdhëruan që të dyja të dërgoheshin me lajmëtarë në tërë territorin e tyre dhe 
t’i tregoheshin popullit. Kështu, ata shpallën para perëndive dhe popullit të tyre lajmin 
e fitores. 10-12Pastaj e çuan koracën në tempullin e Astartesë. Kufomat e Shaulit dhe 
bijve të tij i varën në murin e qytetit Bet-Shan.  
Kur banorët e Javeshit të Gileadit ♦♦  e morën vesh ç’kishin bërë filistenjtë me Shaulin 
dhe bijtë e tij, menjëherë u mblodhën të gjithë burrat e aftë për luftë dhe u nisën për 
në Bet-Shan. Natën, iu afruan mureve të qytetit, i zbritën të vdekurit nga muri dhe i 
morën me vete në Javesh. Atje trupat i dogjën, 13kurse eshtrat i varrosën nën një brukë 
para qytetit të tyre. Ata i vajtuan të vdekurit dhe agjëruan për ta një javë të tërë. 

__________ 
♦ Beteja do të ketë filluar në rrafshinë e Jizrëelit, por kur izraelitët ikën në tokë më të lartë, 
filistenjtë i përndoqën duke përdorur harkëtarë, pasi karrocat e tyre nuk mund t’i ngjiteshin 
shpatit. ♦♦ Vepra e parë e Shaulit pas hipjes në fron kishte qenë shpëtimi i qytetit nga duart e 
mbretit amonas Nahash (shih kap. 12). 
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LIBRI I DYTË I SAMUELIT 
 
 
Davidi merr vesh vdekjen e Shaulit dhe të Jonatanit 

1-2Shauli kishte vdekur në betejën kundër filistenjve. Ndërkohë, Davidi i kishte 
mundur amalekasit dhe ishte kthyer në Ciklag. Pas dy ditësh, në qytet erdhi një 

burrë nga ushtria e Shaulit. Në shenjë vajtimi, ai kishte grisur rrobat dhe kishte 
hedhur dhe mbi kokë. Ra përmbys para Davidit. 3«Nga vjen?» – e pyeti Davidi.  
«Nga fusha e betejës – iu përgjigj ai. – U kam ikur filistenjve.»  

4«Si shkojnë punët atje? – u interesua Davidi. – Më trego gjithçka!»  
«Ushtria jonë është shpartalluar dhe ka ikur – i tha njeriu. – Shumë veta janë vrarë. 
Edhe Shauli me Jonatanin kanë vdekur.» 
5«Nga e di ti se Shauli dhe Jonatani kanë vdekur?» – e pyeti përsëri Davidi. 
 6”Rastësisht hipa në malësinë e Gilboas – i tregoi lajmëtari. – Që andej e pashë se si 
qëndronte Shauli dhe se si ra mbi heshtën e tij. Koçitë e luftës të filistenjve mezi e 
arritën. 7Kur u kthye, më pa dhe më thirri t’i shkoja pranë. «Po, o zot» – i thashë. 8Pyeti: 
«Kush je ti?» dhe unë iu përgjigja: «Unë jam amalekas.» 9«Afrohu – më tha. – Më jep 
shtytjen e vdekjes. E ndiej që po më lënë forcat, megjithatë ende jam në jetë.» 10E pashë 
që ai nuk do ta duronte dot disfatën e tij. Prandaj u afrova dhe e vrava. Pastaj ia mora 
unazën rreth ballit dhe byzylykët e duarve. I kam sjellë me vete për të t’i dhënë. Ja ato, 
o zot!” 
11Kur dëgjoi këto Davidi, grisi rrobat. Kështu bënë edhe njerëzit që ishin pranë tij. 
12Qanë dhe agjëruan për Shaulin, për Jonatanin dhe për të gjithë burrat e Izraelit që 
kishin rënë në betejë. 
13Davidi e pyeti njeriun e ri që i kishte sjellë lajmin: «Nga rrjedh?»  
«Jam bir i një emigranti amalekas» – iu përgjigj djaloshi.  

14Davidi i bërtiti: «Si guxon ta vrasësh mbretin që ka emëruar vetë Zoti!»  

15Ai thirri njërin prej njerëzve të tij dhe i dha urdhër: «Vrite!». Dhe ai e vrau. 16Davidi i 
kishte thënë amalekasit: ”Jam i pafajshëm për vrasjen tënde. Ti vetë dhe vendimin, 
kur the: «Kam vrarë mbretin që ka emëruar vetë Zoti.»” 
 
Kënga e vajtimit e Davidit 
17Davidi filloi një këngë vajtimi për vdekjen e Shaulit dhe Jonatanit. 18Ajo quhet Kënga e 
Harkut dhe i takon përmbledhjes së epopeve. Davidi urdhëroi që ta mësojnë 
përmendsh të gjithë njerëzit e Judës:  
19O Izrael! Vajto trimat e lavdishëm që kanë vdekur! Ata që ishin krenaria e që në male 
kanë mbetur! 
20Për këtë të mos marrin vesh në Gat e në Ashkelon! Në rrugët e tyre në heshtje të 
kaloni! Te mos gëzohen gratë e filistenjve! Të mos brohorasin bijat e atyre paganëve!  
21Qofshi mallkuar, o lartësitë e Gilboas! Kurrë mos rëntë mbi ju as shiu, as vesa! Kurrë 
mos ju zbukurofshin pemët e gjelbërimi! Në atë vend ku u shtrinë mburojat e heronjve 
tanë, ku mburoja e Shaulit është përdhosur përgjithmonë, kurrë mos daltë as bar e as 
lule! 
22Kur shigjeta e harkut të Jonatanit qëllonte shenjën e saj dhe kur shpatën nga milli 
nxirrte Shauli për drejtësi, turma-turma binin përtokë armiqtë e tyre. 23Të dashur dhe 
të nderuar, të pandarë në këtë jetë, Shauli dhe Jonatani – janë bashkë edhe në vdekje! 
Ata ishin më të shpejtë se shqiponja e shpejtë. Ata ia kalonin në forcë edhe luanit. 
24Ju, o gratë e Izraelit! Vajtojeni Shaulin! Ai ju dha rroba të purpurta e të çmueshme. 
Stoli të arta plot begati ju dhuroi! 25Në luftë më trimat kanë rënë! Edhe Jonatani 
shtrihet atje në male! 26Jonatan! Vëllai im! Shoku im më i mirë! Për ty vajtoj plot 
dhembje dhe hidhërim. Miqësia jote ishte për mua më e shtrenjtë se dashuria e gruas. 
27Vajto, o popull! Luftëtarët më të mirë kanë vdekur! Përgjithmonë në luftë kanë rënë 
trimat! 
 
 Davidi bëhet mbret mbi Judën, kurse Ish-Bosheti mbi Izraelin 

Me pas, Davidi e pyeti Zotin: «A duhet tani të hyj në njërin prej qyteteve të Judës 
për të banuar atje?» «Ashtu bëj!» – i erdhi përgjigjja. «Në cilin qytet duhet të hyj?» – 

pyeti përsëri Davidi. «Në Hevron» – iu përgjigj Zoti. 2Kështu, Davidi shkoi në Hevron. Të 
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dyja gratë e tij, Ahinoamën prej Jizrëelit dhe Avigailën, vejushën e Navalit prej 
Karmelit, i mori me vete. 3E shoqëruan edhe njerëzit e çetës së tij, të cilët u ngulën 
bashkë me familjet e tyre në rrethinat e qytetit. 4Pastaj, në Hevron shkuan njerëzit e 
fisit të Judës, të cilët ia bënë kokën me vaj dhe e shuguruan Davidin mbret. 
Kur dëgjoi se njerëzit e Javeshit e kishin varrosur Shaulin, 5-6Davidi u dërgoi lajmëtarë 
për t’u thënë: «Jua shpërbleftë Zoti me të mira atë që keni bërë për Shaulin, mbretin 
tuaj, duke e varrosur e duke ia bërë të gjitha shërbimet e fundit. Edhe unë nuk do t’ju 
harroj. 7Bëhuni trima dhe mos t’ju lëshojë zemra. Ju e keni humbur Shaulin, zotin 
tuaj, por ndërkohë, fisi i Judës më ka bërë mbretin e tij.»  
8Komandanti i ushtrisë së Shaulit, Avneri, biri i Nerit, ishte tërhequr me Ish-Boshe-
tin,♦ birin e Shaulit, në Mahanaim.♦♦ 9Atje e shpalli mbret mbi Izraelin. Mbretëria e tij 
shtrihej nëpër krahinat e Gileadit, Asherit, Jizrëelit, Efraimit dhe Benjaminit. 10Ish-
Bosheti ishte atëherë 40 vjeç. Ai mbretëroi për dy vjet. Vetëm fisi i Judës ishte në anën 
e Davidit. 11Davidi mbretëroi në Hevron për shtatë vjet e gjysmë si mbret i Judës. 
______ 
♦ Emri i vërtetë ishte Ish-Baal (njeriu i Baalit), por këtë e kishin ndërruar në Ish-Boshet (boshet = 
turp). ♦♦ Kjo u bë qeveri në mërgim, atje ku nuk kishin mundësi ta gjejnë filistenjtë sepse ata e 
kishin nën kontrollin e tyre Palestinën qëndrore. 
 
Fillimi i luftës midis Judës dhe Izraelit 
12Avneri shkoi me luftëtarët e Ish-Boshetit nga Mahanaimi deri në Givon.♦  13Edhe 
Joavi shkoi atje me luftëtarët e Davidit. Të dyja ushtritë u mblodhën pranë pellgut të 
Givonit. Njerëzit e Davidit u ulën në njërën anë të pellgut, kurse njerëzit e Ish-Boshetit 
në anën tjetër. 14Avneri i tha Joavit: «Unë mendoj që të rinjtë tanë mund të bëjnë 
dyluftim!» Joavi ra dakord. 15Dymbëdhjetë të rinj u paraqitën për Ish-Boshetin dhe fisin 
e Benjaminit dhe përballë tyre u vunë dymbëdhjetë luftëtarë të Davidit. 16Luftëtarët e 
kapën njëri-tjetrin për flokësh dhe secili e shpoi tjetrin në ijë me shpatë, kështu që të 
gjithë vdiqën njëkohësisht. Më vonë ky vend afër Givonit e mori emrin Helkat-Hacurim 
(Fusha e teheve). 
17Kjo ngjarje u bë shkak për shpërthimin e një luftë të ashpër ndërmjet të dy reparteve 
dhe njerëzit e Davidit i shpartalluan njerëzit e Izraelit nën komandën e Avnerit. 18Tre 
bijtë e Zerujës, Joavi, Avishai dhe Asaheli, ishin pjesëmarrës në atë luftë. Asaheli, i cili 
ishte i shpejtë si gazelë, 19vrapoi pas Avnerit dhe nuk po i ndahej. 20Avneri iu kthye e i 
thirri: «Ti je, Asahel?»  
«Unë jam» – iu përgjigj djaloshi. 
 21«Kërko ndonjë tjetër për të ndjekur! – i tha Avneri. – Shiko ndonjërin prej këtyre të 
rinjve. Atyre mund t’u marrësh armët dhe koracën.» Por Asaheli nuk donte të hiqte 
dorë nga ndjekja e Avnerit. 
22Avneri e paralajmëroi edhe një herë: «Mos më ndiq më! Ndryshe do të më detyrosh të 
të vras! Atëherë nuk do t’i dal dot përpara syve vëllait tënd, Joavit.» 23Por Asaheli nuk 
hoqi dorë. Atëherë Avneri e goditi aq fort me heshtën e tij në bark, saqë heshta i doli 
nga ana tjetër. Asaheli vdiq menjëherë. Kushdo që e pa të shtrirë, u ndal për një 
moment. 
24Joavi dhe Avishai vazhduan ta ndiqnin Avnerin. Në perëndim të diellit, ata kishin 
arritur kodrën e Amës, që gjendet në lindje të Giahut në rrugën nga Givoni për në 
shkretëtirë. 25Njerëzit e Benjaminit u mblodhën rreth Avnerit dhe u vendosën me radhë 
të shtrënguara në lartësitë e një kodre. 26Avneri i thirri Joavit: «A do të vazhdojmë ende 
kështu, duke u vrarë me njëri-tjetrin? A nuk e kupton që kjo mund të shkojë shumë 
larg e të përfundojë shumë keq? Jepu urdhër, pra, njerëzve të tu të mos i ndjekin më 
vëllezërit e tyre!» 
27«Mirë që e the këtë më në fund – iu përgjigj Joavi. – Ndryshe, betohem për Zotin që 
vepron, njerëzit e mi do t’i kishin ndjekur njerëzit e tu gjer nesër në mëngjes.» 28Joavi i 
ra bririt sinjalizues. Atëherë njerëzit e tij hoqën dorë nga ndjekja dhe nuk luftuan më 
kundër njerëzve të Izraelit. 
29Avneri dhe njerëzit e tij vazhduan marshimin e tyre duke ecur gjatë natës nëpër 
rrafshinën e Jordanit, kaluan lumin dhe u kthyen, nëpër grykën e Jabokut, në 
Mahanaim. 30Kur Joavi i mblodhi njerëzit e tij rreth vetes, mungonin, përveç Asahelit, 
edhe 19 luftëtarë të tjerë. 31Prej njerëzve të Avnerit dhe atyre të Benjaminit ata kishin 
vrarë 360 veta. 32E morën me vete Asahelin dhe e varrosën në Bet-Lehem në varrin e 
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familjes së tij. Pastaj Joavi dhe njerëzit e tij marshuan gjatë tërë natës dhe në agim 
arritën në Hevron. 
________ 
♦ Ish-Bosheti u zhvendos në jug për të sulmuar Davidin, por te Givoni Davidi e bllokoi 
përparimin e tij. Në betejën që vijoi Asaheli, vëllai i Joavit, vritet. Joavi betohet tinëz për të marrë 
hak.  
 

Pas kësaj, shpërtheu një luftë e gjatë ndërmjet përkrahësve të Shaulit dhe atyre të 
Davidit. Davidi fitoi gjithnjë e më shumë autoritet, ndërsa familja e Shaulit humbi 

shumë nga pushteti dhe ndikimi i saj. 
 
 
Lista e bijve të Davidit 
2Në Hevron Davidit i lindën njëri pas tjetrit djemtë që vijojnë: 
i parë që lindi ishte Amnoni – nëna e tij ishte Ahinohama nga Jizrëeli; 
3i dyti, Kilavi – nëna e tij ishte Avigaila, vejusha e Navalit nga Karmeli; 
i treti, Avshalomi – nëna e tij ishte Maaha, e bija e mbretit Talmai nga Geshuri; 
4i katërti, Adonija – nëna e tij ishte Hagita; i pesti, Shefatja – nëna e tij ishte Avitala; 5i 
gjashti Jitrami – nëna e tij ishte Egla. 
Të gjithë këta i lindën Davidit në Hevron.♦  
________ 
♦ ndryshe nga Ish-Bosheti që s’kishte bij. 

 
Grindja ndërmjet Ish-Boshetit dhe komandantit të tij, Avnerit 
6Me zgjatjen e luftës ndërmjet përkrahësve të Shaulit dhe atyre të Davidit, Avneri i 
përforcoi pozitat e tij dhe u bë figurë qëndrore nga ana e njerëzve të Shaulit. 
7Një ditë, Ish-Bosheti e thirri Avnerin dhe i kërkoi llogari, sepse kishte fjetur me 
Ricpën, të bijën e Aljës, e cila kishte qenë një nga gratë e mbretit Shaul.♦  8Kur dëgjoi 
se për çfarë e akuzonin, Avneri u inatos shumë dhe thirri: ”Për kë me merr ti mua, mos 
për ndonjë tradhtar të poshtër? Apo mos mendon se jam përkrahës i Judës? Unë po 
bëj çmos për ta ndihmuar dinastinë e Shaulit, familjen e tij dhe të gjithë miqtë e saj; po 
të ruaj ty, që të mos biesh në duart e Davidit – dhe ti më flet më këtë gjuhë për shkak 
të një femre! 9Më ndëshkoftë Perëndia, në qoftë se nuk bëj që të plotësohet tamam ajo, 
për të cilën u betua Davidi! 10Sepse Zoti ka thënë: «Do t’ia marr Shaulit mbretërinë dhe 
do ta bëj Davidin mbret mbi Izraelin dhe Judën, mbi mbarë vendin nga Dani deri në 
Beershevë!»” 
11Ish-Bosheti, i tmerruar nga zemërimi i Avnerit, shtangu dhe nuk foli asnjë fjalë. 
____________ 
♦ Kjo quhej pretendim për fronin. 
 
Avneri bën bisedime me Davidin 
12Avneri dërgoi menjëherë lajmëtarë te Davidi në Hevron për t’i thënë: «Ti e di se kush e 
ka pushtetin këtu. Në qoftë se bën marrëveshje me mua, do të kaloj në anën tënde dhe 
do të kujdesem që mbarë Izraeli të të pranojë si mbret.» 
13Davidi iu përgjigj: «Jam dakord, por me kusht që të sjellësh me vete Mihalën, bijën e 
Shaulit!» 14Në të njëjtën kohë Davidi dërgoi lajmëtarë tek Ish-Bosheti për t’i thënë: «Ma 
ktheni gruan time, Mihalën, të cilën e kam paguar me njëqind lafsha filisteje!» 15Ish-
Bosheti dërgoi njerëz ta merrnin Mihalën nga shtëpia e të shoqit, Paltielit, djalit të 
Laishit. 16I shoqi nuk donte të ndahej prej Mihalës, prandaj e ndoqi atë nga pas, duke 
qarë, deri në Bahurim. Atje Avneri e ndaloi dhe e urdhëroi të kthehej në shtëpi. Paltieli 
u bind dhe u kthye në shtëpi duke qarë. 
17Më parë Avneri kishte folur me pleqtë e Izraelit dhe u kishte thënë: “Ka kohë që ju 
doni ta bëni Davidin mbretin tuaj. 18Tani është çasti më i përshtatshëm. Mos harroni 
se Zoti ka thënë: «Me anë të shërbëtorit tim, Davidit, do ta nxjerr popullin tim nga 
duart e filistenjve dhe do ta shpëtoj nga të gjithë armiqtë e tij.»” 19Avneri foli edhe me 
njerëzit e fisit të Benjaminit. Pastaj shkoi në Hevron për t’i paraqitur Davidit mendimin 
e njerëzve të Benjaminit dhe të mbarë Izraelit. 
20Kur arriti Avneri në Hevron, i shoqëruar nga 20 njerëz, Davidi u shtroi një gosti të 
madhe. 21Pastaj Avneri i tha Davidit: «Unë do të shkoj tek të gjithë fiset e Izraelit dhe do 
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të të shpall ty si zotin dhe mbretin e tyre. Ata do të bëjnë marrëveshje me ty dhe 
atëherë ti do të arrish kulmin e dëshirave të tua: do të jesh mbret mbi mbarë popullin.» 
Davidi e lejoi Avnerin të shkonte dhe ky u largua pa pengesë. 
 
Joavi hakmerret kundër Avnerit 
22-23Pak pasi u nis Avneri, në qytet u kthye Joavi me luftëtarët e Davidit, të cilët kishin 
bërë një inkursion. Ata kishin sjellë me vete plaçkë të madhe. Kur mori vesh se Avneri 
kishte qenë te mbreti dhe se ky e kishte lënë të ikte pa asnjë pengesë, 24Joavi shkoi te 
Davidi e i tha: «Çfarë ke bërë? Avneri erdhi tek ti dhe ti e le të shkonte! 25Ti duhet ta 
kuptosh! Ai ka ardhur vetëm për të të mashtruar dhe për të marrë vesh qëllimet e tua.» 
26-27Joavi doli prej mbretit dhe dërgoi lajmëtarë të arrinin Avnerin dhe t’i thonin që të 
kthehej. Davidit nuk i tha gjë për këtë. Lajmëtarët e arritën Avnerin pranë sternës së 
Sirës dhe ai u kthye me ta në Hevron. Joavi e mori atë mënjanë dhe e çoi në pjesën e 
brendshme të portës së qytetit, gjoja sikur donte të bisedonte me të vetëm për vetëm. 
Por atje ia nguli shpatën në bark dhe Avneri vdiq. Kështu, Joavi ia mori hakun Avnerit 
për vrasjen e të vëllait, Asahelit. 
 
Davidi veçohet nga vepra e Joavit 
28Kur Davidi mori vesh vrasjen e Avnerit, thirri: «Nuk jam fajtor për vdekjen e Avnerit! 
Zoti është dëshmitari im! Dënimi për këtë vepër të poshtër nuk duhet të bjerë kurrë 
mbi mua ose mbi pasardhësit e mi në fronin mbretëror! 29Vetëm Joavi duhet të 
përgjigjet për këtë. Le ta paguajë ai dhe mbarë familja e tij. Ndër pasardhësit e tij le të 
ketë gjithnjë një njeri me lebër ose me plagë që i rrjedhin, një njeri që ecën me paterica, 
që vdes në luftë ose vuan nga uria.» 30Por Joavi dhe Avishai donin ta vritnin Avnerin, 
sepse kishte vrarë vëllanë e tyre, Asahelin, në betejën e Givonit. 
31Davidi i dha urdhër Joavit dhe gjithë njerëzve të tij: «Grisni rrobat, mbulohuni me 
thes dhe vajtoni vdekjen e Avnerit!» Vetë mbreti ecte prapa arkivolit. 32Avnerin e 
varrosën në Hevron. Davidi qau me zë të lartë pranë varrit të tij dhe të gjithë të tjerët 
qanë bashkë me të. 33Pastaj këndoi një këngë vajtimi për Avnerin: «Përse u desh të 
vdisje si kriminel? 34Duart e tua nuk ishin të lidhura, këmbët e tua nuk ishin në 
pranga! Përse pate një fund të tillë, o Avner, sikur të vranë papritur kriminelët.» 
Kur e dëgjuan këtë vajtim, njerëzit qanë edhe më shumë. 35Pastaj kërkuan ta bindnin 
Davidin të merrte pjesë në gostinë e vajtimit, por meqë dita ende nuk kishte mbaruar, 
ai u betua: «Më ndëshkoftë Perëndia, në qoftë se prek vetëm një copë, para se të 
perëndojë dielli!» 36Të gjithë e panë se si e vajtonte mbreti. Kjo u pëlqeu shumë atyre. 
Me gjithçka që bëri për të nderuar Avnerin, Davidi pati miratimin e mbarë popullit. 37Të 
gjithë të pranishmit e kuptuan se mbreti nuk kishte pasur të bënte me vrasjen e 
Avnerit. Ky lajm u përhap në të gjithë Izraelin. 38Oborrtarëve të tij Davidi u tha: «A e 
kuptoni se sot në Izrael ka vdekur një njeri i rëndësishëm dhe i fuqishëm? 
39Unë, vërtet jam mbret, por fuqia ime është tepër e dobët për t’i hedhur në gjyq. Nuk 
mund të matem me këta bij të Cerujës. I ndëshkoftë Zoti, siç e meritojnë, për veprën e 
tyre të poshtër!» 
 
Ish-Bosheti vritet 

Kur mori vesh se Avneri ishte vrarë në Hevron, Ish-Boshetin e lëshoi zemra. 
Gjithkush në Izrael ishte i tronditur. 2Ish-Bosheti kishte në shërbim të tij, si prijës 

çetash për inkursione, dy vëllezër; Baanën dhe Rehavin. Ata ishin bijtë e Rimonit dhe 
rridhnin nga Beeroti, që bën pjesë në territorin e fisit të Benjaminit. 3Njerëzit e Beerotit 
ikën më vonë në Gitajim dhe atje banojnë si imigrantë edhe sot. 
4Në këtë kohë jetonte edhe një nip i Shaulit, një bir i Jonatanit, me emrin Meriv-Baal. 
Ai i kishte të dyja këmbët të paralizuara. Kur vdiqën i ati dhe gjyshi i tij, Meriv-Baali 
ishte pesë vjeç. Atë ditë që arriti lajmi i vdekjes së tyre, mëndesha e mori në krahë dhe 
u nis për të ikur. Por, nga nxitimi, djali i ra nga duart. Që nga ajo ditë ai mbeti i 
paralizuar. 
5Rehavi dhe Baana shkuan në shtëpinë e Ish-Boshetit. Ishte pisku i vapës dhe Ish-
Bosheti po bënte gjumin e pasdrekës. 6Portieren e kishte zënë gjumi duke qëruar 
kokrrat e grurit, kështu që ata mund të hynin tinëz. 7-8Ata depërtuan deri në dhomën e 
Ish-Boshetit dhe e vranë. Ia prenë kokën për t’ia çuar mbretit David në Hevron. Për të 
arritur atje, ata ecën gjithë natën në rrugën që kalon nëpër rrafshinën e Jordanit. 
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Davidi veçohet nga vrasja  
Kur erdhën te Davidi, të dy vëllezërit i thanë: «Ja koka e Ish-Boshetit! Sot zoti, mbreti 
ynë, është hakmarrë kundër Shaulit dhe pasardhësve të tij. Biri i njeriut që donte të të 
vriste, vdiq!» 
9Por Davidi iu përgjigj: «Betohem për Zotin që vepron dhe që më shpëtoi nga të gjitha 
rreziqet, gaboheni! 10Lajmëtari që erdhi në Ciklag dhe më njoftoi për vdekjen e Shaulit, 
mendonte të më sillte një lajm të mirë, por urdhërova që ta arrestonin dhe ta vritnin. 
Ja shpërblimi për lajmin e tij! 11Ç’mendoni ju, si duhet t’i trajtoj njerëzit e poshtër që 
vrasin, brenda në shtëpinë e tij, një njeri të ndershëm që është duke fjetur! Ju vë para 
përgjegjësisë për këtë vrasje! Ju do ta paguani me kokë!» 
12Davidi u dha urdhër njerëzve të tij dhe ata i vranë Rehavin dhe Baanën. Pastaj ua 
prenë duart dhe këmbët dhe kufomat e tyre i varën pranë pellgut të Hevronit. Ndërsa 
kokën e Ish-Boshetit e vunë në varrin e Avnerit në Hevron. 
  
Davidi bëhet mbret i Izraelit 
(1 Kr. 11,1-9; 14,1-7) 

Të gjitha fiset e Izraelit shkuan te Davidi në Hevron dhe i thanë: ”Ne të gjithë i 
takojmë të njëjtit popull, si dhe ti! 2Që kur ishim nën mbretërimin e Shaulit, ti e 

udhëhiqje ushtrinë e Izraelit kur shkonte në luftë. Dhe Zoti që atëherë të tha: «Ti je 
njeriu që do ta udhëheqësh dhe do ta mbrosh popullin tim, Izraelin. Ty të kam caktuar 
për këtë!»” 
3Pastaj, pleqtë e Izraelit zhvilluan bisedime me Davidin. Atje në Hevron, mbreti lidhi 
marrëveshje me ta dhe ata e thirrën Zotin për dëshmitar. Pas kësaj, ata ia bënë kokën 
me vaj dhe e shuguruan Davidin mbret mbi Izraelin. 
4Kur u bë mbret, Davidi ishte 30 vjeç dhe mbretëroi 40 vjet; 5shtatë vjet e gjysmë në 
Hevron, si mbret i Judës dhe 33 vjet në Jerusalem, si mbret i Izraelit dhe i Judës. 
 
Davidi pushton Jerusalemin dhe e bën kryeqytetin e tij 
6Pasi u bë mbret mbi Izraelin, Davidi shkoi me ushtarët e tij para dyerve të 
Jerusalemit. Jevusasit, që banonin atje, i thirrën: «Këtë kështjellë ti nuk do ta 
pushtosh dot! Edhe të verbërit dhe të paralizuarit do të t’ju pengojnë, që të mos hyni!» 
Ata ishin të sigurt që Davidi nuk do të depërtonte dot në qytetin e tyre. 7-9Davidi u tha 
njerëzve të tij: «Kush do të marrë guximin i pari t’i sulmojë jevusasit? Ai duhet të futet 
në qytet nëpër kanalin nëntokësor të ujit. Le ta marrin vesh se si mund të tallen me 
mua këta qorra dhe paralitikë! (Prandaj thuhet: «Të verbërve dhe të paralizuarve nuk u 
lejohet të hyjnë në Shtëpinë e Zotit!»). Në këtë mënyrë, Davidi arriti ta merrte qytetin e 
fortifikuar në malin Cion. Pas pushtimit, e bëri atë selinë e tij dhe ai u quajt «Qyteti i 
Davidit». Ai ia forcoi muret dhe e filloi këtë punë në anën e Millos.♦  
10Kështu, Davidi e forcoi edhe më pushtetin e tij dhe Zoti, Perëndia e Izraelit, e 
ndihmonte vazhdimisht. 11Hirami, mbreti i Tirit, dërgoi një delegacion te Davidi. Ai e 
furnizoi Davidin me dru cedri për ndërtimin e pallatit të tij dhe dërgoi, edhe 
zdrukthëtarë e gurgdhendës, të cilët punuan për ndërtimin e pallatit. 12Nga kjo Davidi e 
kuptoi se atë e kishte bërë mbret mbi Izraelin Zoti dhe se Ai e kishte forcuar 
mbretërinë e tij. Zoti veproi kështu, sepse e donte popullin e tij, Izraelin. 
_____________ 
♦ grumbullim dheu për fortifikimin e qytetit, pranë kalimit që të çon në lagjen e Tempullit. 
 
Lista e bijve të Davidit 
13Pasi Davidi u shpërngul nga Hevroni deri në Jerusalem, mori gra të tjera e shemra 
dhe i lindën edhe më shumë djem dhe vajza.  

14Djemtë që i lindën në Jerusalem, ishin: Shima, Shovavi, Natani, Solomoni, 15Jivhari, 
Elishua, Nefegu, Jafia, 16Elishama, Eljada dhe Elifeleti. 
 
Davidi zmbraps sulmet e filistenjve 
(1 Kr. 14,8-17) 
17Kur e morën vesh se Davidi ishte bërë mbret i Izraelit, filistenjtë mblodhën ushtrinë e 
tyre dhe u nisën kundër tij. Por Davidi e mori vesh këtë dhe u tërhoq në një fortesë 
malësore.♦  
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18Filistenjtë pushtuan rrafshinën e Rafaimit. 19Atëherë Davidi pyeti Zotin: «A duhet t’i 
sulmoj? A do të më japësh fitoren?» «Sulmoji! – iu përgjigj Zoti. – Sigurisht që do të të 
jap fitoren.» 20Davidi doli dhe i mundi filistenjtë. Me këtë rast ai tha: «Siç e thyen uji 
digën, ashtu edhe Zoti i ka thyer radhët e armiqve të mi.» Që atëherë ai vend ka marrë 
emrin Baal-Peracim (Zoti i thyerjes).  

21Filistenjtë u tërhoqën në panik, duke lënë pas edhe shtatoret e idhujve të tyre, të cilat 
Davidi dhe njerëzit e tij i morën si trofe. 
22Pas njëfarë kohe, filistenjtë nisën luftën përsëri kundër Davidit. Ata e pushtuan 
përsëri rrafshinën e Refaimit. 23Edhe kësaj here Davidi e pyeti Zotin dhe ai iu përgjigj: 
«Mos i sulmo nga përpara, por kalo nga krahët e tyre dhe sulmoji nga prapa, pranë 
plepave. 24Sapo të dëgjosh një fëshfërimë, si ajo e hapave, në majë të plepave, sulmo! 
Pikërisht atëherë unë po të shkoj përpara në betejë, për t’i mundur filistenjtë.» 25Davidi 
ndoqi udhëzimin e Zotit. Ai i mundi filistenjtë dhe i zmbrapsi nga Geva deri në Gezer. 
____________ 
♦ Do të jetë Adullam. David e pushtoi Jerusalemin vetëm dy vjet më vonë.  
Në të vërtetë inkursione filisteje e bindën Davidin se Jerusalemi duhet zënë për të siguruar 
krahinën përreth. Refaim ishte pak në jug të Jerusalemi, Në shek. X Izraeli u bë shteti më i 
fuqishëm në mbarë krahinën.  
 
Davidi e sjell arkën e besëlidhjes në Jerusalem 
(1 Kr. 13,1-14; 15,25-16,6.43) 

Davidi mblodhi burrat e Izraelit, rreth 3.000 veta.  2Bashkë me ta, ai shkoi në 
Baala, në territorin e fisit të Judës, për të marrë arkën e besëlidhjes dhe për ta çuar 

në Jerusalem. Arka e besëlidhjes i është kushtuar Zotit, Perëndisë së Izraelit, që rri në 
fron përmbi engjëjt rojtarë. 3-4Atëherë arka ndodhej në shtëpinë e Avinadavit, lart mbi 
një sukë. 
Arkën e vunë mbi një karrocë të re të papërdorur. Të dy bijtë e Avinadavit, Uza dhe 
Ahjo, e shoqëronin: Ahjo eci përpara karrocës. 5Për nder të Zotit, Davidi dhe burrat e 
Izraelit u ranë veglave muzikore prej druri qiparisi, lahutave dhe harpave, dajreve dhe 
cimbaleve. 
6Kur arritën në lëmin e Nahonit, qetë e mbrehur u trembën dhe kishte rrezik ta 
përmbysnin karrocën. Uza shtriu dorën për t’u mbajtur fort pas Arkës. 7Atëherë, Zoti u 
zemërua me Uzën, sepse nuk i ishte afruar arkës me respektin e duhur, dhe bëri që të 
vdiste në vend.♦   

8Davidi u trondit, kur e pa që Zoti i kishte marrë jetën Uzës. Prandaj, që nga ajo kohë 
ky vend quhet Perec-Uza (Rrëmbimi i Uzës). 
9Davidit i hyri frika nga Zoti. ’A mund të guxoj e ta marr unë arkën e Zotit?’ – tha me 
vete. 10Vendosi të mos e çonte arkën në Jerusalem, por ta linte në shtëpinë e Oved-
Edomit, që rridhte nga Gati. 11Atje arka e besëlidhjes qëndroi për tre muaj. 
Zoti e bekoi Oved-Edomin dhe mbarë shtëpinë e tij. 12Kur mori vesh këtë, arka e 
besëlidhjes i kishte sjellë lumturi dhe lulëzim familjes së Oved-Edomit, mbreti u gëzua 
dhe vendosi ta marrte arkën në Jerusalem. 13Mbajtësit e arkës sapo i kishin hedhur 
gjashtë hapat e parë pa ndonjë të papritur, kur Davidi urdhëroi që të ndalonin dhe i 
kushtoi Zotit si shenjë mirënjohjeje, një dem dhe një viç të majmë.  

14Kur u nisën përsëri, Davidin e kapi entuziazmi dhe e shoqëroi arkën me një valle të 
tërbuar. Ishte veshur vetëm me një përparëse priftërore. 15Me brohoritje dhe duke u 
rënë borive, Davidi dhe njerëzit e Izraelit e futën arkën e besëlidhjes në Jerusalem. 
________ 
♦ Zoti nuk mund të manipulohet. Dal 25,12-15 dhe Kr/Nr 4,5 – 6,15) përcakonte se arkën e 
besëlidhjes duhej ta mbanin vetëm levitët. Davidi nuk e respektonte këtë udhëzim, por ndiqte 
zakonin e filistenjve. Është kuptimplotë që Shauli kurrë nuk i kushtoi vëmendje arkës dhe fyente 
edhe profetët edhe priftërinjtë. Ai ishte para së gjithash pragmatist, e jo njeri religjioz.  
 
Çfarë kupton Davidi me nder 
16Kur arka arriti në qytetin e Davidit, Mihala, gruaja e Davidit, po qëndronte në dritare. 
Asaj nuk i pëlqeu mënyra se si mbreti kërceu për nder të Zotit, prandaj e përbuzi 
Davidin. Iu duk pa vend që mbreti u vërtit në valle për nder të Zotit dhe e përbuzi. 
17Arkën e çuan në Tendën që kishte ngritur Davidi posaçërisht për këtë qëllim dhe e 
vunë në vendin e caktuar. Mbreti i kushtoi flijime përkushtimi dhe theri kafshë për 
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gostinë e flijimit. 18Pastaj, ai e bekoi popullin në emrin e Zotit. 19Të gjithë ata që ishin të 
pranishëm, burra dhe gra, para se të merrnin rrugën për t’u kthyer në shtëpitë e tyre, 
morën secili nga një pite dhe nga një racion hurmash dhe rrushi të thatë. 
20Edhe Davidi shkoi në shtëpi për të përshëndetur familjen e tij. Mihala i doli përpara 
dhe i tha: «Mbreti i Izraelit sot e ka ulur veten shumë poshtë! Ai nuk pati turp dhe u 
zhvesh para grave të shërbëtorëve të tij, njëlloj siç bën vetëm llumi i shoqërisë!» 21Por 
Davidi iu përgjigj: «E kam bërë për nder të Zotit! Ai ia mori mbretërinë atit tënd dhe 
familjes së tij dhe më bëri mua udhëheqës të popullit të tij. Prandaj edhe në të 
ardhmen do të vallëzoj e do të kërcej për nder të tij 22dhe do ta poshtëroj veten edhe më 
shumë se kësaj here. Unë do ta përçmoj veten, por gratë, që sipas mendjes sate duhet 
të më përbuzin, do ta kuptojnë këtë e do të më nderojnë.» 
23Dhe Mihala mbeti beronjë tërë jetën e saj.♦  
__________ 
♦ Ajo e përqeshi Davidin, sepse s’donte të dinte për aspektin fetar të vallëzimit të tij. Dardha nën 
dardhë bie. Fëmija e saj do të kishte qenë trashëgimtar i fronit. Kështu, pasardhësit e Shaulit do 
të përjashtohen nga trashëgimi i fronit. 
 
Premtimi i një mbretërie të përjetshme 
(I Kr. 17,1-15) 

Mbreti David jetonte në paqe në pallatin e tij. Zoti i mbante të gjithë armiqtë larg tij. 
2Një ditë mbreti i tha profetit Natan: «Unë banoj në këtë pallat prej dru cedri, kurse 

arka e besëlidhjes qëndron në një tendë. A është në rregull kjo gjë? Si mendon ti?»♦  
3«Atë që ke ndër mend, bëje! – iu përgjigj Natani. – Zoti do të të ndihmojë.» 
4Por natën tjetër Zoti i tha Natanit: 5”Shko te shërbëtori im, Davidi dhe njoftoje: Zoti të 
thotë: «Ke ndër mend të më ndërtosh një shtëpi, ku mund të banoj? 6Që nga koha kur i 
kam çliruar izraelitët nga Egjipti, nuk kam pasur asnjë tempull për të banuar. 
Përkundrazi, i kam shoqëruar ata në një tendë. 7Asnjërit prej njerëzve që bëra gjykatës 
dhe udhëheqës të popullit tim nuk i kam thënë: ’Përse nuk më ndërtoni një shtëpi prej 
cedri?’ 
8Prandaj lajmëroje shërbëtorin tim, Davidin: «Perëndia, Zoti i botës, të dërgon fjalë e të 
thotë: ’Të kam nxjerrë nga kopeja e deleve dhe të kam bërë sundimtar të popullit tim. 
9Për gjithçka që ke ndërmarrë, të kam ndihmuar dhe i kam asgjësuar të gjithë armiqtë 
e tu. Të kam bërë të njohur dhe tani ti radhitesh me më të mëdhenjtë e botës. 
10Popullit tim i kam dhënë vendbanim, një vend ku mund të jetojë i sigurt. Askush nuk 
do të mund ta shtypë më, si dikur, popullin tim, 11kur emërova gjyqtarë mbi të. Edhe ty 
do të të jap paqen dhe do të bëj që armiqtë e tu të qëndrojnë larg teje. Ti nuk do të më 
ndërtosh asnjë shtëpi, por unë do të të ndërtoj ty një shtëpi (dinasti). 12Kur të mbarojë 
afati yt dhe të vdesësh, do të bëj që njëri prej bijve të tu ta trashëgojë fronin tënd 
mbretëror. 13Ai do të më ndërtojë një shtëpi dhe unë do t’i jap qëndrueshmëri të 
përhershme sundimit të tij. 14Unë do të jem ati i tij dhe ai do të jetë biri im. Nëse ai bën 
keq, do ta ndëshkoj rëndë, 15por ndihmën time nuk do t’ia heq, siç bëra me Shaulin. 
Atë e mohova dhe të bëra ty mbret. 16Në të ardhmen, gjithnjë do të qëndrojë në fron një 
nga pasardhësit e tu. Dinastia jote do të qëndrojë përgjithmonë.’»” 
17Natani i tregoi Davidit gjithçka që i kishte thënë Zoti. 18Atëherë mbreti hyri në Tendën 
e shenjtë, ra në gjunjë dhe iu lut Zotit: ”O Zot, Perëndia ime! Nuk jam i denjë për gjithë 
këto ndere që m’i ke bërë mua dhe familjes sime. 19E tani ti do të bësh edhe më, o Zot, 
Perëndia ime! Ti ke bërë premtime që u vlejnë pasardhësve të mi më të largët. Kështu 
është karta jote për njerëzimin. 20Nuk kam nevojë të të them gjë tjetër, o Zot. Ti i di 
mendimet e mia më të fshehta. 21Meqë më ke emëruar dhe më do, unë e di se ti do të 
bësh gjithçka, për të cilën më ke premtuar. 22O Zot, Perëndia ime, sa i madh që je! 
Askush nuk është si ti! Gjithçka që kemi dëgjuar deri tani vërteton se nuk ka perëndi 
tjetër përveç teje. 23E cili popull në botë është si populli i Izraelit? Në ç’vend, vallë, një 
perëndi e çliroi popullin e vet nga skllavëria për ta bërë pronën e tij? Ti ke bërë për 
popullin tënd vepra të mrekullueshme që të ngjallin frikë, kështu që emri yt i madh 
është bërë i njohur në mbarë botën. Popullin tënd e ke nxjerrë prej Egjiptit dhe ke 
larguar nga rruga e tij popuj të tjerë dhe perëndi të tjera. 24Ti e ke bërë Izraelin 
përgjithmonë popullin tënd, o Zot, dhe je bërë Perëndia e tij. 25Tani bëj që të realizohet 
përgjithmonë ajo që më ke premtuar mua dhe popullit tim! 26Atëherë nami yt do të 
lavdërohet në jetë të jetëve dhe do të këndohet: «Zoti i mbarë botës është Perëndia e 
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Izraelit.» Gjithashtu, bëj që të qëndrojë përgjithmonë dinastia ime. 27O Zot, ti, Perëndia 
e Izraelit! Guxoj të të lutem kështu, sepse m’i ke zbuluar të gjitha këto mua, 
shërbëtorit tënd, dhe më ke premtuar se do t’i bësh pasardhësit e mi mbretër. 28Ti, o 
Zot, je Perëndia e vërtetë dhe e mban premtimin. Ti ma ke bërë këtë premtim 
madhështor. 29Prandaj të lutem, bekoje dinastinë time dhe bëj që të rrijë gjithnjë në 
fronin tim njëri prej pasardhësve të mi. Ti, o Zot, ke premtuar për këtë, prandaj 
dinastia ime do të jetë e bekuar përgjithmonë.”♦  
_____________ 
♦ Ky incident do të ketë ndodhur nga fundi i mbretërimit të tij. Dinastia e tij duhej të vazhdonte 
për katër shekuj, por pas mërgimit pasardhësit kurrë nuk e rifituan fronin.  Kështu ky premtim 
plotësohet në fund me ardhjen e Mesisë, Jezusit (shih Lk 1,34-35). 
 
Davidi nënshtron popujt fqinjë 
 (1 Kr. 18,1-17) 

Disa kohë më vonë ♦ Davidi sulmoi përsëri filistenjtë, i mundi dhe e hoqi 
përfundimisht sundimin e tyre mbi territorin e Izraelit. 

2Pastaj ai mundi moavasit. Robërit që zuri u detyruan të shtriheshin përtokë dhe ai 
vriti dy në tri veta.♦♦ Davidi i bëri moavasit nënshtetas të tij dhe i detyroi të paguanin 
haraç rregullisht. 
3Davidi mundi edhe Hadad-Ezerin, birin e Rehovit, mbretin e Covës në Siri. Ai e sulmoi 
atë kur ky po mundohej të rimerrte territorin e Eufratit të sipërm. 4David i plaçkiti atij 
1.000 karroca dhe zuri rob 1.700 karrocierë ♦♦♦ dhe 20.000 këmbësorë. Prej kuajve të 
karrocave, mbajti për vete 100 çifte; të tjerëve urdhëroi që t’u pritnin dejtë.  
5Sirianët e Damaskut u futën në luftë kundër Davidit, për t’i ardhur në ndihmë Hadad-
Ezerit. Por Davidi i mundi edhe ata duke vrarë 22.000 veta. 6Vuri trupa pushtuese në 
qytetin e tyre, banorët i bëri nënshtetas të tij dhe i detyroi t’i paguanin haraç 
rregullisht. Zoti e ndihmoi Davidin dhe bëri që t’i shkonte mbarë gjithçka që ndërmori. 
7Davidi plaçkiti edhe mburojat e arta që kishin mbajtur oficerët e lartë të Hadad-Ezerit 
dhe urdhëroi që t’i çonin në Jerusalem. 8Në qytetet Tevah dhe Berotai, që i takonin 
mbretërisë së Hadad-Ezerit, Davidi shtiu në dorë një sasi të madhe bronzi. 
9Kur mori vesh se Davidi e kishte asgjësuar tërë ushtrinë e Hadad-Ezerit, 10mbreti Toi i 
Hamatit dërgoi birin e tij, Hadoramin, te mbreti David. Ai e përshëndeti dhe e uroi me 
rastin e fitores së tij. Vetë Toi kishte luftuar herë pas here kundër Hadad-Ezerit. 
Hadorami i dhuroi Davidit sende prej ari, argjendi dhe bronzi. 11-12Mbreti David të gjitha 
këto sende ia dhuroi shenjtërores së Zotit. Ai bëri të njëjtën gjë edhe me sendet prej ari 
e argjendi, që kishte marrë si plaçkë lufte gjatë fushatave të tij kundër edomasve, 
moavasve, amonasve, filistenjve dhe Hadad-Ezerit. 
13Davidi u bë i njohur gjithnjë e më shumë. Pas fushatës së tij fitimtare kundër Sirisë, 
në Luginën e kripës vrau 18.000 edomas. 14Në mbarë krahinën e Edomit emëroi 
guvernatorë dhe banorët e tij i bëri nënshtetas të tij. Zoti e përkrahte vazhdimisht dhe 
bëri që t’i shkonte mbarë gjithçka që ndërmori. 
_________ 
♦ Disa prej këtyre ngjarjeve do të kenë ndodhur në fillim të mbretërimit të Davidit, por autori i vë 
këtu për të treguar se si Zoti i plotëson premtimet e tij. ♦♦ Do të jetë për shkak të një tradhtie të 
paparë, sepse më parë moavasit ishin treguar miqësorë me Davidin. ♦♦♦ Çdo karrocë kishte 
disa luftëtarë. 
 
Nëpunësit më të lartë të Davidit 
15Si mbret mbi mbarë Izraelin, Davidi ndau drejtësinë me paanësi për të gjithë popullin 
e tij. 16Joavi, biri i Cerujës, ishte komandanti suprem i ushtrisë. Joshafati, biri i 
Ahiludit, ishte kryeministër. 17Cadoku, biri i Ahituvit, dhe Ahimeleku, biri i Avjatarit, 
ishin priftërinj. Seraja ishte protokollisti shtetëror. 18Benaja, biri i Jojadait, ishte 
komandanti i rojës personale të Davidit. Edhe bijtë e Davidit ishin priftërinj. 
 
Davidi kujdeset për pasardhësit e Shaulit 

Një ditë Davidi pyeti: «A jeton më ndonjë njeri prej familjes së Shaulit? Dëshiroja t’i 
bëja një nder ♦ për hir të shokut tim, Jonatanit.» 

2Iu kujtua një shërbëtor i besuar i familjes së Shaulit me emrin Civa, të cilin kërkoi që 
t’ia sillnin.  
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«Ti je Civa?» – e pyeti Davidi.  
«Po – iu përgjigj ai. – Me çfarë mund t’ju shërbej?»  

3«A jeton ende ndonjë pjesëtar i familjes së Shaulit? – e pyeti mbreti. – Dëshiroja t’i bëja 
një nder, siç i kam premtuar Zotit.»  
«Ende jeton një bir i Jonatanit – iu përgjigj Civa. – Ai i ka të dyja këmbët të 
paralizuara.»  

4«Ku është ai?» – pyeti mbreti.  
«Në Lo-Davar,♦♦  në shtëpinë e Mahirit, birit të Amielit» – iu përgjigj Civa.  

5Mbreti David dërgoi njerëz për ta marrë birin e Jonatanit. 
6Kur arriti në pallat, Meriv-Baali, biri i Jonatanit dhe nipi i Shaulit, u përkul thellë dhe 
plot respekt para Davidit. 
«Pra, ti je Meriv-Baali!» – e pyeti Davidi.  
«Jam shërbëtori yt i përulur!» – iu përgjigj ai.  

7«Mos ki frikë – i tha Davidi. – Kam qëllime të mira ndaj teje. Për hir të Jonatanit, do të 
ta kthej gjithë pronën tënde tokësore, që dikur i takonte stërgjyshit tënd, Shaulit. E ti 
do të hash përgjithmonë në tavolinën time.» 
8Meriv-Baali ra përsëri përmbys e tha: «Unë nuk jam i denjë për mëshirën tënde, sepse 
nuk vlej më shumë se një qen i ngordhur.» 9Por mbreti thirri Civën dhe i tha: «Meriv-
Baalit, nipit të zotit tënd, do t’i jap gjithçka që i takonte Shaulit dhe familjes së tij. 10Ti, 
bashkë me bijtë dhe shërbëtorët e tu, duhet t’ia punoni fushat dhe t’ia mblidhni të 
korrat, që zoti yt të ketë mjete për jetesë. Por ai vetë do të ulet gjithnjë në tavolinën 
time.» 
Civa kishte pesëdhjetë djem dhe njëzet shërbëtorë. 11-13Ai iu përgjigj: «Do të bëj gjithçka 
ashtu siç urdhëroi zoti dhe mbreti im!» Kështu, të gjithë pjesëtarët e familjes së Civës u 
bënë shërbëtorë të Meriv-Baalit. Vetë Meriv-Baali u vendos në Jerusalem dhe çdo ditë 
hante në tavolinën e mbretit, si të ishte bir i tij. Meriv-Baali kishte një djalë të vogël me 
emrin Miha, megjithëse vetë i kishte të dyja këmbët të paralizuara. 
_____________ 
♦ fjfj. të tregoj mëshirë ose mirësi: hesed – besnikëra ndaj besëlidhjes. Kjo tregon pasojat 
dytësore të besëlidhjes: fëmijët trajtohen mirë për hir të prindërve (khs. 1 Kor 7,14). 
♦♦ pranë Mahanaimit, kryeqytetit të Ish-Boshetit, ku po shihej. 
 
 Mbreti amonas fyen lajmëtarët e Davidit 
(1 Kr. 19,1-19) 

Pas disa kohësh vdiq mbreti amonas Nahashi dhe biri i tij, Hanuni, u bë mbret. 
2Davidi mendoi: «Me atin e tij kisha marrëdhënie të mira; dua të vazhdoj kështu 

edhe me birin e tij.» ♦ Kështu, dërgoi lajmëtarë te Hanuni për t’i shprehur ngushëllimet 
e tij. 
Kur lajmëtarët arritën në vendin e amonasve, 3udhëheqësit e amonasve i thanë 
mbretit: «Ti mendon se Davidi ka dërguar lajmëtarët e tij vetëm për të nderuar atin 
tënd dhe për të të shprehur ngushëllimet e tij? Me siguri ai do të zbulojë të fshehtat e 
kryeqytetit tonë, për ta pushtuar.» 4I nxitur nga këto fjalë, Hanuni urdhëroi t’i kapnin 
të dy lajmëtarët e Davidit, t’ua rruanin mjekrën nga njëra anë dhe t’ua grisnin rrobat 
deri në të ndenjura. Pastaj i ktheu mbrapsht. 
5Lajmëtarët e ndienin veten aq të turpëruar, saqë nuk guxonin të ktheheshin në 
Jerusalem. Ata i dërguan fjalë Davidit për t’i treguar çfarë u kishte ndodhur. «Rrini në 
Jeriho gjersa t’ju rritet përsëri mjekra. Vetëm atëherë mund të ktheheni» – i urdhëroi 
Davidi. 
____________ 
♦ Ky kapitull jep lidhje me kapitullin që vjen pas, sepse edhe Urija hitasi po luftonte në këto 
fushata. Sirianët do të gëzoheshin të kenë amonasit si shtet tampon kundër Izraelit, por doli që 
Davidi i mundi të dy, dhe e zgjatësoi hegjemoninë e tij deri tek Eufrati, dhe kështu e plotësoi 
profecinë rreth përmasave të kufive të Izraelit. Duket qart se Davidi kishte lidhur marrëdhënie 
me Nahashin në bazë të armiqësisë së dyanshme ndaj Shaulit. 
 
Fitorja mbi aleancën e amonasve dhe të sirianëve 
6Kur amonasit e kuptuan se e kishin fyer rëndë Davidin, rekrutuan 20.000 sirianë nga 
Bet-Rehovi dhe nga Cova, si dhe 12.000 veta  nga Tovi dhe mbretin e Maahës me 
1.000 veta. 7Davidi i mori vesh këto përgatitje dhe i dha urdhër Joavit t’i vihej përballë 
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ushtrisë armike. 8Amonasit zunë vend para portës së kryeqytetit të tyre, Rabës, ndërsa 
sirianët nga Cova dhe Bet-Rehovi, si dhe mercenarët nga Tovi dhe Maaha, u radhitën 
për luftë larg, në fushë të hapur. 
9Kur Joavi pa se armiqtë e kërcënonin nga të dyja anët, zgjodhi njerëzit e tij më të mirë 
për t’iu kundërvënë sirianëve. 10Trupat e tjera duhej të luftonin kundër amonasve, nën 
komandën e vëllait të tij, Avishait. 11Joavi i tha Avishait: «Në qoftë se sirianët më 
zmbrapsin, eja e më ndihmo! E në qoftë se ti duhet të zmbrapsesh para amonasve, do 
të të vij unë në ndihmë. 12Mos e lësho veten të provokohesh nga epërsia e armikut. Le 
të luftojmë si trima dhe të palëkundur për popullin tonë dhe për qytetet e Perëndisë 
sonë. Zoti do të na japë atë zgjidhje që i pëlqen.» 
13Joavi me njerëzit e tij përparuan dhe sirianët morën arratinë. 14Kur e panë këtë, edhe 
amonasit u tërhoqën para Avishait dhe u mbyllën në qytetin e tyre. Atëhërë Joavi e 
ndërpreu luftën dhe u kthye në Jerusalem. 
15Kur e kuptuan se ishin mundur, sirianët mblodhën trupat e tyre. 16-17Mbreti Hadad-
Ezer urdhëroi që të mblidheshin trupa të reja siriane nga ana tjetër e Eufratit. Nën 
komandën e Shofahut, komandantit të përgjithshëm të Hadad-Ezerit, ato shkuan në 
Helam. Kur mori vesh këtë, Davidi mblodhi të gjithë izraelitët e aftë për luftë. Me ta 
kaloi Jordanin dhe iu afrua sirianëve në Helam. Atje u zhvillua një luftë e ashpër. 
18Izraelitët e shpartalluan ushtrinë siriane. Davidi dhe njerëzit e tij vranë 700 
karrocierë dhe 4.000 këmbësorë. Vetë komandanti sirian, Shofahu, u plagos rëndë dhe 
vdiq në fushën e betejës. 
19Pas kësaj disfate të Hadad-Ezerit, të gjithë mbretërit që kishin qenë vasalë të tij, bënë 
paqe me izraelitët dhe iu nënshtruan atyre. Edhe sirianët nuk guxuan më t’i 
ndihmonin amonasit. 
 
Mbreti shkel kurorën 

Pranverën tjetër, në kohën kur mbretërit, zakonisht, organizonin sulme kundër 
armiqve të tyre, Davidi e dërgoi ushtrinë e Izraelit për të sulmuar amonasit. Në 

krye të luftëtarëve ai vuri Joavin, komandantin e tij të përgjithshëm. Ata e shkretuan 
vendin e amonasve dhe rrethuan qytetin Raba. Ndërkohë, Davidi rrinte në Jerusalem. 
2Një pasdreke vonë, Davidi u ngrit nga pushimi i tij i mesditës dhe po ecte poshtë e lart 
në tarracën e pallatit të tij. Duke shëtitur, i ra në sy në oborrin e shtëpisë fqinjë një 
grua që po lahej. Ajo ishte e bukur. 3Davidi urdhëroi që të merrnin vesh se kush ishte.  
«Ajo është Batsheva, – i thanë, – e bija e Amielit dhe gruaja e hitasit Urija.» 4Davidi 
dërgoi lajmëtarë tek ajo që t’ia sillnin në pallat. Ajo shkoi dhe ai fjeti me të. Ajo sapo 
kishte mbaruar pastrimin e caktuar (nga Ligji) pas atyre të muajit.♦  Pastaj Batsheva u 
kthye në shtëpi. 
5Kur Batsheva e kuptoi se ajo kishte mbetur shtatzënë, lajmëroi Davidin. 6Ai i dërgoi 
fjalë Joavit: «Më sill hitasin, Urijën!».  
Joavi e zbatoi menjëherë urdhrin e mbretit. 7Kur u paraqit Urija, Davidi kërkoi që ta 
informonte për rrethimin, për gjendjen e ushtrisë dhe për komandantin e saj, Joavin. 
8Pastaj ai i tha Urijës: «Shko tani në shtëpi dhe pusho pak!♦♦ » Kur u largua Urija, 
Davidi urdhëroi t’i dërgonin dhurata. 9Por Urija nuk shkoi në shtëpi. Ai shkoi te 
rojtarët në hyrjen e pallatit dhe atje kaloi natën. 
10Kur e mori vesh këtë gjë, Davidi e pyeti: «Përse nuk shkove në shtëpi? Ke bërë rrugë 
të gjatë.» 11Urija iu përgjigj: «Burrat e Izraelit dhe të Judës janë në fushë, madje as arka 
e besëlidhjes nuk ka tendë që ta mbulojë; komandanti im Joavi dhe oficierët e tij 
fushojnë në dhe të zhveshur. E unë duhet të shkoj në shtëpi, të ha e pi dhe të fle me 
gruan time?♦♦♦  Për kokën time; këtë nuk do ta bëj!» 12«Rri këtu edhe një ditë – i tha 
Davidi. – Nesër do të të liroj.»  
Urija ndenji edhe një ditë në Jerusalem. 13Të nesërmen, Davidi e ftoi në tryezën e tij. Ai 
e dehu, por në mbrëmje Urija përsëri nuk shkoi në shtëpi. Ai fjeti përsëri te rojtarët e 
pallatit. 
__________ 
♦ Kështu fëmija do të jetë qartë i Davidit. ♦♦ fjfj. laji këmbët: ndoshta aludim për ritualin që ta 
lironte nga ky betim  ♦♦♦ Ushtarët ishin përbetuar në fillim të fushatës të hiqen dorë nga 
marrëdhëniet me gratë. Një prej burrave të fuqishëm të Davidit (23,34 and 1 Kr 3,5 ku quhet 
Amiel). Gruaja e Urisë ishte rritur në një familje ushtarake, kurse duket qartë se Urija ishte 
martuar mirë në shoqërinë izraelite.   
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..dhe pasojat i rregullon me vrasje 
14Mëngjesin tjetër, Davidi shkroi një letër për Joavin dhe ia dha Urijës për t’ia çuar. 
15Letra thoshte: «Vëre Urijën atje ku lufta është më e ashpër! Pastaj tërhiquni papritur, 
në mënyrë që ai të vritet.» 16Në kohën e rrethimit Joavi e vuri Urijën në vendin ku 
kundërshtarët kishin ushtarët më trima. 17Njëherë të rrethuarit dolën jashtë për 
mësymje. Disa prej ushtarëve të Davidit gjetën vdekjen. Edhe Urija u vra. 
18Joavi e njoftoi Davidin për zhvillimin e betejës. 19Ndër të tjera, ai e porositi lajmëtarin: 
”Kur t’ia kesh treguar gjithë rrjedhën e ngjarjeve, 20ndoshta mbreti do të zemërohet dhe 
do të të pyesë: «Pse i jeni afruar aq shumë qytetit? A nuk e dinit ju se qëllohet që nga 
muret? 21Apo e keni harruar se çfarë i ndodhi Avimelehut, birit të Zeruv-Baalit, para 
Tevecit, kur një grua lëshoi një mokër nga muret dhe e vrau? Përse iu afruat aq shumë 
mureve?» Atëherë ti do t’i thuash: «Edhe hitasi, Urija, vdiq.»” 
22Lajmëtari shkoi te Davidi dhe i tregoi gjithçka, ashtu siç e kishte porositur Joavi. 23Ai i 
tha Davidit: «Armiqtë kishin epërsi dhe bënë mësymje në fushë të hapur. Por ne i 
zmbrapsën gjer pranë portave të qytetit. 24Atëherë harkëtarët na qëlluan nga muret. 
Disa prej njerëzve të tu gjetën vdekjen. Edhe Urija ishte mes tyre.» 25Davidi i dha 
urdhër lajmëtarit, që t’i thoshte Joavit: «Mos e bëj çështjen kaq tragjike. Askush nuk 
mund ta dijë se kush do të vritet në betejë. Guxim! Vazhdoni luftën derisa të 
shkatërrohet qyteti!» 
26Kur gruaja e Urijës mori vesh se burri i saj ishte vrarë në luftë, ajo e vajtoi sipas 
zakonit. 27Kur kaloi koha e vajtimit, Davidi e mori atë në pallatin e tij dhe u martua me 
të. Ajo lindi një djalë. 
 
 Davidi duhet vetë ta caktojë vendimin 

Por Zotit nuk i pëlqeu ajo që bëri Davidi. 1Dërgoi tek ai profetin Natan. Natani 
shkoi te mbreti dhe i tha: «Duhet të të paraqes një çështje gjyqësore. Dy njerëz 

banonin në të njëjtin qytet. 2Njëri ishte i pasur, kurse tjetri i varfër. Pasaniku kishte 
shumë dele dhe qe. 3I varfri kishte vetëm një qengj. E kishte blerë për vete dhe e rriti 
bashkë me fëmijët e vet. Qengji hante nga pjata e tij, pinte nga kupa e tij dhe flinte në 
prehrin e tij. 4E trajtonte si fëmijën e vet. Një ditë, pasaniku kishte miq. Nuk donte të 
therte për mysafirin asnjë nga delet ose nga qetë e veta. Prandaj ia mori të varfrit 
qengjin dhe ia vuri mysafirit përpara.» 5Davidit i hipi inati dhe thirri: «Pasha jetën e 
Zotit! Ky njeri duhet të vdesë! 6Qengjin duhet ta zëvendësojë katërfish. Si mund të 
bënte një gjë kaq të poshtër!» 
7”Ti je ky njeri! – i tha Natani. – Dhe tani dëgjo fjalën që të dërgon Zoti, Perëndia e 
Izraelit: «Të kam emëruar mbret mbi Izraelin dhe të kam shpëtuar nga ndjekjet e 
Shaulit. 8Të kam dhënë për grua bijën e Shaulit, zotit tënd, si dhe gratë e tij, dhe të 
kam bërë mbret mbi Judën dhe mbi Izraelin. Kur ke pasur ndonjë dëshirë, të kam 
dhënë edhe më shumë. 9Përse, pra, e ke përbuzur vullnetin tim dhe më ke fyer? Duhet 
të të vrasë ndërgjegjja për Urijën, sepse ti organizove vrasjen e tij prej amonasve dhe 
pastaj ia more gruan. 10Meqë ke vepruar kështu dhe nuk më ke dëgjuar, në të gjithë 
brezat e ardhshëm pjesëtarët e dinastisë sate do të kenë një fund të përgjakur.♦ 11Por 
ty të them: me anë të bijve të tu, do të bëj që mbi ty të bien fatkeqësi. Ti do ta provosh 
se ç’do të thotë të t’i marrin gratë dhe t’ia japin një tjetri, i cili do të flejë me to ditën për 
diell. 12Ajo që ti e ke bërë fshehurazi, do të bëj që të ndodhë në dritën e diellit dhe ta 
shohë mbarë Izraeli.»” 
_________ 
♦ Tre prej bijve të Davidit vdiqën me vdekje të dhunshme: Amnon, Avshalom and Adonija 
 
Davidi duhet të përgjigjet për pasojat 
13Davidi i tha Natanit: «Pranoj që jam fajtor para Zotit!» «Meqë e pranon këtë, – iu 
përgjigj Natani, – Zoti ta ka falur mëkatin. Ti nuk duhet të vdesësh. 14Por, meqë e ke 
fyer Zotin duke vepruar kështu, djali që do ta lindë Batsheva, do të vdesë.» 15Pastaj 
Natani e la mbretin dhe shkoi në shtëpi. 
Zoti bëri që fëmija i Batshevës, të cilin ajo e kishte me Davidin, të sëmurej rëndë. 
16Davidi iu lut Zotit që ta linte fëmijën gjallë. Ai agjëroi dhe shtrihej natën në dheun e 
zhveshur. 17Oborrtarët e tij donin ta ngrinin dhe ta çonin në shtrat, por ai nuk i la dhe 
as nuk hante me ta. 
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18Pas një jave fëmija vdiq. Askush nuk guxonte t’ia thoshte mbretit. «Ai nuk pranoi ta 
ngushëllonin kur ishte gjallë fëmija, e jo më tani – i thanë oborrtarët njëri-tjetrit. – Po 
ta marrë vesh se fëmija vdiq, do të bëjë edhe më zi.» 
19Davidi vuri re nga njerëzit që pëshpërinin vesh më vesh dhe e kuptoi çfarë kishte 
ndodhur. «A vdiq fëmija?» – pyeti. Njerëzit nuk mund të heshtnin më dhe i treguan. 
20Davidi u ngrit menjëherë nga dheu, u la, u lye dhe u vesh me rroba të reja. Pastaj 
hyri në shenjtërore dhe ra përmbys para Zotit. Pasi u kthye në pallatin e tij, urdhëroi 
që t’i sillnin për të ngrënë. 
21Njerëzit e tij u habitën nga ky qëndrim. «Kur fëmija ishte ende gjallë, ti vuajte dhe 
agjërove për të – i thanë Davidit. – Tani që ai vdiq, ti ngrihesh në këmbë dhe ha!» 22«Sa 
ishte gjallë fëmija, – iu përgjigj Davidi, – mendova se Zoti do të kishte mëshirë për mua 
dhe do ta linte të jetonte. 23Por tani, ai vdiq. Përse duhet të agjëroj akoma? Fëmijën 
nuk mund ta kthej përsëri në jetë. Një ditë edhe unë do t’i shkoj pas në botën e të 
vdekurve, kurse ai kurrë nuk do të kthehet më që andej.» 
24Pastaj Davidi shkoi te Batsheva dhe e ngushëlloi. Fjeti me të dhe ajo përsëri lindi një 
djalë. Davidi e quajti Solomon. Zoti ia drejtoi fëmijës dashurinë e tij. 25Këtë ia njoftoi 
Davidit me anë të profetit Natan. Ky i dha emrin Jedidja, që do të thotë: «I dashuri i 
Zotit», sepse kështu kishte thënë Zoti. 
 
Nënshtrimi i amonasve 
(1 Kr. 20.1-3) 
26Joavi e vazhdoi luftën kundër Rabës, kryeqytetit të amonasve, dhe pushtoi pjesën e 
poshtme të qytetit. 27Pastaj dërgoi lajmëtarë te Davidi për t’i thënë: kam sulmuar 
Rabën dhe kam pushtuar pjesën e poshtme të qytetit. 28Tani eja me izraelitët e tjerë 
dhe merr pjesën e sipërme të qytetit. Nuk më takon mua të hyj në qytet si pushtues. 
Këtë duhet ta bësh ti vetë.» 
29Davidi i mobilizoi të gjithë burrat e Izraelit, shkoi me ta para Rabës, e sulmoi qytetin 
dhe e pushtoi. 30Perëndisë amonas, Milkomit, ia mori nga koka kurorën e artë. Ajo 
peshonte 35 kilogramë dhe kishte një xhevahir shumë të çmueshëm. Me të kurorëzuan 
vetë Davidin. Përveç kësaj, Davidi bëri plaçkë të madhe në qytet. 31Banorët i vuri në 
punë ndërtimi duke i detyruar të thyenin gurë dhe t’i prisnin siç duhej, të prodhonin 
tulla dhe të punonin drurin me sëpatë. 
Davidi trajtoi kështu edhe banorët e qyteteve të tjera amonase. Pastaj u kthye me 
ushtrinë e tij në Jerusalem. 
  
Gabimi fatal i princit trashëgimtar, Amnonit 

1-2Pas disa kohësh ndodhi dicka. Djali i Davidit, Avshalomi, kishte një motër të 
pamartuar me emrin Tamara. Ajo ishte shumë e bukur dhe vëllai i saj nga 

babai, Amnoni, njëri prej bijve të tjerë të Davidit, ra në dashuri me të. Digjej nga 
dashuria për të, por nuk kishte mundësi t’i afrohej. 
3Amnoni kishte një mik me emrin Jonadav. Ai ishte djali i vëllait të Davidit, Shimës, 
dhe dinte të gjente rrugëdalje në çdo situatë. 4Një ditë ai i tha Amnonit: «O bir i mbretit! 
Çdo ditë më dukesh si i vrarë shpirtërisht. Më thuaj si e ke punën.»  
«Kam rënë në dashuri me Tamarën, motrën e vëllait tim, Avshalomit» – iu përgjigj 
Amnoni.  

5”Shtrihu në shtrat dhe bëhu si i sëmurë – e këshilloi Jonadavi. – Kur të vijë ati yt e të 
të pyesë, ti thuaji: «Më dërgo motrën time, Tamarën, që të më sjellë diçka të mirë për të 
ngrënë. Le ta gatuajë këtu para syve të mi, që ta shikoj. Atëherë ajo mund të më japë 
për të ngrënë.»” 
6Amnoni e ndoqi këshillën e Jonadavit dhe, kur e vizitoi mbreti, i tha: «Të lutem, më 
dërgo motrën time, Tamarën! Le të gatuajë këtu, para syve të mi, disa ëmbëlsira dhe të 
m’i japë për të ngrënë.» 
7Davidi e thirri Tamarën dhe i tha: «Shko në shtëpinë e vëllait tënd, Amnonit, dhe 
gatuaji diçka të mirë për të ngrënë, që të shërohet.» 8Ajo shkoi dhe e gjeti Amnonin të 
shtrirë në shtrat. Ajo zuri brumin dhe bëri disa lloj ëmbëlsirash, të cilat i poqi në tigan. 
Amnoni nuk ia ndante sytë tërë kohën. 9Pastaj Tamara mori tiganin dhe ia solli 
ëmbëlsirat për t’i ngrënë. Por ai nuk pranoi të hante. «Më parë le të dalin të tjerët 
jashtë!» – kërkoi ai. Kur shërbëtorët kishin dalë, 10Amnoni i tha Tamarës: «Sillmi këtu 
në shtrat ëmbëlsirat! Dua t’i ha vetëm nga dora jote.» Tamara i mori ëmbëlsirat dhe ia 
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afroi të vëllait pranë shtratit. 
11Kur ajo shtriu dorën, ai e kapi e i tha: «Eja, shtrihu të flesh me mua!» 12«Jo, mos më 
bëj një gjë të tillë – kundërshtoi Tamara. – Ti e di që në Izrael ky është krim i rëndë. 
Mos e bëj! 13Çfarë do të bëhet me mua, në qoftë se më përdhunon? Mendo edhe për 
vete: Ti do të trajtohesh si kriminel. Fol me mbretin. Ai me siguri do të më bëjë gruan 
tënde.» 14Por Amnoni nuk donte të dëgjonte. Ai iu sul dhe e përdhunoi. 
15Por pastaj Amnoni ndjeu një neveri aq të madhe për të, saqë nuk mund ta duronte 
dot. Neveria e tij u bë po aq e madhe sa kishte qenë edhe dashuria e tij ndaj saj. 
«Ngrihu! Shporru!» – i bërtiti Tamarës.»  

16«Jo, mos më dëbo! – i tha ajo. – Kjo do të ishte një poshtërsi më e madhe se e para.»  
Por Amnoni nuk donte ta dëgjonte. 17Ai thirri shërbëtorin e tij dhe i dha urdhër: «Nxirre 
jashtë shtëpisë dhe mbylle me shul derën pas saj!» 18Shërbëtori e zbatoi urdhrin. 
Tamara mbante një rrobë me mëngë të gjata, siç mbanin bijat e pamartuara të mbretit. 
19Ajo e grisi rrobën, hodhi pluhur në kokë, vuri dorën në fytyrë dhe vrapoi duke qarë 
në shtëpi. 20Kur e pa vëllai i saj, Avshalomi, pyeti: «Mos të ka bërë gjë Amnoni? Mos e 
trego, ai megjithatë është vëllai yt! Mos i jep shumë rëndësi!»  
Kështu, Tamara u mbyll në shtëpinë e të vëllait, Avshalomit, e vetmuar dhe duke 
vajtuar vazhdimisht si një grua e braktisur. 
21Kur mbreti David mori vesh çfarë kishte ndodhur, u zemërua shumë. Por nuk e 
ndëshkoi Amnonin, sepse e donte shumë, ngaqë ai ishte djali i tij i parë.♦  22Por 
Avshalomi nuk fliste më asnjë fjalë me Amnonin. E urrente, sepse e kishte përdhunuar 
të motrën, Tamarën. 
__________________ 
♦ Por nuk e disiplinoi – ishte gabim i kobshëm: ishte tepër i butë me familjen e tij.  
 
Avshalomi hakmerret kundër Amnonit 
23Pas dy vjetësh Avshalomi organizoi qethjen e deleve në Baal-Hacor, afër qytetit 
Efraim, dhe ftoi për festë të gjithë bijtë e mbretit. 24Ai shkoi te mbreti e i tha: «O zoti 
dhe mbreti im! Tani kam qethjen e deleve. A mund të ftoj mbretin dhe të besuarit e tij 
më të ngushtë që të marrin pjesë në festën time?» 
25«Jo, o biri im! Do të bëhemi shumë njerëz në qoftë se vijmë të gjithë. Nuk duam të të 
bëhemi barrë.» Avshalomi e përsëriti lutjen e tij, por mbreti nuk ndërroi mendje dhe i 
tha të largohej. 
26Atëherë Avshalomi tha: «A nuk mund të vijë të paktën vëllai im, Amnoni?» «Përse 
duhet kjo?» – e pyeti mbreti. 27Por Avshalomi nuk e la të qetë derisa Davidi i lejoi të 
gjithë bijtë e tjerë të shkonin tek ai.» 
Avshalomi u shërbente mysafirëve të tij si mbret. 28Njerëzve të tij u kujtonte 
vazhdimisht: «Kini kujdes! Kur Amnonit t’i bjerë vera në kokë, do t’ju bëj një shenjë – 
atëherë vriteni! Mos kini frikë; unë do të përgjigjem për këtë. Guxim dhe kryejeni mirë 
punën tuaj!» 
29Njerëzit e Avshalomit e dëgjuan urdhrin e tij dhe e vranë Amnonin. Kur e panë këtë, 
bijtë e tjerë të Davidit hipën me nxitim në mushkat e tyre dhe ikën. 30Ata ishin ende 
rrugës, kur i shkoi lajmi Davidit: «Avshalomi ka vrarë të gjithë bijtë e mbretit – asnjëri 
nuk ka shpëtuar!» 
31Mbreti u ngrit, grisi rrobën dhe ra përmbys. Edhe shërbëtorët që i rrinin pranë, grisën 
rrobat. 32Por Jonadavi, biri i vëllait të Davidit, Shimës, tha: «O zoti dhe mbreti im! Me 
siguri nuk i kanë vrarë të gjithë bijtë e mbretit. Do të ketë vdekur vetëm Amnoni. 
Avshalomi dukej që në të parë që kishte ndër mend të hakmerrej ndaj Amnonit, që nga 
dita kur ai e përdhunoi motrën. 33Prandaj, mos u shqetëso kaq shumë nga lajmi! Bijtë 
e tu janë gjallë. Vetëm Amnoni ka vdekur.» 
34Avshalomi iku menjëherë pas veprës së tij. Në këto fjalë e sipër, roja vuri re se, nëpër 
rrugën që zbret nga Bet-Horoni, po afrohej një grumbull i madh njerëzish. Menjëherë 
ai lajmëroi mbretin. 35«Ja bijtë e tu! – i tha Jonadavi Davidit. – E shikon që kisha të 
drejtë?» 36Ndërkohë, bijtë e mbretit arritën. Ata filluan të qanin. Edhe Davidi me 
oborrtarët shpërthyen në lot. 
 
Avshalomi në mërgim 
37-38Davidi e vajtoi për shumë kohë birin e tij, Amnonin. Kurse Avshalomi iku te Talmai, 
mbreti i Geshurit ♦ dhe biri i Amihudit. Atje qëndroi për tre vjet. 39Pas disa kohësh 
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Davidi filloi të mësohej me vdekjen e Amnonit dhe zemërimi i tij kundër Avshalomit 
erdhi duke rënë. 
_______ 
♦ Të gjitha këto ishte plotësimi i 12,11. Geshuri ishte shtëpi e ëmës së Avshalomot. Po të ishin 
vrarë të gjithë bijtë e mbretit, Solomoni do të kishte qenë ndër ta.  
 
Joavi përgatit kthimin e Avshalomit 

Joavi vuri re se mbreti filloi ta ndiente mungesën e birit të tij. 2Prandaj kërkoi t’i 
sillnin një grua të urtë nga fshati Tekoa,♦ së cilës i tha: 

«Mbaj zi! Mos e lyej fytyrën dhe shtiru sikur ke vajtuar për shumë kohë një të vdekur. 
3Pastaj shko te mbreti.» Joavi i tregoi çfarë duhej të bënte atje dhe çfarë duhej të 
thoshte. 
4Kur gruaja shkoi te mbreti, ra përmbys para tij dhe tha: «Më ndihmo, o mbreti im!»  

5«Çfarë të mundon?» – e pyeti Davidi. «Burri më vdiq dhe tani kam mbetur vejushë e 
varfër – i tha ajo. 6 – Kisha dy djem, të cilët, një ditë, u përleshën me njëri-tjetrin në arë. 
Pranë tyre nuk u ndodh askush që të ndërhynte, e t’i pajtonte. Kështu, njëri djalë vrau 
tjetrin. 7Tani është mbledhur gjithë farefisi dhe kërkon që të dorëzoj djalin që mbeti 
gjallë. Ata duan ta vrasin, sepse ka vrarë të vëllanë. Po atëherë unë do të mbetesha pa 
bij dhe pa trashëgimtar. Ata do të më shuajnë shpresën time të fundit dhe do të bëjnë 
që të mos mbetet kush për të trashëguar emrin e burrit tim dhe për të siguruar 
vazhdimësinë e familjes.»  

8«Shko e qetë në shtëpi – iu përgjigj mbreti. – Do ta rregulloj unë këtë çështje.» 
9«O zoti dhe mbreti im! – tha gruaja. – Atëherë unë dhe familja ime do të dalim si 
kriminelë; sepse askush nuk do të guxojë ta qortojë mbretin.» 10Mbreti iu përgjigj: «Në 
qoftë se dikush të ngacmon për këtë, sille tek unë dhe ai do të të lërë të qetë 
menjëherë.» 11Por ajo i tha: «Përsërite premtimin tënd dhe thirre Zotin, Perëndinë tënd, 
për dëshmitar! Vetëm atëherë do të jem e sigurt që vepra e birit tim nuk do të ketë për 
pasojë një fatkeqësi edhe më të madhe dhe që askush nuk do të hakmerret ndaj tij.» 
«Betohem për Zotin që vepron! – tha Davidi. – Biri yt nuk do të preket as me majën e 
thoit.» 
12«O zoti dhe mbreti im! – vazhdoi gruaja. – A mund të shtoj diçka tjetër?» 
Mbreti i dha leje 13dhe ajo filloi: «Përse ti kërkon t’i bësh popullit të Perëndisë të njëjtën 
padrejtësi? Ti nuk e lejon birin tënd të kthehet nga mërgimi. Por me fjalët që the ti, e 
more vetë vendimin. 14Të gjithë ne do të vdesim një ditë. Kjo është si puna e ujit që 
derdhet përdhe dhe zhduket; pastaj nuk mund të mblidhet përsëri. Por Perëndia nuk 
dëshiron ta shkatërrojë jetën. Prandaj për Atë ka rëndësi që i mërguari të mos dëbohet 
përgjithmonë nga vendi i tij. 15Mbreti dhe zoti im! Kam ardhur tek ti për lutjen time, 
sepse kam shumë frikë nga të afërmit e mi. Thashë me vete: ’Do t’ia paraqes çështjen 
time mbretit. 16Me siguri ai do ta përmbushë lutjen time, – mendova, – do të më 
shpëtojë nga njeriu që kërkon të më vrasë, mua dhe birin tim, dhe që do të më marrë 
pjesën që Perëndia më ka caktuar në këtë vend’. 17Mendova se, në qoftë se zoti dhe 
mbreti im më jep fjalën e tij, do të gjej përsëri qetësi, sepse mbreti im nuk mund të 
blihet me para. Ai është si engjëlli i Perëndisë dhe me siguri do të dijë ta dallojë 
drejtësinë nga padrejtësia. Zoti, Perëndia jote, të ndihmoftë gjithmonë!» 
18Pasi i dëgjoi këto fjalë, mbreti i tha: «Do të të bëj një pyetje, por nuk dua të më 
fshehësh gjë!» «Pyet lirisht, o zoti dhe mbreti im» – iu përgjigj gruaja.  

19«A ka Joavi gisht në këtë punë?» – pyeti mbreti.  
«Po, është e vërtetë! – i tha gruaja. – Nuk mund të ta fsheh, o mbreti im. Po, 
komandanti i ushtrisë sate, Joavi, më dërgoi këtu dhe më mësoi se ç’duhej të thosha e 
ç’duhej të bëja. 20Nuk donte të ta thoshte troç. Por zoti dhe mbreti im është i urtë si 
engjëlli i Perëndisë – asgjë nuk i shpëton.» 
21Pastaj mbreti i tha Joavit: «Kam vendosur të ta përmbush lutjen. Shko të marrësh 
birin tim, Avshalomin!» 
22Joavi ra përmbys para Davidit dhe tha: «Perëndia të bekoftë për këtë, o mbreti im! 
Tani e di që je dashamirës, sepse e ke përmbushur lutjen time.» 
____________ 
♦ Avshalomi ishte trashëgimtar i fronit dhe Joavi kishte frikë se mos vdiqte Davidi kur Avshalomi 
ishte në mërgim, pasoja do të ishte kaos politik (rr. 7). Davidi ishte në krye të organeve të 
drejtësisë, prandaj atij ia solli procesin e saj. 
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Avshalomi zbut inatin e të atit 
23Joavi shkoi menjëherë në Geshur, mori Avshalomin dhe e çoi në Jerusalem. 24Por 
mbreti urdhëroi: «Le të shkojë në shtëpinë e tij. Të mos paraqitet para meje.» Kështu, 
Avshalomi jetoi përsëri në shtëpinë e tij, por i ndalohej t’i dilte përpara mbretit. 25Në 
mbarë Izraelin nuk kishte njeri më të pashëm se Avshalomi. Gjithçka e tij, nga koka 
gjer te këmbët, ishte e përsosur. 26Kohë pas kohe ai qethte flokët, sepse i kishte tepër të 
rënda. Flokët e qethura peshonin më shumë se dy kilogramë, sipas peshës mbretërore. 
27Kishte tre bij dhe një bijë me emrin Tamarë, një vajzë shumë të bukur. 
28Avshalomi jetonte prej dy vjetësh në Jerusalem, pa e parë të atin. 29Një ditë, ai thirri 
Joavin për ta dërguar te mbreti që t’i thoshte një fjalë të mirë për të. Por Joavi nuk 
pranoi. Përsëri dërgoi njerëz tek ai, por Joavi përsëri nuk pranoi. 30Atëherë Avshalomi u 
tha shërbëtorëve të tij: «Fusha e Joavit gjendet pranë fushës sime. Në të rritet elbi. 
Shkoni dhe i vini zjarrin!» Shërbëtorët e zbatuan urdhrin e tij. 
31Joavi shkoi menjëherë tek Avshalomi dhe pyeti: «Përse i kanë vënë zjarrin elbit tim 
shërbëtorët e tu?» 32”Sepse nuk erdhe kur të dërgova fjalë – iu përgjigj Avshalomi. – 
Desha të të lutesha që të shkosh te mbreti për t’i thënë një fjalë të mirë për mua. Ti 
duhet t’i thuash atij në emrin tim: «Përse u ktheva nga Geshuri! Më mirë të kisha 
ndenjur atje.» Thuaji mbretit se dëshiroj të flas me të. Në qoftë se më quan fajtor, le të 
më vrasë.” 
33Joavi shkoi te mbreti dhe i tha fjalët e Avshalomit. Atëherë mbreti kërkoi që t’ia sillnin 
të birin. Avshalomi u paraqit para tij dhe ra përmbys. Mbreti e përqafoi dhe e puthi. 
 
Avshalomi rrëmben për vete mbretërinë 

Avshalomi gjeti një karrocë me kuaj dhe një truprojë personale prej 50 vetash. 
2Çdo mëngjes zinte vend para portës, nëpër të cilën kalonte rruga për në 

pallatin e mbretit. Njerëzit kalonin andej për të shkuar te mbreti, që t’i paraqitnin atij 
çështjet e veta gjyqësore, për të cilat duhej të merrte vendim mbreti. Sapo afrohej 
ndonjë prej këtyre njerëzve, Avshalomi i fliste dhe e pyeste: «Nga cila krahinë je?» Kur 
merrte vesh se ndonjëri ishte prej njërit nga fiset veriore, 3e ftonte t’ia tregonte çështjen 
e tij dhe pastaj i thoshte: «E shoh se drejtësia është në anën tënde, por atje brenda 
nuk ka asnjë që të të dëgjojë. 4Po të isha unë gjyqtar në këtë vend, do ta ndihmoja 
secilin që të fitojë të drejtën e tij.» 5Kur ndonjë donte të binte përmbys para tij, e 
tërhiqte drejt vetes dhe e puthte. 
 6Kështu bënte me çdo njeri që kërkonte të drejtën te mbreti. Me këtë dinakëri ai fitoi 
zemrat e njerëzve të Izraelit. 
7-8Pas katër vjetësh Avshalomi i tha të atit: «Kur isha në Geshur, në Siri, i kam 
premtuar Zotit që do t’i kushtoja një flijim të madh mirënjohjeje, në qoftë se Ai do të 
më kthente në Jerusalem. Më lejo, o mbreti im, që të shkoj tani në Hevron për ta 
plotësuar betimin tim.» 9-10«Shko në paqe!» – tha Davidi. Por Avshalomi dërgoi fshehtas 
lajmëtarë nëpër të gjitha fiset e Izraelit dhe urdhëroi që të shpallej: ”Kur të dëgjoni 
bririn sinjalizues, thërritni: «Avshalomi është bërë mbret në Hevron!»” 
Pastaj Avshalomi shkoi në Hevron. 
11Prej Jerusalemit mori me vete 200 të ftuar për festë, që nuk parandienin gjë dhe që 
nuk dinin asgjë për qëllimet e tij. 12Kur filloi festa e flijimit, urdhëroi që t’i sillnin 
Ahitofelin, këshilltarin e mëparshëm të Davidit, prej vendbanimit të tij në Gilo. 
Avshalomi kishte shumë vizita dhe komploti u përhap me shpejtësi. 
 
Davidi duhet të ikë prej Jerusalemit 
13Davidin e njoftuan që izraelitët ♦ kishin marrë anën e birit të tij, Avshalomit. 14«Duhet 
të ikim! – u tha Davidi njerëzve të tij. – S’ka shpëtim tjetër. Shpejt, ndryshe do të biem 
në duart e Avshalomit dhe pastaj ai do të bëjë masakra në popullsinë e qytetit.»  

15«Ti je Zoti dhe mbreti ynë – thanë. – Urdhëro! Ne do të mbetemi në anën tënde.» 
16Mbreti e la qytetin bashkë me gratë, fëmijët dhe oborrtarët e tij i shkuan pas. Në qytet 
la vetëm dhjetë shemrat, që të kujdeseshin për pallatin. 
17Të gjithë njerëzit që morën anën e Davidit, shkuan me të. Pranë shtëpisë së fundit të 
qytetit, ai u ndal 18dhe urdhëroi t’i vinin pranë luftëtarët, roja e tij personale dhe 
gjashtëqind vetat që e kishin ndjekur që nga Gati. 19Davidi i tha komandantit të tyre, 
Itait: «Ndal! Përse do të më shoqërosh? Kthehu dhe shërbeji mbretit të ri! Ti je i huaj 
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dhe jeton këtu në mërgim. 20Sapo ke ardhur te ne e tani do të ikësh? Nuk e di ku do të 
na përplasë fati. Kthehu në qytet dhe merr me vete edhe bashkatdhetarët e tu. Zoti do 
të të shpërblejë për mirësinë dhe besnikërinë tënde.» 
21Por Itai i tha: «Pasha jetën e Zotit dhe pasha jetën tënde: Kurrë nuk do të të lë në 
baltë, o zoti dhe mbreti im, edhe në qoftë se duhet ta paguaj me kokë.» 22«Mirë, – tha 
Davidi, – atëherë kaloni përpara!» Kështu, burrat e mbretit, roja personale dhe Itai me 
burrat e vet, kaluan përpara mbretit. 23Davidi qëndroi në vend derisa  të gjithë e 
parakaluan nëpër luginën e Kidronit. Banorët e Jerusalemit ishin grumbulluar dhe 
qanin me zë të lartë, ndërsa ushtarët e lanë qytetin dhe shkuan drejt shkretëtirës. 
_________ 
♦ d.m.th. fiset veriore. 
 
Davidi lë në Jerusalem ndihmësit e tij besnikë 
24Me të ikurit ishte edhe prifti Cadok, bashkë me levitët, të cilët kishin marrë me vete 
arkën e besëlidhjes. Gjatë gjithë kohës që ata i kalonin pranë, prifti Avjatar kushtoi 
flijime. 25Pastaj mbreti i tha Cadokut: «Arkën e besëlidhjes çojeni përsëri në qytet. Në 
qoftë se Zoti ka mëshirë për mua, një ditë do të më lejojë të kthehem dhe ta shoh 
përsëri arkën dhe vendin ku qëndron. 26Por, në qoftë se ma ka hequr përkrahjen e tij, 
atëherë le të bëjë me mua çfarë i pëlqen. Nuk do ta kundërshtoj.» 
27Pastaj Davidi shtoi: «Ti e sheh si po rrjedhin ngjarjet! Kthehu në Jerusalem, ti dhe biri 
yt, Ahimaaci, si dhe Avjatari me birin e tij, Jonatanin. 28Unë do të pres në fund të 
luginës së Jordanit, derisa të dëgjoj prej jush ndonjë të re për gjendjen në qytet.» 29Të 
dy priftërinjtë e kthyen arkën e besëlidhjes përsëri në Jerusalem dhe qëndruan atje. 
30Davidi iu ngjit Malit të Ullinjve. Ecte zbathur, fytyrën e kishte të mbuluar dhe qante. 
Të gjithë ata që e shoqëronin, e kishin fytyrën të mbuluar dhe qanin. 
31Ndërkohë i erdhi lajmi Davidit, se Ahitofeli kishte kaluar në anën e komplotistëve që 
ishin rreth Avshalomit. «O Zot! – iu lut Davidi Zotit, kur e dëgjoi këtë. – Të lutem, bëj që 
të mos më dëmtojë këshilla e urtë e Ahitofelit!» 
32Këtë lutje drejtuar Zotit, Davidi e bëri kur u ngjit në majën e Malit të Ullinjve. 
Ndërkohë, atij iu afrua miku dhe këshilltari i tij i vjetër, arkasi Hushai. Si shenjë 
vajtimi ai kishte grisur rrobat dhe kishte vënë pluhur në kokë. 33Davidi i tha: ”Mos eja 
me mua, sepse kështu nuk do të më shërbeje shumë. 34Por, në qoftë se qëndron në 
qytet, mund të më ndihmosh dhe t’i prishësh këshillat e Ahitofelit. Kthehu dhe ofroji 
Avshalomit shërbimin tënd. Thuaji: «Më parë isha këshilltar i atit tënd, por tani ti je 
zoti dhe mbreti im!» 35Edhe priftërinjtë, Cadoku dhe Avjatari, mbetën në qytet. Njoftoji 
për gjithçka që mund të mësosh për planet e Avshalomit. 36Ata do të m’i sjellin mua 
këto njoftime, me anë të bijve të tyre, Ahimaazit dhe Jonatanit.” 
37Kështu, qëndroi në Jerusalem edhe këshilltari i Davidit, Hushai. Sapo Hushai u 
kthye në qytet, aty hyri Avshalomi. 
 
 Vënia në vend e nderit të Shaulit 

Kur Davidi kishte bërë një copë rruge, i doli përpara Civa, kujdestari i nipit të 
Shaulit, Meriv-Baalit. Kishte me vete dy gomarë të shaluar, që ishin të ngarkuar 

me 200 pite, 100 racione rrushi të thatë të paketuar, 100 fruta të freskëta dhe një 
rrëshiq vere. 2«Çfarë do të thotë kjo?» – pyeti mbreti, dhe Civa iu përgjigj: «Gomarët janë 
për familjen mbretërore, buka dhe frutat për burrat e tu dhe vera për të gjithë ata që 
do të rrëzohen rrugës nëpër shkretëtirë.» 3Davidi e pyeti: «Po ku është zoti yt?»  
«Ai ka mbetur në Jerusalem – tha Civa. – Ai është i bindur se izraelitët sot do t’ia 
kthejnë të drejtat e tij për të trashëguar fronin e Shaulit.»  

4«Po të jetë kështu, atëherë ty do të të takojë gjithë prona e zotit tënd» – vendosi Davidi. 
Civa ra përmbys e tha: 
«Më takofsh gjithnjë me kaq mirësi, o zoti dhe mbreti im!» 
5-6Kur Davidi arriti në Bahurim, i doli përpara një njeri duke e sharë. E qëlloi me gurë 
mbretin dhe njerëzit e tij. Vetëm reparti i zgjedhur që rrethonte Davidin, nuk u 
frikësua. Ishte Shimiu, biri i Gerës, një i afërm i mbretit Shaul. 7Ai e mbuloi Davidin 
me sharje të egra, duke thirrur: «Të marrtë djalli. Ti je vrasës, je kriminel! 8Tani po 
pëson ndëshkimin për atë që i bëre familjes së Shaulit. Le të bjerë mbi ty haku i të 
gjithë të vrarëve! Mbretërinë që ke rrëmbyer, Zoti ia ka dhënë Avshalomit, birit tënd. 
Tani je i rrënuar, o vrasës!» 
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9Atëherë Avishai, biri i Cerujës, i tha Davidit: «A i lejohet këtij qeni të vdekur ta shajë 
mbretin kështu? Do të shkoj dhe do t’ia pres kokën!» 10Por Davidi i tha: «Kështu 
mendoni ju, ti dhe vëllai yt, Joavi! Por atij i ka dhënë urdhër vetë Zoti që të më shajë. 
Pra, a më lejohet mua që ta dënoj?» 11Pastaj Davidi iu drejtua të gjithëve dhe u tha: «Ju 
e dini, se biri im kërkon të më vrasë. Ç’mund të pritet tjetër nga një i afërm i Shaulit? 
Le të flasë; Zoti i ka dhënë urdhër për këtë. 12Tani duhet ta duroj këtë poshtërim; 
ndoshta Zoti do të ketë mëshirë për mua dhe do ta shndërrojë mallkimin në bekim.» 
13Gjatë gjithë kohës që Davidi me njerëzit e tij bënë atë pjesë rruge, Shimiu nuk iu nda 
karvanit. Ai i shoqëroi nga ana tjetër e luginës, duke e sharë Davidin dhe duke hedhur 
gurë e baltë mbi të. 14Krejt të rraskapitur, mbreti dhe njerëzit e tij arritën në skaj të 
rrafshinës së Jordanit. Atje bënë pushim. 
 
Avshalomi merr zyrtarisht të drejtat e të atit 
15Avshalomi kishte hyrë në Jerusalem me burrat e Izraelit që ishin lidhur me të. Edhe 
Ahitofeli ishte me të. 
16Hushai, këshilltari i Davidit, shkoi tek Avshalomi e i tha: «Mirë se erdhe si mbret! Zoti 
të dhëntë jetë të gjatë!» 17I habitur, Avshalomi e pyeti: «A kështu ia thyen besën Davidit, 
mikut tënd? Përse nuk shkove me të?»  

18«Si mund ta bëj një gjë të tillë? – ia ktheu Hushai. – Unë i takoj atij që ka zgjedhur 
Zoti dhe që e kanë bërë mbret të gjithë burrat e Izraelit. 19Përveç kësaj, ti je bir i 
Davidit. Siç i kam shërbyer atit tënd, kështu do të të shërbej edhe ty.» 
20Avshalomi iu drejtua Ahitofelit: «Më këshillo! Çfarë duhet të bëj tani?» 21Ahitofeli i tha: 
«Ati yt ka lënë këtu shemrat e tij, që të kujdesen për pallatin. Shtjeri në dorë! Kur të 
përhapet lajmi për këtë, të gjithë do ta kuptojnë se kjo është prerja përfundimtare e 
marrëdhënieve me mbretin, dhe ndërmjet teje dhe atit tënd nuk ka pajtim më. Atëherë 
përkrahësit e tu nuk do të frikësohen më nga asgjë.» 22Në tarracën e pallatit u ngrit një 
çadër dhe gratë i çuan atje. Para syve të të gjithëve, Avshalomi hyri në çadër dhe ra në 
shtrat me to. 
23Kur jepte një këshillë Ahitofeli, ishte njëlloj sikur ta kishte dhënë vetë Perëndia. Sa e 
vlefshme ishte fjala e tij për Davidin, dikur, po aq është për të birin, Avshalomin, tani. 
 
Avshalomi ndjek këshillën e gabuar 

Ahitofeli i bëri Avshalomit një propozim tjetër: «Më jep fuqi të plotë, – i tha, – që 
të zgjedh 12.000 luftëtarë dhe me ta të ndjek Davidin. 2Do ta kap sa është ende 

i dërrmuar dhe zemërlëshuar. Në qoftë se do t’i sulem në këtë gjendje, të gjithë burrat e 
tij do të ikin dhe unë do të mund ta vras pa derdhur gjak tjetër. 3Të gjithë burrat e tij 
do t’i çoj tek ti dhe ata do të vijnë para teje, siç kthehet një grua e re te burri i saj pas 
ndarjes. Duhet të kapësh vetëm këtë njeri. Kur të zhduket ai, do t’i kthehet popullit 
qetësia dhe paqja.» 
4Ky propozim e bindi Avshalomin menjëherë. Edhe pleqtë e Izraelit u pajtuan me të. 
5Megjithatë Avshalomi ngurroi. «Le të dëgjojmë edhe këshillën e Hushait – tha. – 
Thirreni të vijë!» 
 6Hushai u paraqit dhe Avshalomi i tregoi çfarë kishte këshilluar Ahitofeli. 
«Ç’mendon ti? – e pyeti Avshalomi. – A duhet ta pranojmë propozimin e Ahitofelit? Apo 
na këshillon diçka tjetër?» 
7”Kësaj here Ahitofeli nuk ka dhënë këshillë të mirë – i tha Hushai. – 8Ti e njeh atin 
tënd. Ai është një luftëtar i zoti dhe ka me vete burra të sprovuar në betejë. Ata do të 
luftojnë si një arushë, së cilës i kanë rrëmbyer këlyshët. Ati yt, me siguri, ka marrë 
masa që të mos sulmohet natën. 9Ka të ngjarë që të jetë fshehur në shpellë ose ka zënë 
pritë. Kur njerëzit e tu të bien në grackë dhe ti do të kesh humbje, që në fillim, njerëzit 
do të thonë: «Përkrahësit e Avshalomit kanë pësuar disfatë.» 10Pastaj të gjithë do të 
shkurajohen; madje, edhe më trimat që janë të guximshëm si luani, do ta lëshojnë 
veten. Çdokush në Izrael e di çfarë komandanti fitimtar është ati yt dhe çfarë ushtarë 
të sprovuar ka rreth vetes. 11Prandaj unë të këshilloj që të mblidhni burrat e aftë për 
shërbim ushtarak nga gjithë territori i Izraelit, nga Dani në veri, deri në Beershevë në 
jug. Atëherë do të kesh një ushtri të panumërtë si kokrrizat e rërës në bregdet. Merre 
vetë drejtimin 12dhe fitorja do të jetë e sigurt. Do t’i biem në gjurmë atit tënd dhe do t’i 
sulemi, siç bie vesa përmbi tokë. Askush nuk do të mbetet gjallë prej burrave të tij. 
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13Në qoftë se tërhiqet në një qytet të fortifikuar, burrat e Izraelit do të hedhin një litar 
rreth mureve dhe do ta tërheqin zvarrë në luginë, që të mos i mbetet gur mbi gur!” 
14Atëherë Avshalomi thirri burrat e Izraelit dhe u tha: «Hushai ka të drejtë! Këshilla e tij 
është më e mirë!» Kështu, Zoti bëri që të mos ndiqej këshilla e urtë e Ahitofelit. Zoti e 
kishte vendosur rrënimin e Avshalomit. 15Hushai njoftoi menjëherë priftërinjtë Cadok 
dhe Avjatar për këto bisedime. 16«Dërgo shpejt lajm te Davidi – u tha. – Të mos qëndrojë 
në këtë anë të Jordanit, por ta kalojë lumin sa është natë. Ndryshe ai dhe të gjithë 
njerëzit e tij janë të humbur.» 
 
Davidi fiton epërsinë 
17Jonatani dhe Ahimaaci pritnin pranë burimit të Rogelit, që të mos zbuloheshin. Një 
shërbëtore shkoi tek ata dhe u dha lajmin që duhej t’ia përcillnin Davidit. 18Por një i ri i 
pa të dy dhe ia tregoi Avshalomit. Jonatani dhe Ahimaaci ua dhanë këmbëve. Në 
Bahurim ata njihnin një njeri që kishte një sternë në oborrin e tij. Aty u fshehën. 
19Gruaja e shtëpisë vuri një mbulesë mbi grykën e sternës dhe mbi të shpërndau 
kokrra gruri, që të mos dyshonte njeri për atë vend. 
20Kur burrat e Avshalomit arritën në këtë shtëpi, e pyetën gruan: «Ku janë Ahimaaci 
dhe Jonatani?» Ajo iu përgjigj: «Ata vazhduan rrugën duke kaluar nëpër përrua!» 
Burrat shkuan me nxitim në atë drejtim, por nuk gjetën njeri. Prandaj u kthyen në 
Jerusalem. 
21Sapo u zhdukën, të dy ndjekësit dolën nga sterna dhe i çuan lajmin Davidit. 
«Shpejto të kalosh lumin!» – i thanë dhe e njoftuan për këshillën që kishte dhënë 
Ahitofeli. 22Davidi u nis menjëherë me burrat e tij. Gjatë gjithë natës ata kaluan 
Jordanin. Nga mëngjesi, të gjithë kishin kaluar në bregun tjetër. 
23Kur Ahitofeli vuri re se Avshalomi nuk donte ta ndiqte këshillën e tij, i vuri shalën 
gomarit të tij dhe u kthye në vendlindje. I dha familjes së tij udhëzimet e fundit dhe 
vari veten. U varros në varrin e të atit. 
24Davidi kishte arritur në Mahanaim, kur Avshalomi, bashkë me ushtrinë e Izraelit, 
kaloi Jordanin. 25Në vend të Joavit, Avshalomi kishte emëruar komandant Amasën. 
Amasa ishte biri i jishmaelasit Jeter; nëna e tij ishte Avigala, një bijë e Jishait dhe 
motër e nënës së Joavit, Cerujës. 26Pas kalimit të Jordanit, Avshalomi e ngriti fushimin 
e tij në pjesën jugore të territorit të Gileadit. 
27Kur Davidi arriti në Mahanaim, atje e priti Shovi, biri i Nahashit, prej kryeqytetit 
amonas, Rabës, Mahiri, biri i Amielit, prej Lo-Devarit dhe Barzillai prej Roglimit të 
Gileadit. 28-29Ata e kishin parashikuar që Davidi dhe burrat e tij do të ishin të etur, të 
uritur dhe të dërrmuar nga rruga nëpër shkretëtirë. Prandaj sollën qilima dhe batanije 
leshi për fjetje, grurë dhe elb, drithë, kokrra të pjekura, fasule dhe thjerrëza, mjaltë, 
gjalpë, djathë dhe disa dele. 
 
Beteja vendimtare 

Davidi organizoi ushtrinë e tij. E ndau atë në batalione prej 1000 vetash dhe 
secilin batalion në reparte prej 100 vetash. Caktoi edhe udhëheqësit e reparteve 

të veçanta. 2Pastaj formoi tri grupe: të parin e vuri nën komandën e Joavit, të dytin 
nën komandën e Avishait dhe të tretën nën atë të gatasit Itai. «Edhe unë do të vij me ju 
në luftë» – tha Davidi para gjithë ushtrisë. 3Por trupat i thanë: «Jo, qëndro këtu! Ti nuk 
duhet të vihesh në rrezik! Në qoftë se ne na ndodh diçka, nuk ka rëndësi. Edhe në 
qoftë se duhet të ikim ose në qoftë se gjysma prej nesh gjen vdekjen. Por ti vlen sa 
10.000 prej nesh. Përveç kësaj, është më mirë të qëndrosh këtu, sepse, në rast nevoje, 
mund të na sjellësh rezerva prej qytetit.» 
4Davidi pranoi. Iu afrua portës së qytetit dhe urdhëroi që ushtarët të parakalonin para 
tij sipas reparteve. 5Të gjithë e dëgjuan se si u dha urdhër tre komandantëve, Joavit, 
Avishait dhe Itait: «Ma ruani djalin tim, Avshalomin!» 
6Kështu, trupat e Davidit iu afruan ushtrisë së Izraelit. Beteja u zhvillua në zonën e 
pyllëzuar të Efraimit. 7Ushtarët e sprovuar të Davidit i shkaktuan disfatë të rëndë 
ushtrisë së Izraelit. 2.000 izraelitë gjetën vdekjen. 8Luftimet u shtrinë në gjithë 
krahinën dhe më shumë njerëz vdiqën nga terreni shumë i rrezikshëm, sesa nga armët 
e armiqve. 
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Fundi i Avshalomit 
9Avshalomi mori pjesë në luftë i hipur mbi një mushkë. Kur po kalonte nën një lis, 
flokët iu ngatërruan nëpër degët e dendura të lisit. Mushka i iku dhe ai mbeti i varur 
në pemë. Disa prej njerëzve të Davidit e vunë re këtë, 10dhe njëri prej tyre njoftoi 
Joavin. «Avshalomi ka mbetur i varur atje tej në një lis!» – i tha. 
11«Çfarë the? – i bërtiti Joavi. – Dhe ti nuk e vrave në vend? Do të të kisha dhënë si 
shpërblim dhjetë monedha argjendi dhe një brez.» 12Por luftëtari iu përgjigj: ”Jo për 
dhjetë, po as për një mijë monedha nuk do ta kisha bërë. Si mund t’i bëj keq birit të 
mbretit? Megjithatë, ne të gjithë e dëgjuam çfarë ju urdhëroi mbreti, Avishain dhe 
Itain: «Kini kujdes për djalin tim! Askush të mos i bëjë gjë!» 13Në qoftë se do ta vrisja 
dhe mbreti do ta merrte vesh këtë, sepse atë e njoftojnë për gjithçka, ti do të më lije në 
baltë.” 
14«Nuk dua të humbas kohë me ty» – tha Joavi. Rrëmbeu tri shtiza dhe shkoi e ia nguli 
në gjoks Avshalomin, që ende ishte i varur në lis. 15Dhjetë armëmbajtësit e Joavit e 
rrethuan Avshalomin dhe e vranë. 
16-17Ushtria e Izraelit mori arratinë. Duke i rënë bririt sinjalizues, Joavi lajmëroi trupat 
që ta ndërpritnin ndjekjen. Ushtria e Izraelit u shpërnda dhe secili shkoi në shtëpi. 
Burrat e Joavit e hodhën kufomën e Avshalomit në një gropë të thellë në pyll dhe mbi 
të grumbulluan një muranë të madhe. 
18Që në të gjallë të tij, Avshalomi kishte urdhëruar të ngrihej një përmendore në 
luginën e mbretit, pranë Jerusalemit. Ai kishte thënë: «S’kam asnjë djalë që të më 
trashëgojë emrin.» Prandaj gurit i vuri emrin e tij. Edhe sot ky gur quhet Guri i 
Avshalomit. 
 
Dy lajmëtarë me të njëjtin lajm 
19Ahimaaci i tha Joavit: «Do të vrapoj te mbreti për t’ia çuar lajmin se Zoti i ka dhënë 
fitoren mbi armiqtë e tij.» 20Por Joavi iu përgjigj: «Një herë tjetër mund të bëhesh 
lajmëtar, por sot jo. Ti nuk do t’i çosh ndonjë lajm të mirë. Mendohu mirë: biri i tij 
vdiq!» 21Joavi i dha urdhër shërbëtorit personal të Davidit: «Shko te mbreti dhe 
lajmëroje për çfarë ke parë!» Shërbëtori u përkul dhe u nis me vrap. 
22Por Ahimaaci nuk tërhiqej: «Le të dalë ku të dalë – i tha Joavit. – Lërmë të vrapoj pas 
tij!»  
«Përse ngul këmbë? – i pyeti Joavit. – Për këtë lajm sigurisht që nuk do të marrësh 
shpërblim lajmëtari.» 
 23«Megjithatë, do të vrapoj» – thirri Ahimaaci dhe u nis. Joavi u bind që nuk mund ta 
ndalonte dot. Ahimaaci zgjodhi rrugën nëpër luginën e Jordanit dhe e kaloi nubasin. 
24Davidi priste në hyrje të portës. Në tarracën e ndërtesës së portës një zbulues 
vëzhgonte rrugën. Ai pa se si një njeri i vetëm po i afrohej me vrap qytetit, 25dhe njoftoi 
mbretin për këtë. Davidi tha: «Në qoftë se është vetëm një, ai sjell lajm të mirë.» Ndërsa 
njeriu afrohej, 26zbuluesi vuri re se ishte edhe një njeri tjetër që po vraponte pas. «Po 
vjen edhe një tjetër» – thirri roja e portës. «Edhe ai sjell lajm të mirë» – tha mbreti. 
27Ndërkohë zbuluesi e njohu të parin: «Është Ahimaaci, biri i Cadokut! – thirri. – E njoh 
nga mënyra e tij e vrapimit.»  
«Ky është njeri i mirë, – tha mbreti, – dhe me siguri sjell një lajm të mirë.» 
28Pa arritur mirë, Ahimaaci thirri: «Fitore!» Ra përmbys para Davidit dhe tha: «Mbreti 
im! Lavdi Zotit, Perëndisë sate! Të gjithë ata që ngritën krye kundër teje, Ai i ka 
dorëzuar në duart e tua!» 29«Çfarë i ka ndodhur djalit tim, Avshalomit? – pyeti Davidi. – 
A është shëndoshë?»  
Ahimaaci iu përgjigj: «Vura re një rrëmujë të madhe rreth tij, kur Joavi më nisi mua 
dhe shërbëtorin tënd nubas për rrugë. Nuk mund të shihja çfarë po ndodhte.» 
 30«Qëndro këtu, pranë meje» – tha Davidi. 
31Ndërkohë po afrohej me vrap etiopasi, i cili thirri: «O mbreti im! Po të sjell një lajm të 
mirë. Sot Zoti të ka dhënë fitoren mbi të gjithë ata që kanë ngritur krye kundër teje.»  

32«Çfarë i ndodhi djalit tim, Avshalomit? – pyeti Davidi. – A është shëndoshë?» «O 
mbreti im, – tha nubasi, – atij i ndodhi si duhet t’u ndodhë të gjithë armiqve të tu, 
kujtdo që ngre krye kundër teje.» ♦ 
_________ 
♦ Agonia dhe pikëllimi i Davidit bënin pjesë në ndëshkimin nga Perëndia 
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Joavi e paralajmëron Davidin që të vijë në vete 

Davidi u godit rëndë nga ky lajm. Hipi në dhomën e rojës, përmbi portën, dhe 
vajtoi: «O Avshalom, o Avshalom, o biri im! Më mirë të kisha vdekur unë në 

vendin tënd! O Avshalom, biri im, biri im!» 
2I thanë Joavit që mbreti po qante dhe po vajtonte Avshalomin. 3Kur e morën vesh 
ushtarët që mbreti po qante e po vajtonte kaq shumë për të birin, gëzimi i fitores u 
shndërrua në trishtim. 4Ata kaluan fshehtas nëpër portën e qytetit si trupa të 
turpëruar, të cilët ikin nga frika e armikut. 
5Mbreti rrinte i ulur, kishte mbuluar fytyrën dhe vajtonte pa pushim: «Biri im, 
Avshalom, o biri im, o biri im!» 6Atëherë Joavi hyri te mbreti dhe i tha: «Ti po fyen 
besnikët e tu që qëndruan në anën tënde. Sot ata ju kanë shpëtuar jetën, ty, bijve të 
tu, bijave dhe grave. 7Por ti po i përbuz miqtë e tu më besnikë dhe po tregon se armiqtë 
e tu i do më shumë se ata. Sjellja jote dëshmon se oficerët dhe ushtarët e tu janë pa 
rëndësi. Më këtë që bën ti u thua trupava se për ty do të ishte më mirë që Avshalomi të 
ishte ende gjallë, kurse ne të vdekur! 8Eja në vete! Çohu! Dil dhe thuaju njerëzve të tu 
një fjalë mirënjohjeje! Të jesh i sigurt se po nuk erdhe, që sonte ne do të ikim të gjithë. 
Kjo do të jetë më e keqe se gjithçka që ke përjetuar në rininë tënde.» 
9Mbreti David u ngrit dhe u ul pranë portës. Joavi lajmëroi ushtarët: «Mbreti po ulet në 
portë!» Pastaj, të gjithë ushtarët u afruan dhe parakaluan para tij. 
 
Davidi përgatit kthimin e tij 
Ushtria e Izraelit ishte shpërndarë dhe të gjithë ishin kthyer në shtëpi. 10Në të gjitha 
fiset njerëzit i ankoheshin njëri-tjetrit. Thoshin: «Mbreti David na shpëtoi nga filistenjtë 
dhe na çliroi nga të gjithë armiqtë tanë. Kurse ne nuk ishim në gjendje ta pengonim 
Avshalomin dhe të mos lejonim që mbreti të linte vendin. 11Tani Avshalomi, që 
emëruam mbret në vend të tij, ra. Atëherë, çfarë prisni? – kështu u thoshnin 
kryetarëve të tyre. – Pse nuk e ktheni mbretin David?» 
12Kur mbreti David mori vesh se ç’po flitej mes izraelitëve, dërgoi lajmëtarë te 
priftërinjtë Cadok dhe Avjatar për t’u thënë: ”Lajmëroni të mblidhen pleqtë e fisit të 
Judës dhe thuajuni: «A doni të jeni të fundit për ta kthyer mbretin në pallatin e tij? 
13Mos harroni se ju jeni anëtarët e fisit të tij. Përse lejoni që t’ju dalin përpara të tjerët?» 
14Ju duhet t’i thoni Amasës nga ana ime: «Ne jemi të një gjaku! Ti mund të bëhesh që 
tani komandant i ushtrisë sime, në vend të Joavit. Më dënoftë Zoti në qoftë se do ta 
shkel fjalën time!»” 
15Kështu, Davidi i ktheu njerëzit e fisit të Judës përsëri në anën e tij. Ata i dërguan fjalë 
mbretit: «Kthehu te ne, ti dhe të gjithë ata që janë me ty!» 
 
Davidi fal armiqtë e tij 
16Mbreti mori menjëherë rrugën e kthimit për në Jerusalem. Njerëzit e Judës i dolën 
përpara që në Gilgal, për ta pritur mirë pas kalimit të Jordanit. 17Për të pritur mbretin, 
doli edhe Shimiu nga Bahurimi, 18dhe bashkë me të një mijë njerëz të tjerë prej fisit të 
Benjaminit. Atje ishte edhe Civa, kujdestari i Meriv-Baalit, nipit të Shaulit, i cili kishte 
sjellë me vete pesëdhjetë bijtë dhe njëzet shërbëtorët e tij. Këta arritën në Jordan para 
mbretit. 19Ata morën një trap dhe kaluan matanë lumit, për të ndihmuar familjen e 
mbretit që të hidhej në bregun tjetër. Që aty ata u vunë në shërbim të tij. 
Kur Davidi u mat të hipte në trap, Shimiu ra përmbys para tij 20dhe iu lut: «O zoti dhe 
mbreti im! Mos më ndëshko për atë që të bëra kur po ikje nga Jerusalemi! Mos mbaj 
inat. 21E di që kam bërë padrejtësi të madhe. Merrma parasysh se të kam dalë i pari 
prej fisit të Josefit për të pritur si zotin tim mbretëror!» 
22Para se t’i përgjigjej mbreti, Avishai thirri: «Ai meriton vdekjen, sepse ka fyer mbretin 
që vetë Zoti e ka emëruar!» 23Por Davidi i tha Avishait dhe vëllait të tij, Joavit: «Kjo është 
puna ime apo puna juaj? Si guxon ta paditni në një ditë të tillë? Sot jam bërë përsëri 
mbret mbi Izraelin, prandaj asnjë izraelit nuk do të vritet.» 24Pastaj u kthye nga Shimiu 
dhe i tha: «Ti nuk do të vdesësh! Për këtë unë të betohem!»  
25Edhe nipi i Shaulit, Meriv-Baali, i doli përpara mbretit. Që nga dita kur Davidit iu 
desh të ikte nga Jerusalemi e deri në ditën e kthimit të tij, Meriv-Baali nuk i kishte larë 
këmbët, nuk kishte prerë as mjekrën as rrobat nuk i kishte ndërruar. 26Kur u paraqit 
te mbreti, ky e pyeti: «Përse nuk erdhe me mua, o Meriv-Baal?» 
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27-28Nipi i Shaulit iu përgjigj: «O zoti dhe mbreti im! Kujdestari im është fajtor, ai më 
mashtroi, duke më bërë fajtor para teje, o zoti im! Unë kisha dhënë urdhër që të më 
shalohej gomari për të shoqëruar mbretin. Ti e di se jam i paralizuar. Por ti je i 
pakorruptueshëm si engjëlli i Zotit. Bëj me mua çfarë të duash! 29Të gjithë pjesëtarët e 
familjes së atit tim pritnin që ti t’i vrisje, por ti më lejove të ha në tavolinën mbretërore. 
Nuk kam asnjë të drejtë të të lutem që të më mëshirosh edhe një herë tjetër.» 
30«Mjaft më! – tha Davidi. – Unë caktoj që ju të dy, ti dhe kujdestari yt, Civa, të ndani 
mes jush pronën e Shaulit.» 
31«Ai mund të marrë lirisht gjithçka – iu përgjigj Meriv-Baali. – Kryesorja është që ti, zoti 
dhe mbreti im, u ktheve shëndoshë në shtëpi.» 
 
Ndarja nga një përkrahës besnik 
32Barzillai kishte ardhur nga Roglimi deri në Gilead për ta shoqëruar mbretin deri në 
Jordan. 33Ai ishte shumë i pasur dhe e kishte furnizuar Davidin me ushqime në kohën 
e qëndrimit të tij në Mahanaim. Ishte një burrë 80-vjeçar. 34Para se të hipte në trap, 
mbreti i tha: «Eja tek unë, në Jerusalem. Atje do të kujdesem për ty dhe për familjen 
tënde.» 
35Por Barzillai iu përgjigj: «S’kam shumë kohë për të jetuar. Përse të shpërngulem në 
Jerusalem? 36Tani jam 80 vjeç dhe shqisat e mia nuk më shërbejnë më. Nuk mund t’i 
shijoj ëmbëlsirat e tavolinës sate, as zërat e këngëtareve dhe këngëtarëve nuk mund t’i 
dëgjoj. Do të të bëhesha barrë. 37Pastaj, nuk kam bërë ndonjë gjë kaq të madhe, për një 
shpërblim të tillë. Unë vetëm desha të të shoqëroja deri në Jordan. 38Më lejo tani të 
kthehem, që të vdes në vendlindjen time, ku janë të varrosur prindërit e mi. Biri im, 
Kimhami mund të vijë me ty për të shërbyer. Bëj me të si ta gjykosh ti!» 
39«Mirë, – tha mbreti, – atëherë le të vijë Kimhami. Për të do të bëj gjithçka që të 
dëshirosh. E në qoftë se ke për vete ndonjë dëshirë, do ta përmbush.» 
40Duke u ndarë, mbreti e puthi Barzillain dhe e bekoi. Plaku u kthye në shtëpi. Kur 
Davidi arriti në bregun tjetër të Jordanit, trupat e tij filluan kapërcimin e lumit. 
41Davidi shkoi më tutje, në Gilgal. Kimhami e shoqëroi. Të gjithë burrat e Judës dhe 
gjysma e burrave të Izraelit e shoqëruan mbretin. 
 
Rivaliteti ndërmjet Izraelit dhe Judës 
42Mbretit i dolën përpara prijësit e Izraelit. Ata e qortuan. «Si ndodhi, – thanë, – që 
vëllezërit tanë, burrat e Judës padrejtësisht i dhanë vetes të drejtën të të hedhin ty, 
familjen tënde dhe të gjithë njerëzit e tu në bregun tjetër të Jordanit?» 
43Burrat e Judës e përligjën veprimin e tyre dhe u thanë burrave të Izraelit: «Mbreti 
është, në fund të fundit, anëtar i fisit tonë. Përse shqetësoheni për këtë? Mos jua kemi 
marrë mbretin, apo ai na bëri ndonjë nder të veçantë?» 
44Burrat e Izraelit iu përgjigjën atyre të Judës: «Ne kemi dhjetë herë më tepër të drejtën 
mbi mbretin sesa ju, edhe në qoftë se ai rrjedh prej fisit tuaj. Përse na e keni marrë 
këtë nder? Ne e kemi shpallur të parët qëllimin tonë për ta kthyer mbretin. Por njerëzit 
e Judës u dhanë atyre të Izraelit ♦ një përgjigje edhe më të ashpër. 
___________ 
♦ Një pasojë e luftës ishte mospajtim midis fiseve veriore (përkrahësit të Avshalomit) dhe fiseve 
jugore, dhe ushtrisë. Davidi arriti ta rikthente këtë harmoni, por vitet e tij të mëvonshme nuk 
ishin të lumtura. Megjithatë fiset veriore vazhdonin të ishin me gjysmë zemre në besnikërinë e 
tyre ndaj Davidit.  
 
Shtypet kryengritja e Shevës 

Në Gilgal banonte një njeri i poshtër prej fisit të Benjaminit, Sheva, biri i Bihrit.♦  
Ai i ra bririt sinjalizues dhe thirri: 

«Ç’punë kemi ne me birin e Jishait? Davidi nuk është njëri prej të tanëve. Ju, burra të 
Izraelit, çohuni dhe shkoni në shtëpi!» 
2Atëherë, njerëzit e Izraelit e lanë Davidin dhe u larguan me Shevën. Vetëm burrat e 
Judës mbetën besnikë ndaj mbretit dhe e shoqëruan nga Jordani deri në Jerusalem. 
3Kur Davidi hyri në pallatin mbretëror në Jerusalem, së pari dha urdhër t’i sillnin 
dhjetë shemrat që ai kishte lënë në pallat, në një shtëpi të veçantë. U siguroi mjetet e 
jetesës, por nuk pati më marrëdhënie me to. Deri në vdekjen e tij, ato mbetën të 
mohuara dhe bënë jetën e vejushës, megjithëse burri i tyre jetonte. 
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4Pastaj mbreti i tha Amasës: «Mobilizo të gjithë burrat e Judës. Pasnesër do të 
paraqitesh me ta këtu.» 5Amasa nuk u kthye në afatin e caktuar 6prandaj mbreti i tha 
Avishait: «Sheva na paraqit rrezik më të madh se Avshalomi! Merr njerëzit e mi dhe 
ndiqi pas, ndryshe mund të pushtojë disa qytete të fortifikuara dhe të na shpëtojë.» 
7Avishai mori burrat e Joavit, luftëtarët e Davidit dhe rojën e tij personale dhe shkoi 
pas Shevës. 
8Kur arritën në shkëmbin e madh ♦♦ pranë Givonit, takuan Amasën, i cili kishte pak 
kohë aty. Joavi e kishte lidhur pak lart rrobën e tij ushtarake dhe në brezin e gjerë 
kishte futur një shpatë të shkurtër, bashkë me millin. Joavi e nxori shpatën pa rënë në 
sy dhe 9përshëndeti Amasën: «Si po shkon, o shoku im?» Duke thënë kështu e kapi 
Amasën për mjekre me dorën e djathtë, sikur donte ta puthte. 10Amasa nuk e vuri re se 
Joavi kishte shpatën në dorën tjetër. Joavi ia nguli shpatën në bark dhe zorrët i ranë 
përdhe. Nuk kishte nevojë për një goditje të dytë. Amasa vdiq në vend. 
Joavi dhe vëllai i tij, Avishai, vazhduan ndjekjen e Shevës. 11-12Amasa mbeti në mes të 
rrugës, i shtrirë në mes të gjakut të tij. Pranë tij Joavi la njërin prej njerëzve të tij, i cili 
u tha izraelitëve: «Kush është në anën e Joavit dhe të Davidit, le të shkojë pas Joavit!» 
Por, meqë kufoma ishte në mes të rrugës dhe të gjithë ata që vinin ndalonin, ushtari e 
mënjanoi nga rruga dhe vuri një mantel mbi të. 13Kështu, të gjithë pa u ndalur shkuan 
pas Joavit dhe kundër Shevës. 
14Ndërkohë, Sheva përshkoi territorin e Izraelit prej një fisi në tjetrin dhe në fund arriti 
në qytetin Avel-Bet-Maaha. Përkrahësit që kishte mbledhur rreth vetes, e ndoqën gjer 
atje. 15Kur arriti Joavi me ushtrinë e tij, menjëherë e rrethoi qytetin. Ai i vuri njerëzit e 
tij të grumbullonin gurë dhe me to bëri një trase, deri në nivelin e mureve të jashtme të 
qytetit. Pastaj urdhëroi të gjithë burrat e tij që ta minonin murin kryesor për ta 
shembur. 
16Në qytet jetonte një grua e urtë. Ajo hipi në mure dhe u thirri rrethuesve: «Pa dëgjoni, 
o luftëtarë! Thirreni pak Joavin; dua të flas me të.» 17Kur Joavi u afrua, ajo e pyeti:  
«Ti je Joavi?»  
«Unë jam!» – iu përgjigj ai, dhe ajo vazhdoi: «Të lutem, më dëgjo!»  
«Fol!» – iu përgjigj Joavi. 
18Ajo i tha: ”Dikur thuhej: «Para se të bësh diçka, këshillohu në Avel dhe puna do të të 
shkojë mbarë.» 19Qyteti ynë u takon qyteteve më paqësore dhe më besnike në Izrael. Ai 
mban një titull nderi: «Nëna në Izrael». E këtë ti do ta shkatërrosh? Si mund të 
shkatërrosh një ngastër që i takon Zotit?” 
20«Ta shkatërroj? – iu përgjigj Joavi. – Kush e ka thënë këtë? 21Këtu nuk është fjala për 
shkatërrim. Por ju keni mes jush një njeri prej malësisë së Efraimit, Shevën, birin e 
Bihrit, i cili ka ngritur krye kundër mbretit David. Vetëm atë dua të kap. Dorëzojeni atë 
dhe unë do të tërhiqem nga qyteti.»  
«Do të ta hedhim kokën e tij përtej murit» – tha gruaja. 22Ajo foli me banorët dhe ata e 
pranuan planin e saj. Shevës ia prenë kokën dhe e hodhën përtej murit, te Joavi.  
Atëherë Joavi dha urdhër t’i binin bririt sinjalizues për ta hequr rrethimin. Burrat e 
Judës u kthyen në shtëpi dhe Joavi shkoi te mbreti në Jerusalem. 
__________ 
♦ Kjo ishte në të vërtetë kryengritje veriore e udhëhequr nga një njeri që e ishte farefis i Shaulit 
dhe kështu pretendent i mundshëm për fronin. ♦♦ ndoshta altar. 
 
Kryenëpunësit e Davidit 
23Joavi ishte komandanti i mbarë ushtrisë izraelite. Benaja, biri i Jojadës, ishte 
komandant i rojës personale të Davidit. 24Adonirami kishte nën mbikëqyrjen angarinë. 
Joshafati, biri i Ahiludit, ishte kryeministër. 25Sheva ishte protokollist i shtetit. Cadoku 
dhe Avjatari ishin priftërinj. 26Edhe Ira prej Jairit ishte, gjithashtu, prift në shërbim të 
Davidit.♦  
_________ 
♦ Bijtë e Davidit mungojnë në këtë listë: ata më parë kishin qenë nëpunës të lartë, por ndoshta 
vdekja e tyre ishte një nga pasojat e mallkimit. Për herën e parë vihet re një shtesë: ajo e 
angarisë të cilën e futi Davidi në fund të mbretërimit të tij dhe që vazhdoi i biri Solomoni. 
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Shtatë pasardhësit e Shaulit duhet të vdesin 
Një herë, në kohën e mbretërimit të Davidit, ra një zi e madhe buke, e cila zgjati 
tre vjet. Meqë gjendja ishte shumë e rëndë, Davidi hyri në shenjtërore dhe e 

pyeti Zotin për arsyen. Zoti iu përgjigj: «Shauli ka derdhur gjak të pafajshëm dhe kjo 
vepër ende nuk është shlyer.♦ Ai ka vrarë shumë banorë prej Givonit.» 
2-3Banorët e Givonit nuk ishin izraelitë, por pjesa amorase e popullsisë së vendit. 
Izraelitët kishin bërë marrëveshje dhe jetonin në paqe me ta. Por Shauli ishte munduar 
t’i shfaroste, sepse donte ta mbronte Izraelin dhe Judën nga rreziku i të huajve. 
Mbreti David i thirri njerëzit e Givonit dhe i pyeti: «Çfarë mund të bëj për ju, që ta 
shlyej këtë faj? Nuk dua që ta mallkoni popullin e Zotit, por që t’i luteni Zotit për të na 
bekuar.» 
 4Ata iu përgjigjën: «Për ta shlyer, nuk do të marrim prej pasardhësve të Shaulit as 
argjend e as ar. As nuk duam që dikush tjetër ta paguajë me kokë.» 
 «Atëherë ç’kërkoni?» – i pyeti Davidi, 5dhe ata iu përgjigjën: «Shauli donte të na 
shkatërronte. Ai nuk donte që në Izrael të mbetej ndonjë i gjallë prej nesh. 6Prandaj na 
dorëzoni shtatë prej pasardhësve të tij meshkuj, që t’i ekzekutojmë si shlyerje në Give, 
vendlindjen e Shaulit, mbretit të zgjedhur prej Zotit.» «Ju do t’i merrni» – tha mbreti. 
7Meqë i kishte premtuar me be mikut të tij, Jonatanit, të mos i shfaroste pasardhësit e 
tij, kurseu birin e Jonatanit, Meriv-Baalin. 8Mori dy bijtë që Ricpa, bija e Ajës, i kishte 
lindur Shaulit, Armonin dhe Meriv-Baalin, dhe pesë bijtë që bija e Shaulit, Merava, i 
kishte lindur burrit të saj, Adrielit, birit të Barzillait prej Meholës, 9dhe i dorëzoi te 
burrat e Givonit. Të shtatët u ekzekutuan njëkohësisht para shenjtërores në malin 
pranë Givonit. Kjo ndodhi në fillim të të korrave të elbit. 
10Ricpa, shemra e Shaulit, shkoi në vendin e ekzekutimit dhe u ul mbi një pëlhurë të 
zezë dhe të trashë pranë të vdekurve. Ajo mbeti atje nga fillimi i të korrave gjersa të 
binte shiu i parë. Tërë ditën nuk lejoi që t’u afroheshin kufomave hutat dhe natën 
trembi kafshët e egra. 11Kur Davidi dëgjoi se çfarë kishte bërë Ricpa për të vdekurit, 
12urdhëroi t’i merrnin eshtrat e Shaulit dhe eshtrat e birit të tij, Jonatanit, prej Javeshit 
në Gilead. Filistenjtë, pas fitores së tyre në malësinë e Gilboas, i kishin varur kufomat 
e Shaulit dhe birit të tij në sheshin e gjyqit të Bet-Shanit; që andej burrat e Javeshit i 
kishin larguar fshehtas. 13-14Tani Davidi urdhëroi që kufomat e Shaulit dhe Jonatanit 
bashkë me të shtatë të ekzekutuarit t’i sillnin në Celë në territorin e Benjaminit dhe t’i 
varrosnin atje në varrin e Kishit, atit të Shaulit. Kjo ndodhi sipas urdhrit të rreptë të 
mbretit. Pastaj Zoti i dëgjoi lutjet e popullit të tij dhe i dha fund zisë së bukës. 
________ 
♦ Njerëzit e Givonit nuk paraqiteshin asnjë rrezik për Shaulin, e megjithatë kërkoi t’i asgjësonte. 
Me këtë e kishte shkelur besëlidhjen solemne, sipas së cilës Joshua kishte premtuar të 
kursente jetat e tyre. Ky incident që do të ketë ndodhur në fillim të mbretërimit të tij dhe e nxori 
pa faj Davidin për shkak të ndonjë natyre hakmarrëse.  
 
Shtesa e luftërave të Davidit kundër filistenjve 
(1 Kr. 20,4-8) 
15Filistenjtë iu sulën rishtas izraelitëve. Davidi u doli përpara me repartin e tij dhe i 
sulmoi. Kur ishte i dërrmuar nga lufta, 16një vigan me emrin Jishvi-Benov, kërkoi ta 
vriste. Vigani mbante një korracë të re dhe maja e bronzit të heshtës së tij peshonte më 
shumë se 3 kg. 17Por Avishai, biri i Cerujës, i erdhi Davidit në ndihmë dhe e vrau 
filistinin. Burrat e Davidit iu lutën me be të mos shkojë më me ta në luftë. «Në qoftë se 
të humbim ty, – thanë, – atëherë do të shuhet burimi i shpresës ♦  së Izraelit.» 
18Më vonë, afër Govit shpërtheu rishtas lufta me filistenjtë. Atëherë Sibehai nga Husha 
e vrau viganin Sipai. 19Me rastin e një përleshjeje tjetër në të njëjtin vend, Elhanani nga 
Bet-Lehemi, biri i Jairit, e vrau filistinin Lahmi prej Gatit, heshta e të cilit ishte aq e 
trashë sa një dru tezgjahu. 20Pastaj kur filloi lufta në Gat, u paraqit një vigan i veçantë; 
kishte gjashtë gishtërinj në çdo dorë dhe gjashtë gishtërinj të këmbës në çdo këmb. 21I 
përqeshi izraelitët, por Jonatani, biri i vëllait të Davidit, Shimës, e vrau. 22Këta katër 
viganë rridhnin nga Gati dhe ishin pasardhës të Rafës. Davidi dhe burrat e tij i vranë. 
__________________ 
♦ fjfj. llamba e Izraelit. Nga dinastia e Davidit do të vijë Mesia. (shih Ps 132,17). 
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Kënga e mirënjohjes së Davidit 
(Psalm 18) 

1-2Për ta falënderuar Zotin për shpëtimin e tij nga Shauli dhe të gjithë armiqtë e 
tjerë, Davidi hartoi këngën që vijon: 

Ti, o Zot, je shkëmbi im, kështjella ime, shpëtimtari im, 3ti, o Perëndi, je strehimi im i 
sigurt, mbrojtësi im dhe ndihmësi im i fortë, kështjella ime në shpatin e rrëpirë. Mund 
të vij tek ti; ti më shpëton nga çdo dhunë. 4Kur të thërras për ndihmë, atëherë më 
shpëton nga armiqtë e mi. Të lavdëroj, o Zot.  
5Më erdhi uji deri në grykë, ujëra shkatërruese ranë mbi mua. 
6Bota e të vdekurve më zinte me lak, kurthi i vdekjes u mbyll përmbi mua. 7Në 
dëshpërimin tim e thirra Zotin, Perëndinë tim, për ndihmë. Ai më dëgjoi në Tempullin e 
tij; thirrja ime për ndihmë hyri gjer te veshi i tij. 8Atëherë u tund dhe u lëkund toka, 
themelet e tokës u tundën, u drodhën para zemërimit të tij. 9Hunda e tij lëshoi tym të 
errët, goja e tij lëshoi flakë të ndritshme dhe hi të skuqur. 10E uli qiellin deri në tokë 
dhe fluturoi poshtë përmbi re të zeza. 11Ngau një engjëll rojtar dhe u vërtit poshtë 
përmbi krahët e stuhisë. 12U mbështoll në terr, në errësirën e shiut dhe në re të zeza. 13-

14Shkëlqimi i tij i ndritshëm i trembi retë me breshër dhe me gurë të skuqur. Atëherë 
bëri të bubullonte në qiell; zëri i madh i më të Lartit shungulloi. 15Qëlloi me shigjetat e 
tij dhe shpartalloi armiqtë e mi; u hodhi rrufe dhe i trembi. 16Atëherë u zbulua fundi i 
detit, u duk themeli i tokës, kur ti, o Zot, kërcënove armiqtë e tu dhe i bëre të ndienin 
zemërimin tënd. 
17Nga qielli shtriu duart, më kapi dhe më nxori nga valët, 18më rrëmbeu nga armiku im 
i fuqishëm, nga kundërshtarët shumë të fortë që më urrenin. 19Ata më sulmuan në 
ditën e fatkeqësisë, por Zoti më mbrojti nga ata. 20Më shpëtoi dhe ma ktheu lirinë. Më 
do, prandaj më ndihmoi. 
21Zoti e shpërbleu bindjen time; e di se duart i kam të pastra.♦ 22Gjithnjë e ndoqa 
udhën që më tregoi; kurrë nuk u largova nga ajo për shkak të ndonjë faji. 23Urdhërimet 
e tij i mbaja gjithnjë para syve të mi dhe urdhrat e tij kurrë nuk i refuzova. 24Bëra 
pikërisht atë që kërkoi prej meje dhe gjithnjë iu shmanga padrejtësisë. 25Zoti e ka 
shpërblyer dëgjesën time; duart e mia janë të pastra, këtë ai e di. 
26Kur dikush të do, o Zot, ti ia tregon dashurinë; dëgjesa e plotë shpërblehet me 
mirësinë e plotë; 27me të pastrit ti tregohesh me pastërti të kthjellët, kurse mashtruesit 
i përballon si kundërshtar. 28Të pushtuarin e liron, por mendjemadhin e rrëzon nga 
kali i lartë. 29Ti bën të ndriçojë drita e jetës sime. Ti vetë, o Perëndi, ndrit errësirën 
time. 30Me ty shpartalloj hordhi armiqësore; me ty, me Perëndinë tim, kapërcej mure. 
31Gjithçka që bën ky Perëndi, është e përsosur, dhe ajo që thotë Zoti është pa asnjë 
dyshim e vërtetë. Kush është në rrezik dhe kërkon strehim tek ai, gjithnjë tek ai gjen 
mbrojtje të sigurt. 32Askush tjetër përveç Zotit nuk është Perëndi. Vetëm Ai, Perëndia 
jonë, është shkëmb  mbrojtës. 33Ai më jep forcë për luftë dhe rrugë të drejtë dhe të 
hapur. 34M’i bën këmbët të shkathëta si gazelë dhe të qëndrueshme në të gjitha majat e 
rrëpirat. 35Ai m’i stërvit duart për luftë dhe më mëson ta tendos harkun. 
36O Zot, ti je mbrojtja dhe ndihma ime; ti më mban me dorën tënde të fuqishme, 
përgjigjja jote lutjes sime më forcon. 37Ti më ke hapur rrugën para meje, tani mund të 
përparoj pa pengesë. 38I përndjek armiqtë e mi, i arrij dhe nuk pushoj derisa t’i 
shkatërroj. 39I rrëzova përdhe; ata nuk ngriheshin më. Ranë të goditur para këmbëve të 
mia. 40Ti ma dhe forcën për këtë luftë. Ti i shtyve armiqtë në dorën time. 41Ata 
detyrohen të ikin prej meje; të gjithë ata që më urrejnë, mund t’i shkatërroj. 42Thirrën 
për ndihmë, por nuk kishte asnjë shpëtimtar. Të thirrën ty, o Zot, për ndihmë, por ti 
nuk iu përgjigje fare. 43I bëj pluhur e hi, që vërtit era dhe i largoj si baltën e rrugës. 44Ti 
më shpëton nga njerëz kryengritës dhe më bën sundimtar të mbarë botës. Më 
nënshtrohen fise të panjohura. 45Të huaj vijnë dhe m’i puthin këmbët, dëgjojnë atë që 
u them dhe i binden menjëherë urdhrit tim. 46Nuk kanë më forcë për të më 
kundërshtuar, dalin duke u dridhur nga strehimet e tyre. 
47Zoti është gjallë! Dua ta lavdëroj, shkëmbin tim mbrojtës! Do ta lavdëroj Perëndinë, 
shpëtimtarin tim. 48Më lejoi të marr hakun, m’i nënshtroi kombet, 49dhe më shpëtoi nga 
armiqtë e mi. 
Po, o Zot, ti më vure përmbi ta dhe më rrëmbeve prej duarve të tyre mizore. 50Prandaj 
do të të lavdëroj dhe të këndoj për lavdinë tënde ndër popuj. 51Ti i jep mbretit fitore të 
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mëdha, ti i tregon të Zgjedhurit tënd të mira të mëdha. Ashtu do t’i bësh Davidit dhe 
bijve të tij brez pas brezi. 
________ 
♦ Duket qartë që këtu nuk ka aludim për sjelljen e tij personale, por për politikën mbretërore; 
ishin mbajtur ligjet e Zotit në popullin izraelit.  
 
Testamenti i Davidit 

Këtu vijon kënga e fundit që  hartoi Davidi: 
Pa dëgjoni, sepse Davidi, biri i Jishait, tani flet! Perëndia më ngriti në nder më 

të lartë, Perëndia e Jakovit më shuguroi mbret dhe më bëri hartues të këngëve të 
Izraelit. 
2Nëpërmjet meje flet Shpirti i Zotit; e ka vënë fjalën e tij në gojën time. 3Perëndia e 
Izraelit, shkëmbi i fortë, tek i cili mbështetet populli i tij, ai më ka thënë: «Mbreti që e 
sundon popullin e tij me drejtësi dhe zbaton me qejf udhëzimet e Perëndisë, 4është si 
dielli i ndritur i mëngjesit kur shkëlqen nga qielli pa re dhe bën që të mbijë gjelbërim i 
freskët pas shiut.» 
5E di, dinastia ime do t’ia mbajë besën Perëndisë. Përgjithmonë do të qëndrojë e 
patundur. Ai vetë më ka thënë kështu; e ka urdhëruar dhe vërtetuar. Mund të 
mbështetem në ndihmën e tij; për çfarë i lutem, atë e plotëson. 
6Por për atë që nuk i jep nderin, ai është si drizë e tharë, e shkulur nga era dhe e 
marrë nga ajo. Askush nuk e prek me duart të zhveshura; 7me grepa të hekurta, me 
bishtin e heshtës ajo mblidhet dhe hidhet në zjarr. Aty për aty bëhet plaçka e zjarrit. 
 
Luftëtarët e njohur të Davidit dhe veprat e tyre të njohura ♦  
8Këtu vijojnë emrat e luftëtarëve të njohur: Jishbaali prej klanit të Hahmoniut ishte 
udhëheqës i repartit të zgjedhur të Davidit. Luftoi me heshtë kundër një toge armike 
dhe i vrau të gjitha trupat në një luftë të vetme. 
9Pastaj vjen Elazari, biri i Dodos, prej Ahoahut. Ishte njëri prej «Tre Heronjve» që 
bashkë me Davidin u bënë ballë filistenjve, kur izraelitët kishin marrë arratinë. 10I 
pastroi filistenjtë, derisa krahu i tij mpihej dhe dora tkurrej rreth dorezës së shpatës. 
Me anë të tij, Zoti u dha izraelitëve fitore të madhe. Kur në fund ushtria izraelite u 
kthye, nuk u mbeti gjë tjetër veçse t’i mblidhnin plaçkat e luftës. 
11I treti ishte Shama, biri i Agës nga Harari. Kur filistenjtë luftonin kundër izraelitëve 
në një fushë thjerrëze pranë Lehiut dhe ushtria izraelite po ikte, 12zuri vend në mes të 
fushës, i bëri ballë sulmit dhe i zmbrapsi filistenjtë. Nëpërmjet tij, Zoti u dha izraelitëve 
fitore të madhe. 
13Kur, në kohën e të korrave, ushtria filisteje e kishte ngritur fushimin e tyre në 
luginën e Rafaimit, tre burra nga reparti i zgjedhur i Davidit shkuan te Davidi në 
shpellën e Adullamit. 14Atëherë Davidi e kishte shtabin e tij në male; një repart filistin 
gjendej në vendlindjen e tij, Bet-Lehem. 15Davidi me humor tha: «Kam etje! Kush do të 
më sjellë pak ujë prej sternës pranë portës së Bet-Lehemit?» 16-17Pastaj tre burrat 
depërtuan në fushimin e filistenjve, nxorën pak ujë nga sterna dhe ia sollën Davidit. 
Por ky nuk pranoi ta pinte. «Zoti më ruajtë ta bëj një padrejtësi të tillë! – tha. – Kjo do 
të ishte sikur të pija gjakun e burrave që e kanë vënë jetën në rrezik për hatrin tim.» E 
derdhi përdhe ujin si flijim pijeje kushtuar Zotit. 
Këto ishin veprat e «Tre Heronjve». 
18Avishai, vëllai i Joavit, ishte udhëheqës i repartit të zgjedhur të Davidit. Me heshtë 
vrau një togë armike. Ai ishte aq i njohur sa «Tre Heronjtë» 19dhe u bë udhëheqës i 
«Tridhjetë Trimave»; por nuk mund të matej me «Tre Heronjtë». 
20Benaja nga Kavceeli ishte biri i trimit, Jojadës, dhe kreu vepra të mëdha. Vrau të dy 
heronjtë e fuqishëm që i quanin «Luanët e Moavit». Kur një ditë me borë një luan ra në 
gropë, zbriti dhe e vrau. 21Gjithashtu vrau një vigan egjiptian i cili ishte i armatosur me 
shtizë. Ai vetë kishte vetëm një shkop; por e sulmoi egjiptianin, ia rrëmbeu shtizën dhe 
me të e shpoi tejpërtej. 22Me vepra të tilla, Benaja u bë aq i njohur sa njëri prej «Tre 
Heronjve». 23Ishte më i nderuar se «Tridhjetë Trimat», por nuk mund të matej me «Tre 
Heronjtë». Davidi e bëri udhëheqës të rojës së tij personale. 
24-39Ndër «Tridhjetë Trimat» u numëruan: 
Asaheli, vëllai i Joavit; Elhanani, biri i Dodos, nga Bet-Lehemi; Shama nga Harodi, 
Elika nga Harodi, Heleci nga Bet-Peleti, Ira, biri i Ikeshit, nga Tekoa; Aviezeri nga 
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Anatoti; Saveni nga Husha; Calmoni nga Ahinoahu; Mahraiu nga Netofa; Heledi, biri i 
Baanës, nga Netofa; Itai, biri i Rivait, nga Givea në territorin e Benjaminit; Benaja nga 
Piratoni; Hidai nga Nahale-Gaashi; Avialvoni nga Bet-Araba; Asmaveti nga Bahurimi; 
Eljahva nga Shaalvoni; Jasheni nga Guni; Jonatani, biri i Shamës, nga Harari; Ahiami, 
biri i Shararit, nga Arari; Elifeti, biri i Ahasvait, nga Maaha; Eliami, biri i Ahitofelit, nga 
Gilo; Hecroja nga Karmeli; Paarai nga Aravi; Jigali, biri i Natanit, nga Cova; Baniu, biri 
i Gadit; amonasi Celek; Nahrai nga Beeroti, armëmbajtësi i Joavit; Ira nga Jeteri; 
Garevi nga Jeteri; hitasi Urija. 
Gjithsej ishin 37 veta.♦♦  
________ 
♦ Pasi ka shënuar ndihmën nga Zoti, tani shënon ndihmën njerëzore që kishte Davidi.  
♦♦ Me vdekjen e disa anëtarëve, numri u shtua, kështu që shifra 37 shënon numrin e 
përgjithshëm (shtatë ushtarë u shtuan për të kompensuar humbjet).   
 
Davidi shkel të drejtat e Perëndisë 
(I Kr. 21,1-27) 

Zoti u zemërua ♦ edhe një herë me izraelitët. ♦♦ Për këtë bëri që Davidi të bënte 
diçka që duhej t’u bënte dëm izraelitëve. Ai dha urdhër: «Bëj një regjistrim prej 

burrave të Izraelit dhe Judës!» 
2Atëherë mbreti i tha komandantit të ushtrisë së tij, Joavit, që po e vizitonte: «Përshko 
të gjitha fiset e Izraelit nga Dani deri në Beershevë dhe jep urdhër që të regjistrohen 
burrat e aftë për shërbim ushtarak. Dua të di sa janë.»  

3Joavi iu përgjigj: «O zoti dhe mbreti im! Do të dëshiroja me gjithë zemër që Zoti, 
Perëndia jote, të bëjë të shtohet ushtria e Izraelit edhe njëqindfishin e asaj që është 
tani. E përjetofsh këtë! Por përse do ta bësh një gjë të tillë?»  

4Por mbreti nuk donte të ndërronte mendje megjithë ndërhyrjen e Joavit dhe oficerëve 
më të lartë. Kështu filluan regjistrimin e caktuar. 
5Joavi dhe oficerët kaluan Jordanin dhe e filluan regjistrimin në territorin e fisit të 
Gadit pranë Aroerit dhe pranë qytetit në luginën e Arnonit. Që andej shkuan drejt 
Jazerit 6dhe më tej nëpër krahinën e Gileadit në territorin e hitasve në krahinën e 
Kadeshit dhe pastaj nëpër Dan-Jaan në krahinën e Sidonit. 7-8Që andej u kthyen drejt 
jugut në qytetin e fortifikuar Tir, përfshirë edhe qytetet e horasve dhe kënanasve dhe 
në fund mbërritën në qytetin Beersheva në skajin jugor të Judës.  
Brenda nëntë muajsh dhe njëzet ditësh e kishin përshkuar mbarë tokën dhe pastaj u 
kthyen në Jerusalem.  

9Joavi e njoftoi mbretin për numrin e përgjithshëm të burrave të aftë për shërbim 
ushtarak; 80.000 në territorin e Izraelit, kurse 50.000 në territorin e Judës. 
_________ 
♦ Marrja e regjistrimit quhej mendjemadhësi, sepse ishte besim te njeriu e jo te Perëndia. 
S’kishte asnjë rrezik të jashtëm dhe kështu ishte kryengritje. 
♦♦ Ndoshta sepse kishin përkrahur kryengritjen kundër Davidit. 
 
Ndëshkimi bien mbi popullin 
10Por tani Davidin e brente ndërgjegjja, sepse kishte bërë regjistrimin e burrave të 
Izraelit. Iu lut: «O Zot, kam bërë gabim të madh. Ma fal fajin tim! Kam vepruar pa 
menduar mirë.» 
11-13Mëngjesin tjetër, sapo u ngrit Davidi, Zoti i tha profetit Gad, këshilltarit të Davidit: 
«Shko te Davidi me lajmin, me të cilin të kam ngarkuar!»  
Profeti shkoi te mbreti dhe i tha: «Zoti më dërgon tek ti. Të jep zgjedhjen ndërmjet tri 
fatkeqësive. Cilën dëshiron? Që të bjerë në vendin tënd një zi buke trevjetore, ose që të 
detyrohesh të ikësh prej armiqve tuaj për tre muaj ose që në vendin tënd të bëjë 
kërdinë një murtajë triditore? Mendohu mirë dhe më thuaj cilën përgjigjje duhet t’ia 
jap Zotit.» 
14Davidi i tha Gadit: «Qëndroj para një zgjedhjeje të tmerrshme! Por në qoftë se duhet të 
jetë kështu, më mirë të bie në duart e Zotit, sepse ai është plot mëshirë; por jo në duart 
e njerëzve!» 
15Zoti bëri që të shpërthente murtaja ndër izraelitët. Ajo bënte kërdinë që nga mëngjesi 
deri në momentin që Zoti e kishte caktuar dhe në mbarë vendin midis Danit dhe 
Beershevës ranë viktimë 7.000 veta. 
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16Por kur engjëlli i vdekjes donte ta kryente veprimin e tij të tmerrshëm edhe në 
Jerusalem, Zotit i erdhi keq dhe i tha engjëllit që zbatonte urdhrin e tij të shkatërrimit: 
«Ndal, mjafton! Mos godit më!» 
Engjëlli i Zotit qëndronte në lëmën e jevusasit Arauna.17Kur Davidi pa se si engjëlli i 
Zotit i godiste njerëzit me murtajë, i tha Zotit: «Por jam unë fajtori! Unë, mbreti, kam 
gabuar; populli im nuk ka bërë asgjë të keqe. Prandaj më ndëshko mua dhe familjen 
time!» 
 
Davidi kushton flijim në vendin e tempullit të mëvonshëm 
18Po atë ditë profeti Gad erdhi te Davidi dhe i tha: «Hip në lëmin e jevusasit Arauna, 
dhe atje ndërto një tempull për nder të Zotit!» 19Davidi e zbatoi urdhrin e Zotit që ia 
kishte transmetuar profeti. 
20Kur Arauna e pa se si po afrohej mbreti bashkë me përcjellësit e tij, i doli përpara dhe 
ra përmbys. 21«O zoti dhe mbreti im, – i tha, – ç’të solli  sot këtu?» Davidi iu përgjigj: 
«Dua të blej një lëmë për të ndërtuar një tempull për nder të Zotit, që të pushojë 
murtaja.»♦  
22«Gjithçka të takon, o zoti dhe mbreti im – tha Arauna. – Qetë e mi këtu mund t’i 
marrësh për flijim përkushtimi, kurse drurin e zgjedhës dhe të slitës për shirjen e 
grurit dhe për zjarrin. 23Të dhuroj gjithçka, o mbreti im!» Dhe shtoi: «Pranoftë me qejf 
Zoti flijimin tënd!» 
24Por mbreti iu përgjigj: «Jo, dua të ta blej lëmin; nuk do t’i kushtoj Zotit, Perëndisë tim, 
një flijim që ma ka dhuruar një tjetër.» 
Kështu, Davidi e bleu lëmin si dhe qetë për 50 monedha argjendi. 25Atje ndërtoi një 
altar për nder të Zotit dhe mbi të e kushtoi flijimin e përkushtimit dhe flijimin e 
miqësisë. Zoti e dëgjoi lutjen që mbreti i bëri për vendin e tij dhe i dha fund murtajës. 
________ 
♦ Vendoset parimi: flijimi mund të largojë zemërimi i Zotit. 



 300

 

LIBRI I PARË I MBRETËRVE 
 
 
Adonija dëshiron të bëhet mbret 

Mbreti David ishte plakur shumë. Meqë kishte të ftohtë vazhdimisht, e mbulonin 
me një batanije; por megjithatë nuk ngrohej. 2Atëherë shërbëtorët e tij i thanë: «Na 

lejoni, o zot, të shikojmë për një vajzë të re, që të kujdeset për ty. Le të flejë në duart e 
tua për të të mbajtur të ngrohtë.» 3-4Kërkohej në mbarë vendin një vajzë e bukur dhe 
zgjodhën Avishagën nga Shunemi. Ajo ishte jashtëzakonisht e bukur. E sollën te 
mbreti dhe ajo u bë infermierja e tij. Por mbreti nuk kishte marrëdhënie me të. 
5-6Që nga vdekja e Avshalomit, Adonija që Hagita ia kishte lindur mbretit, ishte më i 
madhi prej bijve të Davidit. Ai ishte njeri i madh. I ati e kishte trajtuar gjithnjë me 
shumë kujdes dhe kurrë nuk e kishte vënë para përgjegjësisë. Kohët e fundit Adonija 
kishte fituar për vete një karrocë me kuaj dhe një rojë personale prej dyzet vetash. 
Publikisht kërkonte trashëgimin e mbretërisë së atit. 7Ai ia kishte dalë të bënte për vete 
komandantin Joav dhe priftin Avjatar. 8Por nuk arriti të bënte për vete priftin Cadok, 
Benajën, birin e Jehojadës, dhe profetin Natan, e as Shimiun, Reiun dhe repartin e 
zgjedhur të Davidit. 
9Një ditë Adonija organizoi një gosti të madhe lidhur me flijimin pranë shkëmbinjve të 
Soheletit afër burimit të Rogelit.  
Urdhëroi që të thernin dele, qe dhe viça të majmë. Të gjithë bijtë e tjerë të mbretit, si 
dhe judeasit që ishin në shërbim të oborrit, i kishte ftuar, 10por jo vëllanë e tij, 
Solomonin, profetin Natan, Benajën dhe as repartin e zgjedhur të Davidit. 
 
Batsheva ndërmjetëson te Davidi 
11Atëherë Natani shkoi te Batsheva, nëna e Solomonit, e tha: ”A ke dëgjuar se Adonija, 
biri i Hagitës, është bërë mbret? Dhe Davidi, zoti ynë, nuk ka ide për këtë. 12Jeta jote 
vihet në rrezik si dhe ajo e birit tënd, Solomonit! Për këtë të këshilloj: 13Shko te Davidi 
dhe thuaji: «O zoti dhe mbreti im, ti më ke premtuar me be se biri im, Solomoni, dhe 
askush tjetër, do ta trashëgojë fronin tënd. Përse atëherë Adonija është bërë mbret?» 
14Ndërsa ti ende po flet me mbretin, do të të vij unë vetë në ndihmë.” 
15Batsheva shkoi menjëherë te mbreti David që qëndronte në dhomën më të brendshme 
të pallatit. Ishte plakur shumë dhe Avishaga nga Shunemi kujdesej për të. 16Batsheva 
u përkul para mbretit dhe ra përmbys para tij. Ai e pyeti se ç’kërkonte. 17«O zoti dhe 
mbreti im! – tha ajo. – Ti më ke premtuar me be para Zotit, Perëndisë sate, se biri im, 
Solomoni, dhe askush tjetër, do ta trashëgojë fronin tënd. 18Por tani Adonija është bërë 
mbret – dhe ti, mbreti sundues, as nuk di gjë për këtë! 19Ka organizuar një gosti të 
madhe flijimi dhe ka urdhëruar që të theren shumë qe, viça të majmë dhe dele. I ka 
ftuar të gjithë bijtë e tu si dhe priftin Avjatar dhe komandantin e ushtrisë, Joavin, por 
me përjashtim të birit tënd besnik, Solomonit. 20Tani mbarë Izraeli shikon drejt teje. Të 
gjithë presin që t’u thuash se cilin ke zgjedhur për pasardhës. 21Ndryshe, ata do të më 
trajtojnë mua dhe birin tim si tradhtarë të lartë, kur ti nuk do të jetosh më.» 
22-23Ndërsa Batsheva ende fliste me mbretin, u paraqit profeti Natan. Hyri dhe ra 
përmbys para mbretit. 24”Zoti dhe mbreti im! – tha. – Shoh se ke vendosur që Adonija 
të bëhet pasardhësi yt. 25Sidoqoftë ai ka organizuar një gosti të madhe flijimi dhe ka 
therur shumë qe, viça të majmë dhe dele. Në gosti ka ftuar të gjithë bijtë e tu, oficerët 
dhe priftin Avjatar. Në këtë çast  ata po hanë e pinë si mysafirët e tij dhe thërrasin 
«Rroftë mbreti Adonija!». 26Por mua, priftin Cadok, Benajën dhe birin tënd, Solomonin, 
nuk i ka ftuar. 27A me të vërtetë ndodhi kjo me urdhrin tënd, o mbret? A e ke fshehur 
nga shërbëtorët e tu besnikë, se kush duhet të bëhet trashëgimtar i fronit tënd?” 
 
Davidi e cakton Solomonin për pasardhësin e tij 
28Mbreti David iu përgjigj: «Thirre Batshevën të hyjë përsëri!» Ajo erdhi dhe u paraqit 
para tij. 29«Për Zotin që më ka shpëtuar nga të gjitha rreziqet, – tha Davidi,– 30ti ke të 
drejtë. Të kam premtuar me be para Zotit, Perëndisë së Izraelit, se biri yt, Solomoni, 
dhe askush tjetër do të bëhet pasardhësi im. Dhe tani do ta plotësoj premtimin tim!» 
31Batsheva u përkul thellë, ra përmbys para Davidit tha: «Rroftë gjithmonë zoti dhe 
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mbreti im!» 
32Pastaj Davidi tha: «Më thërritni të vijnë priftin Cadok, profetin Natan dhe Benajën, 
kolonelin e rojës sime personale!» Kur të gjithë ishin të pranishëm, 33u dha urdhrin: 
”Biri im, Solomoni, do të hipë në mushkën time mbretërore. Merrni me vete rojën time 
personale dhe shoqërojeni te burimi i Gihonit. 34Atje prifti Cadok dhe profeti Natan 
duhet ta shugurojë me vaj mbret mbi Izraelin. Le t’u bihen brirëve sinjalizues dhe 
thërritni me zë të lartë: «Rroftë mbreti Solomon!» 35Pastaj duhet ta sillni këtu dhe ai do 
të hipë në fronin tim.♦  Askush tjetër veç tij nuk duhet të bëhet mbret në vendin tim. 
Atë e kam caktuar për sundimtar mbi Izraelin dhe Judën.” 
36«Amen – tha Benaja. – Kështu do Zoti, Perëndia e mbretit tim! 37Le ta përkrahë 
Solomonin, si ka përkrahur zotin dhe mbretin tim, po, u bëftë biri më i shquar se i ati.» 
38Cadoku, Natani dhe Benaja urdhëruan që Solomoni të hipte në mushkën e Davidit 
dhe, bashkë me rojën mbretërore, e shoqëruan duke zbritur në burimin e Gihonit. 
39Prifti Cadok kishte marrë prej Tendës së shenjtë bririn plot me vaj dhe Solomonin e 
shuguroi mbret. U ranë brirëve dhe populli thirri: «Rroftë mbreti Solomon!» 40Pastaj e 
përcollën përsëri duke hipur në Jerusalem. Të gjithë fluturonin nga gëzimi, u ranë 
fyejve dhe aq fort brohoritën, saqë u tund toka. 
_________ 
♦ rasti i parë i bashkëmbretërimit. 
 
Adonija duhet të lëshojë pe 
41Edhe Adonija dhe mysafirët e tij e dëgjuan zhurmën. Sapo kishin mbaruar gostinë. 
Kur Joavi e dëgjoi sinjalin e bririt, pyeti: «Ç’është kjo zhurmë në qytet?» 42Atëherë erdhi 
Jonatani, biri i priftit Avjatar. «Afrohu! – thirri Adonija. – Ti je njeri i besuar dhe me 
siguri sjell lajm të mirë!» 
43”Sikur të ishte kështu! – iu përgjigj Jonatani. – Mbreti David, zoti ynë, e ka bërë 
mbret Solomonin! 44-45Urdhëroi që të hipte në mushkën e tij dhe e ka dërguar bashkë 
me Cadokun, Natanin, Benajën dhe rojën mbretërore në burimin e Gihonit. Atje prifti 
Cadok dhe profeti Natan e kanë shuguruar mbret. Pastaj ata janë ngjitur në Jerusalem 
duke brohoritur së bashku, kështu që në mbarë qytetin ka trazirë. Ja zhurma që keni 
dëgjuar! 46Solomoni tashmë është ulur në fronin e mbretit, 47dhe oborrtarët i kanë sjellë 
mbretit David nderimet e tyre dhe kanë thënë: «Perëndia jote e bëftë edhe më të shquar 
se ty dhe mbretërinë e tij më të madhe se tënden!» 
Mbreti u përkul në shtrat 48e tha: «U lavdëroftë Zoti, Perëndia e Izraelit. Kështu ka bërë 
që sot një pasardhës i imi të hipë në fronin tim dhe se mund ta jetoja.»” 
49Mysafirët e Adonjës u ngritën të tronditur dhe u shpërndanë. 50-51Adonija kishte frikë 
nga zemërimi i Solomonit, prandaj iku në Tendën e shenjtë dhe me lot u kap për 
brirëve të altarit. Iu njoftua Solomonit se ai kishte pohuar: «Do të largohem nga altari 
vetëm në qoftë se ai më premton mua, shërbëtorit të tij, me be se nuk do të japë 
urdhër të më ekzekutojnë.» 52Solomoni tha: «Në qoftë se nuk bëri keq, nuk do t’i bëhet 
keq as një grimë; por në qoftë se ndërmerr diçka kundër meje, duhet të vdesë.» 53Dhe 
dërgoi njerëz që ta largojnë nga altari. Kështu, Adonija erdhi te mbreti Solomon dhe ra 
përmbys para tij. Solomoni i tha: «Mund të shkosh në shtëpi!»♦  
__________ 
♦ urdhër për t’u tërhequr nga jeta publike? Solomoni nuk shtoi «në paqe», dhe kjo tregon se nuk 
bëhet fjalë për pajtim të plotë.  
 
Davidi do të sigurojë sundimin e Solomonit 

Kur Davidi ndiente se po i afrohej fundi, i tha birit të tij, Solomonit: 2”Mbaroi koha 
ime. Tani ka rëndësi që të qëndrosh i patundur! 3Gjithnjë ki kujdes që të jetosh 

sipas vullnetit të Zotit, Perëndisë sate. Ndiqi të gjitha urdhërimet e tij dhe udhëzimet që 
janë shkruar në librin e Ligjit të Moisiut. Atëherë do të kesh sukses në atë që plani-
fikon dhe ndërmerr. 4Atëherë edhe Zoti do ta mbajë premtimin që ma dha mua. Më 
tha: «Në qoftë se pasardhësit e tu ma mbajnë besën dhe i ndjekin urdhërimet e mia me 
gjithë zemër, atëherë njëri prej tyre gjithnjë do të mbretërojë mbi Izraelin.»” 
5«Meqë ra fjala, – vazhdoi Davidi, – e mban mend se çfarë më bëri komandanti i ush-
trisë sime, Joavi. I vrau, në kohën e paqes dy komandantët, Avnerin dhe Amasën. Me 
këto vepra të gjakosura ai ka njollosur nderin e tij ushtarak. 6Në urtësinë tënde do të 
kujdesesh që ai ta marrë dënimin e tij të merituar. Megjithë moshën e tij, nuk duhet t’i 
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lejohet të vdesë me vdekje natyrore! 7Por sillu mirë ndaj bijve të Barzillait, njeriut prej 
Gileadit. Kujdesu për ta, sepse edhe ata janë kujdesur për mua, kur u desh të ikja nga 
vëllai yt, Avshalomi. 8Pastaj aty është edhe Shimiu nga Bahurimi, prej fisit të 
Benjaminit. Kur ika atëherë në Mahanaim, më fyeu dhe më mallkoi. Por kur u ktheva, 
më doli përpara plot pendim; dhe i premtova me be të mos e vrisja. 9Por tani duhet ta 
marrë dënimin e tij. Ti ke mjaft urtësi të dish si duhet të veprosh me të. Megjithë 
moshën e tij të thyer, ai duhet të vdesë me dhunë!» 
10Pas pak Davidi vdiq dhe u varros në qytetin e Davidit. 11Për 40 vjet kishte sunduar 
mbi Izraelin, 7 vjet në Hevron dhe 33 në Jerusalem. 12Solomoni u bë pasardhësi i tij 
dhe ai e kishte mbretërinë në dorë të sigurt. 
 
Solomoni mënjanon rivalët e tij 
13Një ditë Adonija erdhi te nëna e Solomonit, Batsheva. «Shpresoj se ardhja jote nuk do 
të thotë diçka të keqe, apo jo?» – e pyeti ajo.  

14«Jo, – iu përgjigj Adonija, – kam një lutje.»  
«Fol!» – tha ajo, 15dhe ai filloi: «Ti e di se froni i mbretit më përkiste në të vërtetë mua 
dhe mbarë Izraeli kishte pritur se unë do të bëhesha mbreti i ri. Por ndodhi ndryshe 
dhe mbretërinë e trashëgoi vëllai im. Kështu e deshi Zoti. 16Tani kam vetëm një lutje: 
mos ma moho!»  
«Si është puna, atëherë?» – e pyeti Batsheva, 17dhe ai iu përgjigj: «Thuaj një fjalë të mirë 
për mua te mbreti Solomon, që të më japë për grua Avishagën nga Shunemi. Me siguri 
nuk do të ta refuzojë këtë kërkesë.»  

18«Mirë, – tha Batsheva, – do të flas me mbretin.» 
19Ajo shkoi te mbreti Solomon, për t’ia paraqitur lutjen e Adonijës. Mbreti u ngrit dhe u 
përkul thellë para saj. Pastaj u ul në fronin e tij dhe urdhëroi që të vihej edhe një fron 
në të djathtën e tij për nënën e tij. 20«Kam një lutje të vogël për të ta paraqitur – filloi. – 
Mos ma refuzo!» «Fol lirisht, o nënë! – iu përgjigj mbreti. – Nuk do të të refuzoj asgjë.»  

21«A ka mundësi që t’i japësh Adonijës Avishagën nga Shunemi për grua?» – pyeti 
Batsheva. 
22Atëherë mbretit i hipi inati dhe i tha: «Përse më lutesh nga ana e Adonijës vetëm për 
Avishagën nga Shunemi? Përse jo menjëherë për fronin?♦  Ai është në fund vëllai im 
më i madh! Prifti Avjatar dhe komandanti i ushtrisë, Joavi, me siguri nuk do ta 
kundërshtojnë një kërkesë të tillë!» 23Pastaj u betua: «Le të më dënojë Zoti, në qoftë se 
Adonija nuk do ta paguajë këtë lutje me kokë! 24Për Zotin e gjallë që më ka emëruar 
mbret duke më dhënë fronin e atit tim Davidit, Zoti që ka mbajtur fjalën dhe më ka 
dhënë mua dhe pasardhësve të mi mbretërinë: Adonija sot do të vdesë!» 
25Mbreti Solomon i bëri shenjë Benajës, birit të Jojadës, dhe ai e vrau Adonijën me 
thikë. 
_______ 
♦ Avishaga kishte gjendje civile të shemrës mbretërore. Solomoni e mban këtë kërkesë për 
hapin e parë për ta shfronizuar.  
 
Solomoni ende nuk e ndien veten të sigurt 
26Priftit Avjatar i tha mbreti: «Shko në vendlindjen tënde Anatot dhe drejto fushat e tua. 
Në të vërtetë, ke merituar vdekjen. Por nën sundimin e atit tim, ty t’u besua arka e 
besëlidhjes dhe ti ke marrë pjesë në të gjitha vuajtjet e atit tim.» 27Kështu ia mori të 
drejtën e priftërisë.  
Kështu u realizua ajo që Zoti dikur në Shilo i kishte shpallur familjes së Eliut. 
28Joavi dëgjoi se ç’kishte ndodhur. Dikur nuk kishte kaluar te Avshalomi, por kësaj 
here e kishte marrë anën e Adonijës. Për këtë iku në Tendën e Zotit dhe u kap për 
brirëve të altarit duke kërkuar strehim. 29Kur mbreti Solomon e mori vesh këtë, dërgoi 
një lajmëtar me lajmin: 
«Përse ke ikur tek altari?»  
«Kam frikë për hakmarrjen tënde, – iu përgjigj Joavi, – prandaj kërkova strehim te 
Zoti.»  
Kur e njoftuan mbretin Solomon për këtë, i dha urdhër Benajës: «Shko dhe vrite!» 
30Benaja shkoi në Tendën e shenjtë dhe i tha Joavit: ”Mbreti të urdhëron: «Lëre këtë 
vend!»”  
«Jo, – iu përgjigj Joavi, – këtu do të vdes.» 
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Benaja shkoi te mbreti dhe e njoftoi për atë që kishte thënë Joavi. 31-32«Bëj ashtu siç 
kërkon prej teje! – tha mbreti. – Vrite dhe pastaj varrose. Në këtë mënyrë do ta 
sigurosh që dënimi për veprat e tij të poshtra të mos më gjejë mua dhe familjen e atit 
tim. Zoti le të bëjë që ai ta paguajë vetë. Ai e ka derdhur gjakun e dy njerëzve të 
pafajshëm që e kalonin në besë dhe në ndershmëri.♦ Avnerin, komandantin e ushtrisë 
së Izraelit dhe Amasën, komandantin e ushtrisë së Judës i vrau, pa dijeninë e atit tim. 
33Le ta paguajë Joavi si dhe pasardhësit e tij përgjithmonë. Por pasardhësit e Davidit, 
të gjithë ata që do ta trashëgojnë fronin e tij, le t’i ruajë Zoti nga gjithfarë fatkeqësie.»♦  
34Benaja shkoi në Tendën e shenjtë dhe e theri me kamë Joavin. Atë e varrosën në 
ngastrën e tij në stepë. 35Në vend të tij, mbreti e bëri Benajën komandant, kurse priftin 
Cadok e emëroi në vend të Avjatarit. 
_________ 
♦ Davidi kishte bërë gabim të rëndë duke mos e disiplinuar Joavin për vrasjen. Siç duket, Joavi 
kishte shumë ndikim mbi Davidin, dhe largimi i tij në kohën e kryengritjes së dytë nuk 
shpjegohet. Në të vërtetë Solomoni u desh të vazhdonte aty ku i kishte lënë punët Davidi. Autori 
e mban për zbatimin e drejtësisë hyjnore të vonuar, por në fund të kryer.  
♦♦ Kishte bërë shumë vrasje, e jo pa paramendim, prandaj prania e tij në Tempull nuk quhej. 
 
Edhe Shimiu duhet të vdesë 
36Mbreti Solomon urdhëroi që të thërritnin tek ai Shimiun dhe i dha urdhër: «Ndërto 
për vete një shtëpi në Jerusalem dhe bano atje! Ti nuk duhet të largohesh aspak nga 
qyteti. 37Sapo ta vësh këmbën në bregun tjetër të përroit Kidron, do ta paguash me 
kokë dhe duhet të vdesësh. Kije parasysh këtë!»  

38«Dakord! – tha Shimiu. – Do të bëj siç më urdhëron zoti dhe mbreti im.» 
Shimiu banoi për tre vjet në Jerusalem. 39Një ditë i ikën dy skllevër dhe u arratisën tek 
Ahishi, biri i Maakës, mbreti i Gatit. Kur Shimiu dëgjoi se ata ishin në Gat, 40i vuri 
shalën gomarit, udhëtoi te mbreti Ahish dhe i rimori skllevërit e tij. 
41Solomoni u njoftua: «Shimiu është larguar nga qyteti. Ka udhëtuar me gomar në Gat 
dhe është kthyer.» 42Mbreti e thirri të vinte dhe i tha: ”Të kam paralajmëruar dhe të 
kam thënë: «Sapo të largohesh nga qyteti, duhet të vdesësh.» Dhe ti je përgjigjur: 
«Dakord! Do të dëgjoj!» Madje edhe bëra që të betoheshe për Perëndinë, Zotin, që të 
mos e bësh këtë. 43Përse eke shkelur besën dhe nuk e ke përfillur urdhrin tim? 44Përveç 
kësaj, ti e di fare mirë, çfarë i ke bërë atit tim. Për këtë Zoti do të bëjë që ta paguash 
me kokë. 45Por mua Zoti do të më bekojë; le të bëjë që të qëndrojë përgjithmonë 
dinastia e Davidit.” 
46Mbreti i bëri shenjë Benajës dhe ai doli jashtë me Shimiun dhe e theri me kamë. 
Vetëm atëherë mbretëria ishte e sigurt në duart e Solomonit. 
 
Solomoni martohet me bijën e faraonit 
(2 Kron 1,3-12) 

Solomoni mori për grua bijën e faraonit ♦ dhe kështu hyri në marrëdhenie fisnore 
me mbretin e Egjiptit. Urdhëroi që bija e faraonit të banonte në një shtëpi në qy-

tetin e Davidit, derisa ta mbaronin ndërtimin e pallatit, tempullit dhe mureve të qytetit. 
2-3Solomoni e donte Zotin dhe ndiqte udhëzimet e tij, siç kishte bërë edhe i ati. Si-
doqoftë i kushtoi Zotit fli në vendflijime rreth e rrotull në vend. Meqë ende nuk kishte 
tempull ku mund t’i lutej Zotit, kështu ishte zakoni atëherë tek izraelitët. 
__________ 
♦ Kështu e kishte shkelur urdhërimin e përshkruar te Lev 7,3, ku ndalohet martesa me një të 
huaj. Egjipti e kishte aneksuar Filistinë pas vdekjes së Davidi. Më vonë, politika agresive e 
faraonit Sheshonk e shkeli këtë traktat të paqes, kur e sulmoi Izraelin më 925 p.e.r. Solomoni 
kishte trashëguar një mbretëri të fituar me shpatë, por tani duhet ta ruante. 
 
Solomoni merr një vendim të rëndësishëm 
4Njëherë mbreti Solomon shkoi në Givon. Atje gjendej vendflijimi më i rëndësishëm në 
mbarë vendin. Mbi altar Solomoni kushtoi qindra kafshë si flijime përkushtimi. 
5Ndërsa po kalonte natën në shenjtërore, Zoti iu shfaq në ëndërr dhe i tha: «Kërko ç’të 
duash; do të ta jap!» 
6Solomoni iu përgjigj: «Ti i ke bërë atit tim, Davidit, shumë të mira, sepse ai ta mbante 
gjithnjë besën dhe të shërbente me ndershmëri. Edhe pas vdekjes së tij, ia ke treguar 

3



 304

mëshirën tënde. Biri që ia dhe, tani rri ulur në fron, sipas premtimit tënd. 7O Zot, 
Perëndia ime! Ti më ke emëruar mbret në vend të atit tim, Davidit. Ende jam tepër i ri 
dhe i paprovuar dhe nuk jam i zoti ta bëj këtë detyrë. 8E megjithatë ma ke besuar këtë 
popull që ke zgjedhur, dhe përgjigjem për kaq shumë veta që askush nuk mund t’i 
numërojë. 9Prandaj më jep zemër për të zbatuar udhëzimet e tua, që ta udhëheq 
popullin tënd dhe që të nxjerr vendime të drejta. Përndryshe si mund ta sundoj këtë 
popull?» 
10Zoti u gëzua për këtë dëshirë. 11Prandaj i tha Solomonit: «Ti do të mund të dëshiroje 
jetë të gjatë ose pasuri, ose vdekjen e armiqve të tu. Në vend të kësaj, më je lutur për 
urtësi, që të mund të sundosh. 12Prandaj do ta plotësoj dëshirën tënde dhe do të të jap 
aq shumë urtësi dhe mend, saqë askush nuk do të matet me ty, as para teje e as pas 
teje. 13Por edhe atë, për të cilën nuk më je lutur, do të ta jap: do të të dhuroj pasuri dhe 
nder të lartë, kështu që gjatë jetës sate asnjë mbret tjetër nuk do të mund të matet me 
ty. 14E në qoftë se i zbaton udhëzimet e mia me aq besnikëri sa ati yt, Davidi, atëherë 
do të të jap gjithashtu jetë të gjatë.» 
15Kur u zgjua Solomoni, vuri re se Zoti i kishte folur në ëndërr. Shkoi në Jerusalem dhe 
u paraqit para arkës së besëlidhjes së Zotit, kushtoi flitë e përkushtimit dhe urdhëroi 
që të thernin kafshë për gostinë lidhur me flijimin. Të gjithë anëtarëve të oborrit u dha 
leje të merrnin pjesë në këtë gosti. 
 
Solomoni dëshmon urtësinë e tij 
16Një ditë erdhën dy prostituta te mbreti dhe i paraqitën çështjen e tyre gjyqësore. 17«O 
zoti dhe mbreti im! – i tha njëra. – Kjo grua dhe unë banojmë së bashku në të njëjtën 
shtëpi. Ajo ishte e pranishme kur linda djalë. 18Pas dy ditësh edhe ajo lindi djalë. 
Vetëm ne të dyja ishim atëherë së bashku në shtëpi; askush tjetër nuk ishte i 
pranishëm. 19Një natë ajo u rrokullis në gjumë mbi fëmijën dhe e shtypi, kështu që 
fëmija vdiq. 20Atëherë u ngrit në mesnatë dhe, gjërsa po flija, ma mori fëmijën tim. Në 
këmbim e vendosi fëmijën e saj pranë meje. 21Kur u zgjova mëngjesin tjetër dhe doja t’i 
jepja gji fëmijës, ai ishte i vdekur. Por kur e vëzhgova me më shumë kujdes, vura re se 
ai nuk ishte fëmija im.» 
22«S’është e vërtetë! – thirri tjetra. – Mua më takon fëmija i gjallë, kurse ty fëmija i 
vdekur!»  
«Jo, – thirri e para, – i vdekuri është i yti, i gjalli është i imi!»  
Kështu u grindën para mbretit. 
23Atëherë Solomoni tha: «Shoh, këtu ka kontradikta. Secila pohon se fëmija i gjallë i 
takon asaj, kurse i vdekuri tjetrës.»  

24Udhëroi që t’i sillnin një shpatë 25dhe u dha urdhër njerëzve të tij: 
«Prejeni fëmijën e gjallë në dy pjesë dhe jepini secilës gjysmën!»  

26Atëherë nëna e fëmijës u tmerrua dhe thirri: «O, zoti dhe mbreti im! Jepja asaj, por 
lejoje të jetojë!»  
Por tjetra tha: «Le të mos i takojë as asaj e as mua: prejeni!» 
27Mbreti nxori vendimin: «Mos e vritni! Jepjani së parës! Ajo është nëna e tij!» 28Gjith-
kund në Izrael u njoftua për këtë vendim të mbretit dhe të gjithë e admironin. Panë se 
Perëndia i kishte dhënë urtësi për të nxjerrë vendime të drejta. 
 
Ministrat e Solomonit 

Solomoni ishte tani mbret mbi mbarë Izraelin. 2-6Në pozitat e shtetit emëroi burrat 
që vijojnë:  

si kryeprift: Azarja, biri i Cadokut; 
si protokollist i shtetit: Elihorefi dhe Ahija, të bijtë e Shishës; 
si kryeministër: Joshafati, biri i Ahiludit; 
si komandant i ushtrisë: Benaja, biri i Jojadës; 
si përfaqësues i guvernatorëve të provincave: Azarja, biri i Natanit; 
si këshilltar i mbretit: prifti Cavud, biri i Natanit; 
si kujdestar i pallatit: Ahishari; 
si përgjegjës për angarinë: Adonirami, biri i Avdës. 
 
Dymbëdhjetë provincat dhe guvernatorët e tyre 
7Solomoni e kishte ndarë territorin e Izraelit në dymbëdhjetë provinca, secila me një 
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guvernator në krye.  
Ata duhej të merrnin përsipër me radhë, secili për një muaj, furnizimin me ushqim të 
oborrit mbretëror.  

8Këtu është lista e guvernatorëve të provincave dhe lista e provincave të tyre:  
…Biri i Hurit♦: Malësia e Efraimit; 
9. …Biri i Dekerit: krahina e qyteteve Makac, Shaalbim, Bet-Shemesh, Ajalon dhe Bet-
Hanan; 
10…Biri i Hesedit: krahina e qyteteve Arubot si dhe krahina e Sohos dhe mbarë toka e 
Heferit; 
11…Biri i Avinadavit (ishte i martuar me bijën e Solomonit, Tafatën): thellësia malësore 
e qytetit bregdetar Dor. 
12Baana, biri i Ahiludit: mbarë lugina e Jizreelit me qytetet Taanah dhe Megido gjer në 
Joknam në perëndim, përveç kësaj mbarë krahina e qytetit Bet-Shan në luginën e 
Jordanit gjer në krahinën e qytetit Jizreel në perëndim dhe, në jug, drejt Caretanit deri 
në qytetin Avel-Mehola; 
13Biri i Geverit: pjesa veriore e Gileadit me qytetin Ramot dhe territorin ku u ngul Jairi, 
biri i Mënasheut, si dhe territori i Argovit në Bashan me gjashtëdhjetë qytete të for-
tifikuara; 
14Ahinadavi, biri i Idos: pjesa jugore e Gileadit me qytetin Mahanaim; 
15Ahimaaci, që ishte i martuar me bijën e Solomonit, Bazmatën: territori fisnor i 
Naftaliut; 
16Baana, biri i Hushait: territori fisnor i Asherit dhe territorin e Alotit; 
17Joshafati, biri i Paruasurhut: territori fisnor i Jisakarit; 
18Shimiu, biri i Elës: territori fisnor i Benjaminit; 
19Geveri, biri i Urisë: territori fisnor i Gadit, territori i dikurshëm i mbretit amoras 
Sihon dhe mbretit Og nga Bashani. 
Përmbi territorin e Judës ishte emëruar vetëm një administrator. 
__________ 
♦ Këto janë patronime. Mungojnë emrat e bijve sepse buza e fletës do të jetë grisur. 
 
Rendi i oborrit të Solomonit dhe nami i tij 
(2 Kr. 2,1-18) 
20Në Judë dhe në Izrael kishte aq njerëz sa ka kokrriza rëre në bregun e detit. Të gjithë 
kishin mjaft për të ngrënë e për të pirë dhe ata ishin të lumtur. 

Solomoni mbretëronte mbi të gjitha mbretëritë nga Eufrati gjer në territorin e 
filistenjve dhe deri në kufirin egjiptian. Ata e pranuan sundimin e tij dhe i pagua-

nin haraçin. Kështu mbeti gjatë tërë mbretërimit të Solomonit. 4Sfera e sundimit të tij 
shtrihej nga qyteti Tifsah gjer në Gaza, mbi mbarë territorin në perëndim të Eufratit 
dhe mbi të gjithë mbretërit që sundonin atje. Kishte paqe me të gjitha vendet fqinjë. 
5Gjatë tërë mbretërimit të tij, banorët e Judës dhe Izraelit, nga Dani në veri gjer në 
Beershevë në jug, jetonin të sigurt dhe në mirëqenie. Secili mund të rrinte i ulur pa 
shqetësim nën fikun e tij ose nën hardhinë e tij. 
2Solomonit i nevojiteshin për mbajtjen e përditshme të oborrit të tij 9 tonë miell të hollë 
dhe 18 tonë miell, 310 gjedhë të majmë në stallë, 20 gjedhë nga kullota dhe 100 dele; 
pastaj edhe drerë, kaproj, gazela dhe shpesëri të majme. 6Për 4.000 karrocat e tij të 
luftës kishte 12.000 kuaj. 7Guvernatorët e 12 provincave të tij e furnizonin me ushqim 
atë dhe të gjithë ata që hanin në tryezën e tij, kështu që nuk u mungonte gjë. Çdo 
muaj një provincë tjetër përgjigjej për këtë. 8Ata gjenin edhe elbin dhe kashtën për 
kuajt e karrocave dhe kafshët e tjera të punës dhe e sillnin sipas një radhe të caktuar 
atje ku nevojitej. 
9Perëndia i dha Solomonit shumë urtësi, një mendje të mprehtë dhe njohuri pa kufi. 
10Solomoni ua kalonte madje edhe të urtëve të Arabisë dhe Egjiptit. 11Dinte më shumë 
se të gjithë njerëzit e tjerë, madje edhe më shumë se ezrahasi Etan dhe se Hemani, 
Kalkoli dhe Darda, të bijtë e Maholit. Nami i tij u përhap ndër të gjithë popujt fqinjë. 
12Ai hartoi 3.000 fjalë të urta dhe më shumë se 1.000 këngë. 13Në to fliste për të gjitha 
llojet e bimëve nga cedri i Libanit gjer në hisop që rritet në mur, gjithashtu për gjitarë, 
zogj, zvarranikë dhe peshq. 14Prej të gjithë popujve vinin njerëz për ta dëgjuar 
Solomonin, sepse të gjithë mbretërit e botës, gjer ku kishte depërtuar nami i urtësisë 
së tij, dërgonin njerëz tek ai. 
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Marrëveshja me mbretin Hiram 
(2 Kr. 3,8-14) 
15Mbreti Hiram i Tirit ishte gjithnjë mik i mirë i Davidit. Kur mori vesh se Solomoni 
ishte bërë mbret në vend të atit të tij, dërgoi një delegacion në Jerusalem. 16Pas kësaj 
Solomoni dërgoi t’i thoshte Hiramit: 17”Siç e di, atit tim, Davidit nuk i lejohej të 
ndërtonte një Tempull për nder të Zotit, Perëndisë së tij. U desh të mbrohej pa pushim 
kundër sulmeve të popujve fqinjë, derisa Zoti t’i jepte fitoren mbi ta. 18Por mua Zoti, 
Perëndia ime, më ka dhënë paqe. Askush nuk më sulmon dhe asnjë fatkeqësi nuk më 
kanos. 19Prandaj kam vendosur të ndërtoj një Tempull ku njerëzit mund t’i luten Zotit, 
Perëndisë tim. Kështu e kishte paracaktuar Perëndia, kur i tha atit tim, Davidit: «Biri 
yt, të cilit do t’ia transferoj mbretërinë pas vdekjes sate, do të më ndërtojë një tempull.» 
20Për këtë të lutem: Urdhëro që të priten cedra në malësinë e Libanit. Punëtorët e mi do 
t’i ndihmojnë të tutë në këtë punë. Do ta vë në vend rrogën e njerëzve të tu; kërko atë 
që mban për të përshtatshme. Ti e di se këtu në Izrael nuk kemi njerëz që dinë t’i 
presin drunjtë si fenikasit.” 
21Kur Hirami e pranoi delegacionin e Solomonit, u gëzua shumë dhe tha: «Faleminderit 
Zotit, se i ka dhënë Davidit një bir aq të aftë, që mund ta sundojë këtë popull.» 22Dhe 
dërgoi t’i thoshte Solomonit: «E kam pranuar lajmin tënd. Jam gati ta plotësoj dëshirën 
tënde dhe të ta dërgoj drurin për ndërtim. 23Punëtorët e mi do t’i zbresin drunjtë nga 
Libani gjer në det. Pastaj do të bëj që të lidhen në trape dhe të sillen anës bregut deri 
në vendin që do të ma caktosh.♦ Atje punëtorët e mi do t’i zgjidhin përsëri trapet, dhe 
njerëzit e tu do të mund t’i marrin drunjtë për transportim të mëtejshëm. Me siguri do 
të ma plotësosh dëshirën duke më dërguar ushqim për oborrin tim.» 
24Solomoni mori nga Hirami cedrat dhe selvitë që i nevojiteshin. 25Në këmbim furnizoi 
për mbajtjen e oborrit mbretëror të Hiramit çdo vit 3.000 tonë gruri dhe 6.000 litra vaj 
ulliri të hollë.♦♦ 26Zoti i kishte dhuruar Solomonit urtësi siç i kishte premtuar. Prandaj 
mbretëronte paqja ♦♦♦ ndërmjet Hiramit dhe Solomonit dhe të dy lidhën marrëveshje. 
__________ 
♦ Jafa (gr: Jopa). ♦♦ Kjo dyfishoi nivelin e tatimit të vendit dhe goditi shumë rëndë fiset veriore, 
dhe kjo shkaktoi varfërimin e popullsisë, dhe kështu çoi në kryengritjen e mëpasshme kundër 
qeverisë qëndrore.  ♦♦♦ Kjo ishte me rëndësi për shkak të rrugëve tregtare që kontrollonte 
Solomoni.  
 
Përgatitjet për ndërtimin e Tempullit 
27Mbreti Solomon urdhëroi që të rekrutonin në mbarë Izraelin 30.000 veta për angarinë 
28dhe i vuri nën komandën e Adoniramit. Ai i ndau në tri grupe prej 10.000 vetash dhe 
çdo grup kalonte një muaj në Liban dhe dy muaj në shtëpi.♦ 29Përveç kësaj, në malet e 
Judës punonin për Solomonin 80.000 gurthërrmues dhe 70.000 njerëz që largonin 
gurët. 30Gjithashtu kishte 3.300 mbikëqyrës që u ishin nënshtruar guvernatorëve të 
provincave të Solomonit dhe duhej ta mbikëqyrnin gjithë punën. 31Me urdhrin e 
mbretit silleshin gurë madhështorë me cilësi të mirë për themelet e tempullit. 
32Ndërtuesit e Solomonit dhe Hiramit, si dhe njerëzit prej qytetit Biblos, i punonin gurët 
dhe drurët ashtu siç u nevojiteshin për ndërtimin e Tempullit. 
___________ 
♦ Kjo do të thoshte se për tre muaj në vit ata mungonin nga fermat e tyre. 
 
Solomoni ndërton një tempull për nder të Zotit 

Kishin kaluar 480 vjet që nga çlirimi i izraelitëve nga Egjipti.♦ Atëhërë mbreti 
Solomon filloi të ndërtonte një tempull për nder të Zotit në muajin e dytë të vitit të 

katërt të mbretërimit të tij. 
2Shtëpia e Tempullit që urdhëroi të ndërtonin ishte 30 metra e gjatë, 10 metra e gjerë 
dhe 15 metra e lartë. 3Paradhoma ishte e gjerë sa ndërtesa kryesore dhe pesë metra e 
thellë. 4Urdhëroi që në mure të hapeshin vrima për dritare: ato ishin më të ngushta në 
anën e brendshme se sa në anën e jashtme 5dhe bëri që të ngrinin jashtë në muret 
anësore dhe në murin e pasmë një aneks me tri kate: secili kat ishte 2,5 metra i lartë. 
6Në katin më të ulët secila dhomë ishte 2,5 metra e gjerë, në katin e mesëm 3 metra e 
gjerë, kurse në katin e sipërm 3,5 metra e gjerë. Muret e aneksit vinin duke u holluar, 
kështu që dhomat të mbështeteshin në mure pa pasur nevojë për trarë. 7Gurët, me të 
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cilët ishte ndërtuar Tempulli, ishin të përgatitur në gurore, kështu që në tërë kantierin 
nuk dëgjohej asnjë zhurmë çekiçi, dalte ose veglash të hekurta të tjera. 8Hyrja në katin 
më të poshtme të aneksit ishte në anën jugore të Tempullit: shkallët të çonin në hyrjen 
e mesme dhe që andej në hyrjen e sipërme. 9Kur u ngritën muret, Solomoni bëri që të 
vihej një mbulesë prej trarësh cedri dhe të lidhej me muret e Tempullit. 10Aneksi me tri 
kate – çdo kat ishte 2,2 metra i lartë – ishte ndërtuar në muret e jashtme të Tempullit 
dhe ishte i lidhur me to me anë të trarëve prej cedri. 
11Atëherë Zoti i tha Solomonit: 12-13«Në qoftë se ♦♦  jeton sipas urdhërimeve të mia  
dhe i zbaton vendimet e mia gjyqësore dhe u përmbahesh të gjitha udhëzimeve, do ta 
plotësoj ndaj teje premtimin që ia dhashë atit tënd, Davidit. Unë do të banoj mes 
izraelitëve në këtë shtëpi që më ndërton dhe kurrë nuk do t’i braktis.» 
_______ 
♦ Ky datimi mund të kuptohet si 12 brezni x 40 vjet, në qoftë se në Izrael llogaritej me brezni. Ka 
mundësi që ky kalkulim themelohet në listat priftërore në librave të Kronikave. Kjo do të jepte 
një datim prej 1260 për Daljen, por në qoftë se kalkulohet saktësisht 1446.  
♦♦ Ky premtim i kushtëzuar ruan integritetin e Zotit: ai nuk mund të shitet ose të manipulohet.  
 
Stolisja e brendshme e Tempullit 
(2 Kr. 3,15-17; 4,2-5)) 
14Pasi Solomoni e mbaroi skeletin e Tempullit, 15bëri që muret e brendshme të shtri-
heshin nga trualli gjer në tavan me dru cedri dhe dyshemeja të shtrohej me dru selvie. 
16Dhjetë metra larg murit të pasmë u ngrit një mur ndarës prej druri cedri, për të bërë 
një vend për banesën e Zotit, shenjtëroren e brendshme. 
 17Vendi që mbetej brenda ishte ende 20 metra i gjatë. 18Përreth ai ishte veshur me 
pllaka cedri; askund nuk mund të shihej murëzimi. Veshja e murit ishte e stolisur me 
punim të gdhendur në dru në formë lulesh të hapura dhe kungujsh. 
19-20Në pjesën e prapme të ndërtesës Solomoni bëri të ndërtonin banesën e Zotit. Dhoma 
ishte 10 metra e gjatë, 10 metra e gjerë dhe 10 metra e lartë, dhe muret ishin të lyera 
me ar të kulluar. Këtu duhej të zinte vend arka e besëlidhjes. Edhe altari prej cedri 
para shenjtërores së brendshme ishte lyer me ar, 21-22gjithashtu muret e brendshme të 
Tempullit. Para shenjtërores së brendshme u tendosën pranga të arta tërthore nëpër 
dhomë. 
23Për shenjtëroren e brendshme Solomoni bëri që të gdhendeshin me dru ulliri dy 
figura engjëjsh rojtarë.♦ Secila ishte 5 metra e lartë. 24Krahët e tyre të hapur kishin një 
pëllumbë prej 5 metrash. 25-26Të dy figurat kishin pikërisht të njëjtën masë dhe formë. 
27Solomoni i bëri të ngriteshin pranë njëra-tjetrës në shenjtëroren e brendshme. Krahët 
e tyre të hapur e preknin njëri-tjetrin në mesin e vendit dhe arrinin në anën e jashtme 
gjer në muret anësore. 28Edhe këto figura engjëjsh rojtarë ishin të lyera me ar. 
29Muret e Tempullit brenda dhe jashtë ishin të stolisura me piktura në të cilat ishin 
gdhendur engjëj rojtarë dhe palma dhe me lule. 30Dyshemeja ishte lyer me ar. 31Në 
hyrjen e shenjtërores së brendshme u vunë kanate prej dru ulliri; kornizat e dyerve 
ishin me shkallëzim në anën e brendshme. 32Mbi të dy kanatet kishte punime të 
gdhendura me engjëj rojtarë, palma dhe lule, dhe engjëjt dhe palmat ishin lyer me ar. 
33Në hyrjen e shtëpisë së Tempullit u vu një kornizë me shkallëzim të pesëfisht prej dru 
ulliri 34dhe një derë me kanate prej dru selvie. Nga çdo anë ishin vënë njëra pas tjetrës 
dy dyer me kanate. 35Dyert me kanate ishin të stolisura me punime të gdhendura në ar 
engjëjsh rojtarë, palmash dhe lulesh. 36Solomoni bëri që oborri i brendshëm rreth 
shtëpisë së Tempullit të rrethohej me një mur që ishte ndërtuar me një shtresë trarësh 
cedri për çdo tri shtresa gurësh.  

37Në vitin e katërt të mbretërimit të Solomonit, në muajin e dytë, u vu guri i themelit të 
Tempullit të Zotit. 38Në muajin e 8-të të vitit të 11-të të mbretërimit të tij mbaroi 
ndërtesa me tërë mobilimin e saj. Për ndërtimin u nevojitën 7 vjet. 
_______________ 
♦  fjfj.: keruvim, d.m.th. engjejt rojtarë që kanë për detyrë të mbrojnë shenjtërinë e Zotit. 
 
Ndërtohet pallati mbretëror 

Solomoni gjithashtu ndërtoi për vete një pallat. Zgjati 13 vjet deri në mbarimin e 
tërë ndërtesës. 

2Ndërtoi edhe një sallë të madhe që e quajtën «Pylli i Libanit». Ishte 50 metra e gjatë, 25 
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metra e gjerë dhe 15 metra e lartë. Ndërtesa e mbante këtë emër për shkak të katër 
rreshtave me shtylla prej druri cedri, mbi të cilat ishin vënë trarët e tavanit, gjithashtu 
prej druri. 3Tavani, gjithashtu prej druri, ishte ngulur në dyzet e pesë trarët tërthorë – 
pesë rreshta prej pesëdhjetë – që ishin vënë në kolona. 4Salla kishte në të dy muret 
anësore tre rreshta dritaresh dhe secili me nga tri dritare që qëndronin pikërisht 
përballë njëra-tjetrës. 5Në anët e ngushta ishin tri dyert që ndodheshin përballë njëra-
tjetrës, kornizat e të cilave ishin të shkallëzuara katërfish. 
6-7Përveç kësaj, Solomoni ndërtoi «Sallën e Shtyllave» dhe «Sallën e Fronit». Salla e 
Shtyllave ishte 25 metra e gjatë dhe 15 metra e gjerë dhe kishte një paradhomë, çatia e 
së cilës mbahej gjithashtu prej shtyllash. Salla e Fronit ishte e veshur me pllaka cedri 
nga dyshemaja gjer në tavan. Ajo quhej edhe Salla e Gjyqit, sepse mbreti edhe bënte 
gjyqe në të. 8Shtëpia e Solomonit gjendej prapa Sallës së Fronit në një oborr tjetër. Ajo 
ishte e ndërtuar në të njëjtën stil, si dhe shtëpia për bijën e faraonit egjiptian, me të 
cilën Solomoni ishte martuar. 
9Të gjitha këto ndërtesa ishin ndërtuar prej gurësh me cilësi të mirë, të gdhendur me 
daltë në anën e jashtme dhe të brendshme. 10Në themele ishin hedhur gurë 
madhështorë, një pjesë 4 metra, një pjesë 5 metra të gjatë. 11Mbi ta ishin vënë gurët e 
gdhendur, mes të cilëve ishin futur trarë prej cedri. 12Oborri i madh rreth ndërtesës së 
pallatit ishte rrethuar me një mur të ndërtuar radhazi prej tri shtresash gurësh të 
gdhendur dhe një shtrese trarësh prej cedri. Në të njëjtin stil ishin ndërtuar edhe 
muret rreth oborrit të brendshëm të Tempullit si dhe paradhoma e Tempullit. 
 
Thirrja e bronzshkrirësit Huram 
(2 Kr. 3,15-17) 
13-14Mbreti Solomon thirri të vinte një bronzshkrirës prej Tirit me emrin Huram. Ai ishte 
bir i një vejushe prej fisit të Naftaliut, ati i tij kishte qenë tiras. Ishte farkëtar i aftë dhe 
mund të prodhonte çdo lloj veglash prej bronzi. E ndoqi thirrjen e Solomonit dhe mori 
përsipër drejtimin e punëve me bronz. 
 
Dy shtyllat 
15Hurami derdhi dy shtylla ♦ prej bronzi, secila 9 metra e lartë; perimetri i trarit të 
shtyllës ishte 6 metra. 16Në majën e çdo shtylle vuri një kapitel bronzi me një lartësi 
prej 2,5 metrash. 17Kapitelet ishin veshur me një radhë shiritash në formë prangash, 
shtatë në çdo kapitel. 18-22Rreth çdo kapiteli shiritat ishin mbuluar me dy kurorë 
shegësh bronzi, dyqind në çdo shtyllë. Mbarë ndërtesa dukej si një kupë lulesh. 
Shtyllat ishin ngritur para dhomës së hyrjes në Tempull; shtyllën e djathtë e quajtën 
Jahin (Ai – Zoti – forcon), kurse shtyllën e majtë Boaz (Në të – Zotin – ka forcë). 
________ 
♦ Këto ishin, siç duket, shtylla të veçuara nga vetë ndërtesa, sipas modelit fenician. Emrat që 
mbanin styllat do të jenë të nxjerrë nga mbishkrimet e themeluara në Psalmet dhe do të kenë 
përkujtuar premtimet e Zotit rreth dinastisë davidike. Mbretërit e mëpasshëm e kishin zakon të 
rrinin pranë këtyre shtyllave per t’u përbetuar t’u përmbaheshin ligjeve të besëlidhjes (2 Mbr 
11,14; 23,3). Mbishkrimet mund të kuptohen si vijon: Zoti do të përforcojë (jakin) fronin tënd 
përgjithmonë, dhe, në forcën (boaz) e mbretit do të gëzohet mbreti.  
 
Legeni i madh prej bronzi 
(2 Kr. 4,2-5) 
Pasi mbaruan shtyllat, 23Hurami bëri një legen bronzi të rrumbullakët, «Detin». 
Diametri i tij ishte 5 metra, perimetri 15 metra, kurse lartësia 2,5 metra. 24Nga ana e 
jashtme, poshtë buzës, legeni ishte stolisur  me dy radhë kungujsh që ishin derdhur 
në një derdhje me legenin; në një gjysmë metri ishin vënë 10 kunguj. 25Legeni mbahej 
prej 12 qesh, të radhitur në grupë treshe; çdo grup shihte në një drejtim të ndryshëm 
të horizontit. 26Buza e legenit ishte lakuar nga jashtë siç lakohet një kupë ose petalet e 
zambakut. Metali ishte rreth 8 centimetra i trashë. Legeni nxinte rreth 600 hektolitra. 
 
Karrocat cisternë 
27Përveç kësaj, Hurami punoi dhjetë karroca cisternë prej bronzi. Secila ishte 2 metra e 
gjatë, 2 metra e gjerë dhe 1,5 metër e lartë. 28Ato ishin bërë prej panelesh katrore të 
montuara në korniza. 29Në panelet ishin skalitur luanë, qe dhe engjëj rojtarë dhe në 
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kornizat, mbi dhe nën luanët dhe qetë, kishte figura spirale në reliev. 30Secila karrocë 
kishte katër rrota bronzi me boshte bronzi. Në katër këndet kishte mbajtësit për 
legenin; mbajtësit ishin të zbukuara me figura spirale në reliev.31Përmbi kishte një 
grykë për të mbajtur legenin. Nga maja e karrocës ajo zgjatej lartë 45 centimetra, kurse 
18 centimetra poshtë në karrocë. Rreth saj kishte skalitje. 32Katër rrotat ishin 66 
centimetra të larta; ato ishin nën panelet, dhe boshtet ishin të shkrira në një pjesë me 
karrocat.  33Rrotat ishin si ato të karrocave; të gjitha pjesët – boshtet, unazat, spicat 
dhe bucelat – ishin prej metali të shkrirë. 34Kishte katër mbajtës, në katër këndët e 
poshtme të karrocave që ishin të shkrirë në një derdhje me karrocën. 35Rreth majës të 
secilës karrocë kishte një rrip prej 22 centimetrash; mbajtësit dhe panelet e tyre ishin 
të shkrirë në një derdhje me karrocën. 36Mbajtësit dhe panelet ishin të zbukuruara me 
engjëj rojtarë, luanë dhe palma, atje ku kishte vend për to, me figura spirale përreth. 
37Të gjitha dhjetë karrocat ishin të njëllojta. Hurami i punoi ato sipas të njëjtit plan dhe 
së njëjtës masë dhe prej së njëjtës formë derdhjeje. 
38Pastaj bëri për çdo karrocë një legen bronzi me një diametër prej 2 metrash, që nxinte 
1200 litra. 39Pesë prej karrocave për legenët u vendosën në anën jugore të Tempullit, 
kurse pesë karrocat e tjera në anën veriore. Legen i madh u vendos në qoshen jug-
lindore. 
 
Lista përmbledhëse e mjeteve të caktuara për Tempullin 
(2 Kr. 4,11 – 5,1) 
40-45Në emër të mbretit Solomon, Hurami i kreu të gjitha këto punime për Tempullin e 
Zotit. Çdo pjesë ishte derdhur prej bronzi dhe sipërfaqja në fund ishte lustruar. Këtu 
është një listë e plotë e të gjitha pjesëve: 
Dy shtylla; dy kapitele në formë kupash për shtyllat; dy gërshetime bordurash për 
kapitelet; katërqind shegë të varura mbi bordurat e secilit kapitel, në dy radhë nga 
njëqind secila; dhjetë baza të lëvizshme; dhjetë legenë për t’u vënë në bazat; legeni i 
madh; dymbëdhjetë qe si bazë për legenin; përveç kësaj, kupa për pritjen e gjakut, si 
dhe lopatat dhe kovat për largimin e hirit. 
46Mbreti urdhëroi që të gjitha këto pjesë të derdheshin në luginën e Jordanit në shtre-
sat shumë të mëdha të baltës midis Sukotit dhe Caretanit. 47Meqë kishin aq shumë 
pjesë, hoqi dorë nga caktimi i peshës së bronzit të punuar. 
48-50Solomoni urdhëroi, gjithashtu, që të prodhonin pajisjet e shenjta për Tempullin e 
Zotit: altarin për djegien e temjanit; tavolinën për bukët e kushtuara; dhjetë shan-
danët, pesë në anën e djathtë dhe pesë në anën e majtë që qëndronin para shenjtë-
rores së brendshme; bordurat e shandanëve në formë lulesh, llambat dhe gërshërët 
për fitilat; sahanët, veglat për t’i shuar fitilat, kupat për të mbledhur gjakun, lugët dhe 
mangallin; menteshat për dyert e shenjtërores së brendshme dhe për dyert e hyrjes së 
Tempullit. Të gjitha këto pajisje ishin bërë prej ari. 51Pasi mbreti Solomon e mbaroi 
Tempullin dhe pajisjen e tij, solli dhuratat që i ati, Davidi, ia kishte shuguruar Zotit. 
Argjendin dhe arin i futi në thesarin e Tempullit. 
 
Tempulli si banesë e Zotit 
(2 Kr. 5,2 – 6,2) 

Pastaj mbreti Solomon urdhëroi që pleqtë e Izraelit dhe kryetarët e të gjitha fiseve të 
mblidheshin tek ai në Jerusalem. Ata duhej ta çonin arkën e besëlidhjes së Zotit 

nga qyteti i Davidit deri në malin e Cionit. 2Për festën e tëbanave në muajin e shtatë te 
mbreti Solomon shkuan, gjithashtu, të gjithë burrat e Izraelit. 
3Kur pleqtë ishin mbledhur, priftërinjtë e ngritën arkën e besëlidhjes në supe 4dhe 
hipën në Tempull. Me ndihmën e levitëve, dërguan atje edhe Tendën e shenjtë dhe të 
gjitha pajisjet. 5Mbreti Solomon dhe mbarë bashkësia gjatë festës kushtuan para arkës 
një sasi të madhe delesh dhe qesh, sa nuk mund të numëroheshin. 
6-7Pastaj priftërinjtë e çuan arkën në vendin e përcaktuar në dhomën më të prapme të 
Tempullit, në shenjtëroren e brendshme. Ata e vendosën nën krahët e hapur të en-
gjëjve rojtarë. Krahët shtriheshin mbi arkën dhe shkopinjtë mbajtës. 8-9Shkopinjtë ishin 
aq të gjatë, kur qëndrohej në Tempull para hyrjes së shenjtërores së brendshme, saqë 
mund t’u shiheshin fundet. Në arkë ishin vetëm të dy rrasat e gurit që Moisiu i kishte 
futur në të në malin e Horevit, ku ishte shfaqur Perëndia. Mbi to ishte shkruar doku-
menti i besëlidhjes që kishte lidhur Zoti me izraelitët që dolën nga Egjipti. Ato gjenden 
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në arkë ende në ditët tona. 
10Kur priftërinjtë u larguan përsëri nga Tempulli, mbarë shenjtëroren e mbuloi një re. 
11Priftërinjtë nuk arritën ta vazhdonin shërbimin e tyre, sepse Tempullin e mbushi 
madhështia e Zotit. 12Atëherë Solomoni iu lut Zotit: ”O Zot, ti ke thënë: «Banoj në 
errësirën e reve» 13Prandaj ta kam ndërtuar këtë shtëpi madhështore ku mund të 
banosh përgjithmonë.” 
 
Fjalët me rastin e shugurimit të Tempullit 
(2 Kr. 6,3-11) 
14Pastaj mbreti iu drejtua kishës së izraelitëve. I përshëndeti të gjithë të mbledhurit me 
urim bekimi dhe tha: 
15”U lavdëroftë Zoti, Perëndia e Izraelit! Ai ka realizuar atë që i premtoi atit tim, Davidit, 
kur tha: 16«Që kur kam nxjerrë popullin tim, Izraelin, nga Egjipti në këtë vend, nuk 
kam zgjedhur një qytet në asnjërin prej fiseve të Izraelit për të thënë për të: ’Atje duhet 
ndërtuar një tempull ku njerëzit mund të më luten.’ Por të kam zgjedhur ty sundimtar 
mbi popullin tim, Izraelin.» 17Ati im, Davidi, donte të ndërtonte një tempull për nder të 
Zotit, Perëndisë së Izraelit. 18Por Zoti i tha: «Gëzohem për qëllimin tënd për të më 
ndërtuar një tempull. 19Megjithatë, këtë plan nuk do ta realizosh ti, por biri që do të të 
lindë», 20Këtë premtim e ka mbajtur Zoti: Jam bërë mbret si bir i atit tim, Davidit, dhe 
kam ndërtuar Tempullin, ku njerëzit mund t’i luten Zotit, Perëndisë së Izraelit. 21Në 
këtë Tempull u vendos edhe arka e besëlidhjes, në të cilën gjenden rrasat e besëlidhjes 
që lidhi Zoti me të parët tanë, pasi i nxori ata nga Egjipti.” 
22Pastaj, në sy të mbarë kishës, Solomoni iu afrua altarit të Zotit, ngriti duart drejt 
qiellit 23dhe iu lut: 
«O Zot, ti Perëndi i Izraelit! As në qiell e as në tokë nuk ka perëndi si ti. Ti i qëndron 
besnik besëlidhjes dhe ua tregon mirësinë dhe dashurinë tënde të gjithë atyre që të 
shërbejnë me gjithë zemër. 24Kështu je sjellë me atin tim, Davidin. Dita e sotme 
dëshmon që ti e ke mbajtur premtimin tënd. 25O Zot, ti Perëndi i Izraelit, tani plotësoje 
edhe premtimin tjetër që i dhe atit tim, Davidit: që në fronin e Izraelit do të ulet gjithnjë 
njëri nga pasardhësit e tij, me kusht që ata t’i shërbejnë me po aq besnikëri sa ai. 26O 
Perëndi i Izraelit, u plotësoftë ajo që i premtove atit tim, Davidit! 
27Por a nuk je ti aq i lartë sa nuk mund të banosh mes nesh, njerëzve!?♦  Mbarë qielli 
është tepër i vogël për ty, aq më pak ky tempull që ndërtova. 28O Zot, Perëndia ime! 
Përmbushe lutjen time të përulët dhe dëgjoje kërkesën që të paraqes sot: 29Drejtoje 
natë e ditë shikimin tënd mbi këtë shtëpi! Ti ke premtuar se ne mund të të gjejmë 
këtu. Më dëgjo, kur të thërras që këtu, 30dëgjo edhe lutjet e popullit tënd, Izraelit. Kur 
të thërrasim duke qëndruar në këtë vend, atëherë na dëgjo në banesën tënde qiellore. 
Na i përmbush lutjet dhe na i fal të gjitha mëkatet!» 
_______ 
♦ Natyrisht jo, por vëmendja e Zotit do të fokusohet në këtë vend për të dëgjuar lutjet që i 
drejtohen. 
 
Tempulli si vend lutjeje 
31”Kur dyshohet se një njeri i ka bërë keq një tjetri dhe ai sillet këtu tek altari yt për t’u 
betuar për pafajësinë e tij, 32atëherë dëgjoje në qiell dhe ndaj drejtësinë: nxirr në dritë, 
në qoftë se është ose nuk është fajtor. 
33Kur izraelitët, populli yt, munden nga armiku, sepse nuk të dëgjuan, dhe ata kthehen 
tek ti, e lavdërojnë emrin tënd dhe këtu në shtëpinë tënde të luten për mëshirë, 
34atëherë dëgjoji në qiell: falja popullit tënd fajin e tij dhe ktheje në vendin e tij, të cilin 
ua dhe të parëve të tyre. 
35Kur në vend nuk bie shi, sepse banorët e tij nuk të kanë dëgjuar, dhe kur ata e 
pranojnë dorën tënde ndëshkuese, kthehen dhe të luten, i drejtohen kësaj shtëpie dhe 
e lavdërojnë emrin tënd, 36atëherë dëgjoji në qiell: falja popullit tënd dhe mbretit të tij 
fajin e tij, tregoju se ç’duhet të bëjnë dhe hidh përsëri shi në vendin që ia dhe popullit 
tënd për pronë të qëndrueshme. 
37Kur në vend bie zia e bukës, kur drithi shkatërrohet nga erërat e vapës, nga së-
mundjet ose dëmtuesit, kur armiku i sulet vendit ose murtaja bën kërdinë, 38atëherë 
dëgjoje lutjen që të drejton një individ ose mbarë populli. Kur ndokush në hallin e 
zemrës së tij i shtrin duart duke u lutur drejt kësaj shtëpie, 39dëgjoje në banesën tënde 
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qiellore: falja fajin e tij dhe ndihmoje. Por sillu me secilin ashtu si ta meritojë. Ti i di 
mendimet më të fshehta të njerëzve dhe i sheh ato në zemër. 40Atëherë ata do të të 
respektojnë gjatë gjithë kohës që banojnë në vendin që u ke dhënë të parëve tanë. 
41-42Kur një i huaj që nuk i takon popullit tënd, por që ka dëgjuar se çfarë veprash të 
fuqishme ke kryer për popullin tënd, vjen nga një vend i largët dhe, duke shikuar këtë 
shtëpi, të lutet, 43dëgjoje në banesën tënde qiellore dhe plotësoji lutjet e tij. Atëherë të 
gjithë popujt e botës do ta kuptojnë se ti je Perëndia e vërtetë, dhe do të të adhurojnë 
siç të adhuron populli yt. Dhe ata do ta pranojnë se ti e ke marrë në pronësi këtë 
shtëpi që të kam ndërtuar. 
44Kur populli yt shkon në luftë në emrin tënd dhe të lutet nga larg duke e drejtuar 
shikimin drejt qytetit që ke zgjedhur dhe drejt tempullit që të kam ndërtuar, 45dëgjoje 
lutjen e tij në qiell dhe ndihmoje të fitojë të drejtën e tij. 
46Ndoshta do të shkojë aq larg, saqë izraelitët të ngrenë krye kundër teje – të gjithë 
gabojnë – dhe ndoshta do të zemërohesh. dhe do t’i dorëzosh tek armiqtë e tyre që i 
kanë dërguar në mërgim në një vend të afërt ose të largët. 47-48Ndoshta atje do të vijnë 
në vete dhe do të kthehen me gjithë zemër tek ti dhe do të pohojnë para teje: «Kemi 
vepruar keq, nuk të kemi dëgjuar», dhe do të luten duke shikuar drejt vendit që u dhe 
të parëve të tyre, qytetit që zgjodhe dhe tempullit që të kam ndërtuar. 49Edhe atëherë 
dëgjoje lutjen e tyre në banesën tënde qiellore dhe ndihmoji të fitojnë të drejtat e tyre! 
50Faljua të gjitha ato që ata kanë bërë kundër teje dhe me të cilat janë rebeluar kundër 
teje. Ndihmoji, që armiqtë e tyre të kenë mëshirë për ta. 51Ata janë prona jote; ata janë 
populli yt që nxore nga Egjipti, nga kjo furrë e skuqur. 
52Më shiko mua dhe të gjithë popullin tënd me dashamirësi, o Zot! Na ndihmo të të 
thërrasim në ndihmë kur jemi në rrezik. 53Ti i ke zgjedhur izraelitët si pronën tënde 
nga të gjithë popujt e botës. Këtë e the me anë të Moisiut, shërbëtorit tënd, kur ti, 
Perëndia jonë, nxore nga Egjipti të parët tanë!” 
 
Lutja e mbylljes 
54Kur mbaroi lutjen, Solomoni u ngrit; sepse kishte rënë në gjunjë para altarit të Zotit 
për t’u lutur, dhe i kishte shtrirë duart drejt qiellit. 55U paraqit para izraelitëve të 
mbledhur, i bekoi dhe u tha duke thirrur: 56«Ta lavdërojmë Zotin, Perëndinë tonë! Ai e 
ka mbajtur premtimin dhe i ka dhuruar popullit të tij, Izraelit, një vend ku mund të 
jetojë në paqe. Premtimi madhështor që na e dha nëpërmjet shërbëtorit të tij, Moisiut, 
u realizua fjalë për fjalë. 57Tani na ndihmon ne, ashtu siç ndihmoi të parët tanë! Mos të 
na braktisë, as të na mohojë kurrë. 58Na dhëntë një zemër të dëgjueshme, që të jetojmë 
gjithnjë sipas urdhërimeve dhe udhëzimeve të tij. 59Zoti e kujtoftë lutjen time ditë e 
natë, të gjitha lutjet që i kam paraqitur sot. Më ndihmoftë mua, shërbëtorin e tij, dhe 
popullin e tij, Izraelin, dhe na siguroftë të drejtën ditë për ditë, sipas nevojave tona. 
60Atëherë të gjithë popujt e botës do ta kuptojnë se Perëndi është Zoti dhe askush 
tjetër. 61Por ju duhet t’i takoni Zotit, Perëndisë sonë, me gjithë zemër dhe të jetoni 
gjithnjë sipas urdhërimeve dhe udhëzimeve të tij, siç bëni edhe sot.» 
 
Festat e para në Tempull 
(2 Kr. 7,4-10) 
62-63Mbreti bashkë me mbarë bashkësinë e festoi shugurimin e Tempullit me një flijim të 
madh. Për gostinë e festës urdhëroi të thereshin 22.000 qe dhe 120.000 dele. 64Meqë 
altari para Tempullit ishte tepër i vogël për sasinë e flive, Solomoni bëri altar flijimi 
mbarë pjesën qendrore të oborrit të brendshëm. Atje urdhëroi që të kushtonin flijime 
përkushtimi dhe blatime drithore dhe të digjnin pjesët e dhjamosura të flijimit të 
miqësisë. 
65Shugurimin e Tempullit e festuan për shtatë ditë. Atje ishte mbledhur një bashkësi 
shumë e madhe prej mbarë Izraelit, nga qafa e Hamatit në veri gjer në luginën që 
formon kufirin egjiptian, në jug. 66Ditën e tetë mbreti e liroi popullin. Njerëzit ia thanë 
mbretit urimet e bekimit me zë të lartë dhe u kthyen në shtëpi. Ata ishin plot gëzim 
dhe mirënjohje për gjithçka që kishte bërë Zoti për shërbëtorin e tij, Davidin, dhe 
popullin e tij, Izraelin. 
 
Zoti i përgjigjet Solomonit 
(2 Kr. 7,11-22) 
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Kur Solomoni kishte mbaruar Tempullin e Zotit dhe pallatin mbretëror, si dhe 
projektplanet e tjera të ndërtimit, 2iu shfaq Zoti edhe një herë tjetër, siç i ishte 

shfaqur dikur në Givon. 3Ai i tha Solomonit: 
«Lutjen tënde e kam dëgjuar. Këtë Tempull që ke ndërtuar, e kam bërë vend të shenjtë 
ku mund të më gjeni gjithnjë. Sytë e mi janë të drejtuar vazhdimisht nga kjo shtëpi, 
atje ku kushtohet mbarë zemra ime. 4Dhe në qoftë se ti më shërben si ati yt, Davidi, 
me besnikëri dhe me ndershmëri, dhe i zbaton të gjitha urdhërimet e mia, 5do ta 
siguroj sundimin e pasardhësve të tu mbi popullin izraelit përgjithmonë. Kështu i kam 
premtuar edhe atit tënd, Davidit, kur i thashë: «Mbi Izraelin do të mbretërojë gjithnjë 
njëri prej pasardhësve të tu.» 
6Por në qoftë se izraelitët – në këtë brez ose në një brez tjetër – më kthejnë shpinën dhe 
nuk i dëgjojnë më urdhërimet e mia dhe u shërbejnë perëndive të tjera, 7atëherë do t’i 
dëboj prej vendit që u kam dhënë. Për shtëpinë ku ata duhej të më gjenin, nuk do t’ia 
di, dhe të gjithë popujt do ta përbuzin dhe do ta vënë Izraelin në lojë.  

8Ky tempull do të jetë vetëm një grumbull gërmadhash; secili që i kalon pranë, do t’i 
kthejë shpinën plot tmerr. Kur ndonjëri të pyesë pse e ka shkretuar Zoti këtë vend dhe 
këtë tempull, 9tjetri do t’i përgjigjet: «Sepse i kthyen shpinën Zotit, Perëndisë së tyre. Ai 
i nxori të parët e tyre nga Egjipti, por ata u janë drejtuar perëndive të tjera, i kanë 
adhuruar dhe u kanë shërbyer atyre. Për këtë arsye Zoti ka sjellë mbi ta të gjitha këto 
fatkeqësi.»” 
 
Solomoni i dorëzon Hiramit disa qytete 
(2 Kr. 8,1-2) 
10-11Për 20 vjet Solomoni kishte ndërtuar Tempullin e Zotit dhe pallatin e tij personal. 
Mbreti Hiram i Tirit e kishte furnizuar me dru cedri e selvie dhe me gjithë arin që i 
nevojitej. Kur ishin mbaruar të dyja ndërtesat, Solomoni i dorëzoi Hiramit 20 qytete në 
Galile. 12Hirami erdhi vetë nga Tiri për t’i parë; por ato nuk i pëlqyen. 13«Çfarë rripi toke 
më ke dhënë, o vëlla?»♦ – i tha Hirami Solomonit. Për këtë kjo krahinë quhet edhe sot 
Kavul.♦♦ 14Sidoqoftë, Solomoni e kishte furnizuar Hiramin me katër tonë ar. 
_______ 
♦ si peng derisa të paguhet plotësisht shuma e plotë për blerjen e lëndëve të para feniciane, 
ose si hipotekë: atëherë kjo do të thoshte se Solomoni nuk arriti të mblidhte mjaft para me tatim. 
♦♦ (d.m.th. toka pa vlerë). Kjo mund të shënonte gjendjen e mjerueshme të ekonomisë të fiseve 
veriore të varfëruara nga tatimi i tepërt. 
 
Puna e mëtejshme ndërtimtare e Solomonit 
(2 Kr. 8,3-18) 
15-19Solomoni urdhëroi t’i kryente të gjitha planet e tij të ndërtimit me angari. Në këtë 
mënyrë ndërtoi në Jerusalem, përveç tempullit të Zotit dhe pallatit të tij, tarracën me 
emrin Millo dhe murin e qytetit, kurse jashtë Jerusalemit qytetet Hacor, Megido, Gezer, 
Horon i Ulët, Baala, si dhe qytetin Tamar në luginën në jug të Detit të Vdekur. Në këto 
qytete Solomoni ruante karrocat e tij të luftës dhe i furnizonte ato me të gjitha rezervat 
e nevojshme. 
Qytetin kenanas Gezer e kishte pushtuar mbreti i Egjiptit dhe e kishte bërë shkrumb e 
hi, duke i vrarë të gjithë banorët; pastaj e kishte caktuar qytetin si pajë për bijën e tij, 
kur ajo ishte martuar me mbretin Solomon. Solomoni e rindërtoi qytetin. 
Dhe gjithçka tjetër që Solomoni donte të ndërtonte në Jerusalem, në Liban dhe në tërë 
territorin e tij, u ndërtua me angari.  

20-21Të gjithë pasardhësit e atyre që banonin në vend para arritjes së izraelitëve, të gjithë 
ata, mbi të cilët izraelitët nuk mund ta zbatonin vendimin e shkatërrimit nga Zoti, u 
rekrutuan për angari. Pjesa tjetër e amorasve, hetasve, perizasve, horasve dhe je-
vusasve duhet të kryejë punë të tilla edhe sot e kësaj dite. 22Por prej izraelitëve 
Solomoni nuk detyroi askënd të bënte angari, por i bëri ata ushtarë, nëpunës, oficerë 
dhe luftëtarë të karrocave.  

23Në shërbim të guvernatorëve të tij ishin 550 nëpunës, që mbikëqyrnin punëtorët që 
zbatonin projektplanet e ndërtimeve të Solomonit. 
 24Solomoni filloi me mbushjen e thellësirës Millo, kur bija e faraonit ishte shpërngulur 
nga qyteti i Davidit në shtëpinë që ia kishte ndërtuar në zonën e pallatit. 
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Flijimet e rregullta të Solomonit 
25Pas mbarimit të Tempullit, Solomoni kushtoi tri herë në vit flijime përkushtimi dhe 
blatime drithore. Pjesët e flive i digjte në altarin që kishte ndërtuar për nder të Zotit. 
 
Flota tregtare e Solomonit 
26Në Ecjon-Gever ♦ pranë Elatit në Detin e Kuq, në krahinën e Edomit, Solomoni ur-
dhëroi të ndërtonin një flotë. 27Mbreti Hiram vuri në dispozicion të Solomonit detarë të 
sprovuar, të cilët duhej t’i shoqëronin njerëzit e Solomonit gjatë udhëtimit. 28Ata 
lundruan në Ofir ♦♦  dhe që andej i sollën Solomonit 14 tonë ar.♦♦♦  
_________________________ 
♦ ishull pranë bregut ♦♦ minierë ari në Arabinë jugore. ♦♦♦ pasojat e tregtimit me mallra bakrish, 
dhe kështu Solomoni e shpëton veten nga falimentimi i shkaktuar nga projektet e tij të ndertimit. 
 
Solomonit i bën vizitë një konkurrenti tregtar 
(2 Kr. 9,1-12) 

Solomoni u bë aq i njohur për nder të Zotit, saqë për të dëgjoi edhe mbretëresha 
e Shebës.♦  Ajo mori rrugën për ta vënë në provë dijeninë e tij me pyetje të 

vështira.♦♦  2Ajo mbërriti në Jerusalem me një suitë të madhe. Devetë e saj ishin 
ngarkuar rëndë me vajra aromatike, ar dhe gurë të çmueshëm. 
Kur shkoi te Solomoni, ia paraqiti gjëzat e saj që i kishte hartuar vetë. 3Solomoni iu 
përgjigj të gjithave; nuk e hutuan edhe pyetjet më të vështira. 4Urtësia e Solomonit i 
bëri mbretëreshës përshtypje të madhe. Ajo vizitoi edhe pallatin e tij. 5Ajo pa ushqimet 
dhe pijen që u vunë përpara mysafirëve, ministrat që ishin ulur në tryezë sipas 
radhëve të tyre, dhe shërbëtorët që u shërbënin të veshur me rroba të çmueshme. Pa 
edhe flijimet e shumta të përkushtimit, që i kushtoheshin Zotit në Tempull. 
Ajo mbeti pa frymë nga habia 6dhe i tha Solomonit: «Nuk e paskan tepruar kur më 
treguan për ty dhe për urtësinë tënde në shtëpinë time! 7Nuk mund ta besoja,  
por tani u binda me sytë e mi. Dijenia dhe pasuria jote ia tejkalojnë asaj që kisha 
dëgjuar për këto. Nuk më paskan treguar as gjysmën e së vërtetës! 8Sa me fat janë 
gratë e tua dhe ministrat e tu, që janë rreth teje çdo ditë dhe që dëgjojnë fjalët e tua të 
urta! 9U lavdëroftë Zoti, Perëndia jote, që të zgjodhi dhe që ta ka besuar sundimin mbi 
Izraelin. Meqë dashuria e tij ndaj popullit të tij nuk mbaron kurrë, të ka emëruar 
mbret, që të kujdesesh që të mos shkelet drejtësia.» 10Pastaj i dha Solomonit 4 tonë ar, 
një sasi vajrash aromatike dhe shumë gurë të çmueshëm. Kurrë më nuk arriti në Jeru-
salem aq shumë rrëshirë sa atëherë. 
11Meqë ra fjala, anijet e mbretit Hiram që sillnin ar nga Ofiri,♦♦♦ sollën gjithashtu 
ngarkesa të mëdha drurësh të çmueshëm dhe gurësh të çmueshëm. 12Solomoni urdhë-
roi që prej drurit të bëheshin gdhendje për tempullin e Zotit dhe për pallatin mbretëror, 
si dhe vegla muzikore me tela për këngëtarët e Tempullit. Deri sot në Jerusalem nuk u 
sollën më kurrë aq shumë drurë të çmueshëm. 
13Solomoni ia plotësoi mbretëreshës së Shebës të gjitha dëshirat, dhe përveç kësaj i 
dhuroi asaj aq pasuri sa mundi. Pastaj mbretëresha u kthye bashkë me suitën në 
vendin e saj. 
_______ 
♦ Jemen. Mbretëresha quhej Nikulis (Bilkis). ♦♦ do të jenë pyetje diplomatike dhe etike. Vizita e 
saj do të ishte lidhur me një marrëveshje tregtare. Pas nënshkrimit të traktatit do shkembehen 
dhurata sipas etiketës së kohës. ♦♦♦ Mozambikë. 
 
Madhështia, pasuria dhe fuqia e Solomonit 
(2 Kr. 9,13-28) 
14Për një vit të vetëm Solomoni u furnizua me 23 tonë ar. 15Përveç kësaj, ai kishte arin 
që kishte marrë si tatim nga tregtarët e mëdhenj, si dhe kontributet nga guvernatorët e 
tij dhe nga mbretërit arabë. 
16Solomoni urdhëroi që të punonin 200 mburoja të gjata dhe t’i lyenin ato me ar. Për 
çdo mburojë nevojiteshin 7 kg ar.  

17Pastaj urdhëroi që të punonin 300 mburoja të rrumbullakëta, secila e lyer me 1,75 kg 
ar dhe urdhëroi t’i sillnin në «Pyllin e Libanit», sallën e madhe pranë pallatit të tij. 
18Me urdhrin e tij u punua gjithashtu një fron i madh, i cili ishte i shtruar me fildish 
dhe me ar të kulluar. 19-20Te froni të çonin lartë gjashtë shkallë, dhe në çdo shkallë 
qëndronte në të dyja anët një figurë luani, por kështu edhe pranë mbështetëseve. 
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Korniza e sipërme e shpinëzës ishte e kthyer nga mbrapa. Asnjë mbret tjetër nuk 
kishte urdhëruar të punonin një fron aq madhështor. 
21Të gjitha gotat e Solomonit dhe të gjitha mjetet e tjera në sallën e madhe të quajtur 
«Pylli i Libanit», ishin prej ari të kulluar. Argjendi nuk kishte asnjë vlerë në kohën e 
Solomonit. 22Mbreti kishte një flotë tregtare të sigurt për lundrim, e cila dilte bashkë 
me anijet e mbretit Hiram. Anijet ktheheshin çdo tre vjet dhe sillnin ar, argjend, fildish 
dhe lloje të ndryshme majmunësh. 
23Kështu, mbreti Solomon ua kaloi të gjithë mbretërve të botës në pasuri dhe në dijeni, 
24dhe tek ai vinin njerëzit prej të gjitha vendeve për të dëgjuar fjalët e tij dhe për t’u 
njohur me urtësinë që i kishte dhënë Perëndia. 25Të gjithë i sillnin dhurata, si: enë 
argjendi dhe ari, rroba dhe armë, vaj të çmueshëm, kuaj dhe mushka. Kjo vazhdoi për 
vite me radhë. 
26Solomoni formoi një repart të veçantë të armatosur me karroca. Kishte 4.000 karroca 
dhe 12.000 kuaj për karrocat. 
Një pjesë e tyre ishte vendosur në Jerusalem, kurse të tjerët ishin strehuar në qytetet 
që kishte zgjeruar për këtë qëllim.  27Gjatë mbretërimit të Solomonit argjendi në Jerusa-
lem ishte bërë i zakonshëm si gurët, dhe druri i cedrës si druri i fikut të detit në 
ultësirën e Judës. 28Kuajt i importoi nga Muzuri i Cilicisë; atje i blenë tregtarët e tij.  

29Koçitë e luftës i importuan nga Egjipti. Një karroca kushtonte 600 monedha argjendi, 
kurse një kalë 150 monedha argjendi. Tregtarët e Solomonit i furnizonin mbretërit 
hitas dhe sirianë me kuaj dhe karroca. 
 
Solomoni mashtrohet me idhujtari 

Mbreti Solomon kishte për grua, përveç vajzës egjiptiane të faraonit, edhe 
shumë gra të tjera të huaja prej moavasve, amonasve, edomasve, fenikasve dhe 

hitasve. 2Zoti, vërtet, ua kishte ndaluar izraelitëve të martoheshin me anëtarët e këtyre 
popujve. «Mos kini të bëni asgjë me ta, – kishte thënë, – ndryshe ato do t’ju bëjnë të 
adhuroni perënditë e tyre.» Por Solomoni i donte këto gra të huaja. 3-4Gjithsej kishte 
700 gra dhe 300 shemra. Ato ushtronin ndikim të madh mbi të. Kur u plak, ato e 
shtynë të adhuronte perëndi të tjera. Dhe nuk ia mbajti besën me gjithë zemër Zotit, 
Perëndisë së tij, siç kishte bërë i ati, Davidi. 5Adhuroi Astartenë, perëndeshën e 
fenikasve, dhe Millkomin, idhullin e amonasve. 6Kështu bëri atë që nuk i pëlqeu Zotit 
dhe nuk ia mbajti besën vetëm Zotit, siç kishte vepruar i ati, Davidi. 
7Atëherë Solomoni ndërtoi, në malin në lindje të Jerusalemit, një vendflijim për 
Kemoshin, idhullin e moavasve, si dhe për Millkomin, idhullin e amonasve. 8Të gjitha 
grave të tij të huaja u dha vendflijime ku mund t’u kushtonin perëndive të tyre flijime 
me temjan dhe flijime miqësie. 9-10Megjithëse Zoti i ishte shfaqur dy herë dhe ia kishte 
ndaluar adhurimin e perëndive të huaja, Solomoni nuk i kushtoi vëmendje dhe i ktheu 
shpinën Zotit. 
Prandaj Zoti u zemërua shumë me Solomonin 11dhe i tha: «Ti e ke shkelur besëlidhjen 
time dhe nuk i ke zbatuar udhëzimet e mia. Për këtë do të ta heq pushtetin mbretëror 
dhe do t’ia besoj njërit prej nënshtetasve të tu. 12Duhet t’ia dish për nder atit tënd, Da-
vidit, që nuk e bëj këtë derisa je gjallë, por vetëm atëherë kur fronin ta trashëgojë biri 
yt. 13Por madje as atij nuk do t’ia marr plotësisht mbretërinë. Do t’i lë vetëm njërin prej 
12 fiseve, sepse kështu i kam premtuar shërbëtorit tim, Davidit, dhe sepse kam 
zgjedhur Jerusalemin.» 
 
Perëndia lejon që kundër Solomonit të dalin armiq 
14Zoti bëri që nga gjiri i popullit të dilte një kundërshtar i Solomonit, një edomas me 
prejardhje mbretërore. 15-17Ai kishte ikur i ri në Egjipt me disa prej përkrahasve të atit 
të tij, kur Davidi kishte urdhëruar të vritnin të gjithë meshkujt edomas. Komandanti i 
ushtrisë së Davidit, Joavi, atëherë kishte marshuar me ushtrinë izraelite në Edom për 
të varrosur izraelitët që ishin vrarë atje. Joavit i nevojiteshin gjashtë muaj derisa ta 
zbatonte urdhrin e shfarosjes. 
18Hadadi dhe shoqëruesit e tij kishin arritur në oazën e Paranit duke kaluar nëpër 
Midjan; atje gjetën një njeri që e njihte mirë vendin dhe që i çoi te faraoni në Egjipt. 
Faraoni i dha Hadadit një shtëpi dhe një tokë, si dhe i siguronte pajisjet e jetesës. 19Ai i 
pëlqeu aq shumë faraonit, saqë i dha për grua motrën e gruas së tij, mbretëreshës 
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Tahpenes. 20Kjo e bëri Hadadin me djalë me emër Zanuvat. Kur ia ndërpreu gjirin 
foshnjës, Tahpenesi e festoi këtë me një gosti në pallatin e faraonit, dhe që atëherë 
Zanuvati u rrit në pallat bashkë me bijtë e tjerë të mbretit. 
21Kur Hadadi dëgjoi se Davidi dhe komandanti i ushtrisë së tij, Joavi, kishin vdekur, i 
tha faraonit: «Më lejo të kthehem në vendin tim.» 22«Por ti ke këtu gjithçka që të duhet – 
iu përgjigj faraoni. – Përse do që të kthehesh në vendin tënd?» Por Hadadi nguli këmbë 
dhe u kthye në Edom. 
23Zoti bëri që nga gjiri i popullit të dilte edhe një kundërshtar tjetër i Solomonit, Rezoni, 
biri i Eljadës. Ai kishte qënë në shërbim të Hadad-Ezerit, mbretit të Covës dhe kishte 
ikur, 24kur Davidi kishte masakruar mercenarët sirianë të Hadad-Ezerit. Ai mblodhi 
rreth vetes burra dhe u bë udhëheqës i një grumbulli luftëtarësh. Më vonë shkoi 
bashkë me ta në Damask, e futi në dorë qytetin dhe mori pushtetin. 25Kështu, Rezoni u 
bë mbret i mbarë Sirisë. Ai ishte kundërshtar i vendosur i Izraelit. Gjatë tërë 
mbretërimit të Solomonit, ashtu si edomasi Hadad, ai u kishte shkaktuar dëme 
izraelitëve. 
 
Shpallja e dënimit të Solomonit për mosbindje 
26Përveç kësaj, kundër mbretit ngriti krye edhe njëri prej nëpunësve të Solomonit: 
Jaravami nga Cereda në territorin e Efraimit. I ati, Nevati, kishte vdekur dhe nëna e tij, 
Cerua, jetonte si vejushë. 27Kryengritja ndodhi si vijon: 
Solomoni e kishte forcuar Millon në anën veriore të Jerusalemit, për ta mbrojtur Jeru-
salemin më mirë. 28Gjatë ndërtimit kishte vënë re se sa mirë punonte Jaravami. 
Megjithëse Jaravami ishte akoma i ri, Solomoni e ngarkoi me drejtimin e punëtorëve 
angari prej fiseve të Efraimit dhe Mënasheut. 
29Kur Jaravami u largua njëherë nga Jerusalemi, hasi udhës profetin Ahija ♦ nga Shilo. 
Profeti kishte veshur mantel të ri. Rreth e rrotull nuk ishte askush që mund t’i 
vëzhgonte. 30Atëherë Ahija e mori mantelin e tij të ri, e grisi në 12 copa 31dhe i tha 
Jaravamit: ”Merr 10 copa! Zoti, Perëndia e Izraelit të dërgon fjalë: «Do t’ia rrëmbej 
pushtetin Solomonit dhe do të të jap 10 prej 12 fiseve. 32Do t’i lë vetëm një fis, për hir 
të shërbëtorit tim, Davidit, dhe sepse e kam zgjedhur Jerusalemin prej të gjitha 
qyteteve të tjera për t’u bërë qyteti im. 33Kështu do ta ndëshkoj Solomonin, sepse më ka 
kthyer shpinën dhe ka adhuruar mbretëreshën fenikase, Astartenë, perëndinë 
moavase, Kemoshin, si dhe perëndinë amonas, Millkomin. Nuk më ka dëgjuar dhe 
është larguar nga rruga e drejtë. Ka bërë atë që nuk më pëlqen, dhe ndryshe nga i ati, 
Davidi, nuk u është përmbajtur urdhërimeve dhe udhëzimeve të mia. 34Por për hir të 
atit të tij që e zgjodha dhe që i zbatoi urdhërimet e mia, nuk do t’ia rrëmbej pushtetin 
vetë; ai do të mbetet udhëheqës i popullit tim gjersa të jetojë. 35Pushtetin do t’ia marr 
birit të tij dhe pastaj do të besoj ty sundimin mbi 10 fiset. 36Një fis do t’ia lë, me qëllim 
që të mbretërojë gjithnjë një pasardhës i shërbëtorit tim, Davidit, në Jerusalem, ku 
ndodhet shenjtërorja ime. Këtë qytet e kam zgjedhur, që njerëzit të më luten atje. 37Por 
ty do të ta plotësoj dëshirën dhe do të të bëj mbret mbi mbretërinë e 10 fiseve. 38Në 
qoftë se më dëgjon për gjithçka dhe nuk largohesh nga rruga e drejtë, në qoftë se bën 
atë që më pëlqen dhe drejtohesh sipas udhëzimeve dhe urdhërimeve të mia, siç bëri 
edhe shërbëtori im, Davidi, atëherë do të të ndihmoj. Do të të jap sundimin mbi 
Izraelin dhe do të kujdesem që në fron të jetë gjithnjë njëri prej pasardhësve të tu, 
ashtu siç i premtova edhe Davidit. 39Pasardhësve të Davidit do t’u marr një pjesë të 
territorit të tyre, por jo përgjithmonë.»” 
40Solomoni deshi ta vriste Jaravamin; por ky iku dhe u strehua te Shishaku,♦♦  mbreti 
i Egjiptit. Atje qëndroi derisa vdiq Solomoni. 
__________ 
♦ I pari i një sere profetësh që ndërhynë për të ndryshojë rredhjen e trashëgimit dinastik.  
♦♦ Faraoni Shoshenk I (945-924), që më vonë pushtoi Izraelin. 
 
Mbarimi i mbretërimit të Solomonit 
(2 Kr. 9,29-31) 
41Gjithçka tjetër që mund të thuhet për mbretërimin e Solomonit dhe për urtësinë e tij, 
mund të lexohet në analet e Solomonit. 42Mbretëroi 40 vjet në Jerusalem mbi mbarë 
Izraelin. 43Kur vdiq, e varrosën në qytetin e Davidit. Fronin e trashëgoi i biri, Rëhavami. 
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Mbreti përbuz këshilla të mira 
(2 Kr. 10,1-19) 

Rëhavami shkoi në Shehem, sepse atje fiset veriore donin ta bënin mbret. 2-3Atje 
ndodhej edhe Jaravami, biri i Nevatit. Ai ishte detyruar të ikte prej mbretit 

Solomon në Egjipt; por, kur pas vdekjes së Solomonit izraelitët i kishin dërguar 
lajmëtarë, ishte kthyer. Jaravami dhe burrat e Izraelit të mbledhur atje u paraqitën 
para Rëhavamit dhe i thanë: 4«Ati yt na ka vënë tatime të larta dhe angari të rëndë. Na 
e lehtëso barrën, atëherë do të të pranojmë si mbret.» ♦ 
5«Kthehuni pasnesër!» – iu përgjigj Rëhavami. Pasi u larguan ata, 6u këshillua me 
pleqtë që kishin qëndruar në shërbim të të atit, Solomonit. Ai i pyeti: «Çfarë më 
këshilloni? Çfarë përgjigje duhet t’i jap popullit?» 7Ata e këshilluan: «Në qoftë se sot 
tregon se je gati t’i shërbesh popullit, në qoftë se përgjigjesh me fjalë pozitive, ata do të 
bëhen shërbëtorët e tu përgjithmonë.» 
8Rëhavamit nuk i pëlqeu këshilla e pleqve, prandaj i pyeti të rinjtë që ishin rritur me të, 
dhe që ishin në shërbim të tij: 9«Çfarë më këshilloni ju? Si duhet t’u përgjigjem këtyre 
njerëzve, të cilët kërkojnë prej meje që t’ua lehtësoj barrën?» 10-11Ata e këshilluan: 
«Thuaju: Gishti im është më i trashë se beli i atit tim. Ati im ju ka ngarkuar barrë të 
rëndë; unë do t’jua rëndoj edhe më shumë. Ai ju ka nxitur me kamxhikë; unë do t’ju 
nxis me kamxhikë me gjemba.» 
12Ditën e tretë, sipas marrëveshjes, Jaravami dhe mbarë populli u paraqitën para 
Rëhavamit. 13Mbreti u dha një përgjigje të ashpër. Nuk e ndoqi këshillën e pleqve, 14por 
veproi sipas këshillës së moshatarëve të tij. Ai tha: «Ati im ka kërkuar shumë prej jush, 
por unë do të kërkoj edhe më shumë. Ai ju ka nxitur me kamxhikë, kurse unë do t’ju 
nxis me kamxhikë me gjemba.» 15Mbreti e bëri veshin e shurdhër ndaj lutjes së 
popullit. Kështu deshi Zoti, sepse duhej të realizohej fjala që i kishte thënë Jaravamit 
nëpërmjet Ahijës nga Shilo. 
________ 
♦ Fakti që Davidi u bë mbret mbi fiset veriorë në bazë të besëlidhjes (2 Sam 5,3) jep të kuptojë 
se nënshtrimi i tyre duhej ripërtërirë me hipjen në tron të çdo mbreti të ri dhe se varej nga 
bisedime. 
 
Izraeli mohon dinastinë e Davidit 
16-18Kur njerëzit e fiseve veriore vunë re se mbreti nuk donte t’i pranonte kërkesat e tyre, 
thirrën: 
«Ç’punë kemi ne me dinastinë e Davidit? Qysh kur na takon biri i Jishait? Burra të 
Izraelit, ngrihuni dhe shkoni në shtëpi! E ti, pasardhës i Davidit, merru me mbretërinë 
tënde!» 
Mbledhja u mbyll. Vetëm anëtarët e fiseve veriore që banonin në qytetet e Judës, e 
pranuan Rëhavamin si mbret. 
Kur Rëhavami bëri edhe një përpjekje tjetër dhe u dërgoi për përfaqësues të fiseve 
veriore Adoniramin, përgjegjësin për angari, e pritën më një breshëri gurësh, kështu që 
vdiq. Mbreti mezi arriti të hipte në karrocën e tij për të shpëtuar dhe iku në Jerusalem. 
19-20Fiset veriore e mohuan dinastinë e Davidit dhe edhe sot mbeten të ndarë prej saj. 
Vetëm fisi i Judës mban ende anën e pasardhësve të Davidit. 
Gjithkund në territorin e fiseve veriore u hap lajmi se Jaravami ishte kthyer. Burrat e 
Izraelit e thirrën në mbledhjen e tyre dhe e emëruan mbret të tyre. 
 
Perëndia ndalon ripushtimin e Izraelit verior 
(2 Kr. 11,1-4) 
21Rëhavami ishte kthyer në Jerusalem dhe kishte mobilizuar prej fiseve të Judës dhe të 
Benjaminit një ushtri prej 18.000 luftëtarësh të sprovuar. Ata duhej të shkonin në 
luftë kundër Izraelit për ta pushtuar përsëri mbretërinë për birin e Solomonit. 22Por Pe-
rëndia i tha profetit Shemaja: 23”Po të jap një lajm për mbretin Rëhavam dhe burrat e 
Judës dhe të Benjaminit. Lajmëroji: 24Zoti thotë: «Mos luftoni kundër izraelitëve! Ata 
janë vëllezërit tuaj. Kthehuni mbrapsht! Kështu dëshiroj unë.»” 
Ata e dëgjuan udhëzimin e Zotit dhe u kthyen në shtëpi. 
 
Politika fetare e mbretit Jaravam 
25Jaravami urdhëroi që qyteti Shehem në malësinë e Efraimit të fortifikohej dhe e bëri 

12



 317

atë selinë e tij. (Pastaj urdhëroi edhe fortifikimin e qytetit Penuel). 26Por ishte i 
shqetësuar. ’Në qoftë se nuk ndërmarr asgjë, – tha me vete, – do ta humb mbretërinë 
time në dobi të pasardhësve të Davidit. 27Në qoftë se populli shkon rregullisht në Jeru-
salem për të kushtuar flijime në Tempullin e Zotit, njerëzit do të krijojnë simpati për 
Rëhavamin dhe do ta pranojnë përsëri si zotin e tyre. Atëherë ata do të më vrasin.’ 
28Prandaj urdhëroi që të punonin dy shtatore demash prej ari dhe u tha izraelitëve: 
«Nuk keni më nevojë të shkoni në Tempull në Jerusalem. Këtu është perëndia yt që të 
nxori nga Egjipti, o Izrael!» 29Njërën prej shtatoreve urdhëroi ta ngrinin në Bet-El, kurse 
tjetrën në qytetin Dan. 30Kështu e shtyu popullin në idhujtari. Në një varg të madh, 
njerëzit e Izraelit shkuan pas shtatores së dytë deri në Dan. 
31Jaravami urdhëroi të ngriheshin shenjtërore në zona të tjera të vendit dhe emëroi 
priftërinj që nuk i takonin fisit të Levit.♦ 32Në fund dha urdhër që të kremtohej në ditën 
e 15-të të muajit të 8-të një festë pelegrinazhi që i përgjigjej festës së tëbanave në Jeru-
salem. Atë ditë ai vetë ngjiti shkallët gjer në altar në Bet-El dhe bëri flijime para 
shtatoreve të tij të demave.♦♦ Aty morën pjesë edhe priftërinjtë që i kishte emëruar 
vetë. 
________ 
♦ Shumë priftër dhe levitë nga mbretëria veriore migruan për të Judë sepse Jaravami i kishte 
kapërcyer me emërimin e priftërve (2 An 11,13-16). ♦♦ Çfarëdo do të ketë qenë qëllimi i tij i 
parë, kulti u degjenërua shpejt në një kult idhujtar siç ishte adhurimi i viçit të artë në shkretëtirën 
e Sinait. 
 
Profeti që shpall përdhosjen e Tempullit 

33Jaravami e kishte caktuar në mënyrë arbitrare kohën për këtë festë. Kur po 
festonte dhe po kushtonte flijime në altar para të gjithë izraelitëve, 1u paraqit një 

profet nga Juda. Në emër të Zotit që e kishte dërguar, 2u drejtua nga altari dhe i thirri: 
”Altar, altar! Dëgjo atë që të thotë Zoti: «Në familjen mbretërore të Davidit do të lindë 
një djalë me emrin Joshija. Ky do t’i vrasë priftërinjtë që kushtojnë flijime mbi ty, dhe 
do të bëjë që eshtrat e të vdekurve të digjen mbi ty.»” 3Më tej tha: «Zoti do të japë një 
shenjë nga e cila do të dallohet se kjo do të realizohet. Altari do të pëlcasë dhe hiri i 
zhytur në dhjamë do të shpërthejë përtokë.» 
4Mbreti Jaravam që ende qëndronte në shkallët e altarit, e shtriu dorën kundër profetit 
dhe urdhëroi: «Arrestojeni këtë njëri!» Por menjëherë dora e tij u mpi; kështu që nuk 
arriti ta tërhiqte. 5Altari plasi dhe hiri i flive u shpërnda përtokë, mu siç kishte shpallur 
profeti në emër të Zotit. 
6Atëherë mbreti i tha profetit: «Thuaj një fjalë të mirë për mua te Zoti, Perëndia jote, që 
ta lëviz përsëri dorën time.» Profeti bëri kështu dhe dora u shërua dhe u bë e lëvizshme 
si më parë. 
7Atëherë mbreti i tha profetit: «Eja me mua në shtëpinë time dhe ha diçka tek unë! Dua 
të të jap, gjithashtu, një dhuratë.» 8Por profeti iu përgjigj: ”Nuk do të të shoqëroj, edhe 
në qoftë se më premton gjysmën e pasurisë sate. Në këtë vend as do të ha e as do të pi. 
9Kur më dërgoi këtu, Zoti më urdhëroi: «Ti nuk duhet të hash e të pish atje asgjë, dhe 
nuk duhet të kthehesh nga e njëjta rrugë që more për të shkuar atje.»” 
10Profeti u largua nga Bet-Eli dhe shkoi në një rrugë tjetër për në shtëpi. 
 
Profeti mashtrohet dhe bëhet i pabindur 
11Në Bet-El banonte një profet i vjetër. Bijtë e tij i treguan ç’kishte bërë profeti nga Juda 
dhe ç’i kishte thënë mbretit. 12«Nga cila rrugë është kthyer në shtëpi?» – pyeti ati i tyre. 
Ata e kishin vëzhguar atë, prandaj ia treguan. 13«Më shaloni gomarin tim» – i urdhëroi. 
Pastaj hipi mbi të 14dhe ndoqi profetin nga Juda. E gjeti të ulur nën një lis dhe e pyeti: 
«Mos je ti profeti që erdhi nga Juda?» «Unë jam» – ia ktheu tjetri. 15Atëherë plaku iu lut: 
«Eja me mua në shtëpinë time dhe ha diçka me mua!» 
16Por profeti nga Juda iu përgjigj: «Nuk mund të vij me ty. Në këtë vend nuk duhet as të 
ha e as të pi. 17Zoti ma ka ndaluar dhe më urdhëroi, gjithashtu, të kthehem në shtëpi 
nga një rrugë tjetër.» 
18Atëherë plaku i tha: ”Edhe unë jam profet ashtu si ti. Zoti më ka urdhëruar nëpër-
mjet një engjëlli: «Merre me vete në shtëpi dhe jepi të hajë dhe të pijë.»” Kjo ishte 
gënjeshtër, 19por tjetri e besoi, u kthye bashkë me të dhe hëngri e piu tek ai. 
20Ndërsa rrinin në tryezë, Zoti i dha profetit të vjetër një lajm për mysafirin që e kishte 
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sjellë në shtëpinë e tij: 21”Zoti të thotë: – i tha plaku profetit nga Juda duke thirrur. – Ti 
nuk e dëgjove urdhrin e Perëndisë sate, 22por je kthyer dhe ke ngrënë e ke pirë, 
megjithëse të thashë: «Në këtë vend ti nuk duhet të hash e të pish asgjë.» Prandaj do të 
varrosesh në varrin e paraardhësve të tu.” 
23Kur mbaruan së ngrëni, profeti nga Juda shaloi gomarin që mikpritësi i tij i kishte 
vënë në dispozicion, 24dhe u nis në shtëpi. Rrugës iu sul një luan dhe e mbyti. Luani 
dhe gomari u ndalën pranë të vdekurit. 
25Disa njerëz që kaluan pranë, e panë të vdekurin të shtrirë në rrugë dhe luanin pranë 
tij. Ata treguan për këtë në qytetin ku banonte profeti i vjetër. 26Kur dëgjoi këtë, tha: 
«Ky është profeti që nuk e zbatoi urdhrin e Zotit. Për këtë Zoti dërgoi një luan, që t’i 
sulej dhe ta vriste. Kështu ka shpallur vetë Zoti.» 27U dha urdhër bijve të tij t’i shalonin 
gomarin, 28shkoi deri në atë vend dhe gjeti gjithçka ashtu siç i kishin treguar. Gomari e 
luani po qëndronin pranë të vdekurit, dhe luani nuk e kishte ngrënë të vdekurin e as 
nuk i kishte bërë dëm gomarit. 29Profeti i vjetër e ngriti të vdekurin mbi gomarin e tij 
dhe e ktheu në Bet-El për ta vajtuar e për ta varrosur. 30E vendosi në varrin e familjes 
së tij dhe filloi ta vajtonte bashkë me të afërmit: «O vëllai im! Vëllai im!» 31Pastaj u tha 
bijve të tij: «Kur të vdes, më vini në të njëjtin varr me këtë profet. Eshtrat e mia le të 
pushojnë pranë të tijave. 32Sepse ajo që ky njeri i ka shpallur altarit në Bet-El dhe 
vendflijimeve në fshatrat e Samarisë në emër të Zotit, do të realizohet me siguri.» 
 
Jaravami nuk ka nxjerrë asnjë mësim 
 (2 Kr. 11,5-12.15) 
33Jaravami nuk pranoi të largohej nga rruga e tij e gabuar as pas këtyre ngjarjeve. 
Vazhdoi të emëronte prift në vendet e flijimit të Samarisë secilin që i bënte lutje. 
34Fajësia, me të cilën ngarkohej duke vepruar kështu, çoi në asgjësimin e familjes së tij 
dhe në rrënimin e dinastisë të tij. 
 
Jaravamit dhe mbarë Izraelit u shpallet dënimi 

Atëherë biri i Jaravamit, Avija, u sëmur. 2Pas kësaj, Jaravami i tha gruas së tij: 
«Shko në Shilo te profeti Ahija. Ai ka profetizuar dikur se unë do të bëhem 

mbret i këtij populli. Maskohu, që të të mos njohë askush se je gruaja ime. 3Merr me 
vete dhjetë bukë, disa ëmbëlsira dhe një shtambë me mjaltë. Profeti do të të tregojë se 
ç’do t’i ndodhë fëmijës.» 4Gruaja shkoi në Shilo dhe hyri në shtëpinë e Ahijës. Profeti 
nuk mund ta shihte, sepse ishte i verbër nga pleqëria. 5Por Zoti i kishte thënë: «Gruaja 
e Jaravamit do të vijë tek ti dhe do të të pyesë se ç’do t’i ndodhë birit të saj të sëmurë. 
Por ajo nuk do ta zbulojë veten.» Zoti i kishte treguar, gjithashtu, se si duhej t’i 
përgjigjej. 
6Kur gruaja hyri në derë, Ahija dëgjoi hapat e saj dhe tha: ”Hyr lirisht! Ti je gruaja e 
Jaravamit. Përse maskohesh? Kam një lajm të keq për ty. 7Shko në shtëpi dhe tregoji 
Jaravamit se ç’i thotë Zoti, Perëndia e Izraelit: «Të zgjodha prej të gjithë të tjerëve dhe të 
besova mbretërimin e popullit tim. 8Pasardhësve të Davidit ua hoqa sundimin mbi 
Izraelin dhe ta dhashë ty. Por ti nuk ishe si shërbëtori im, Davidi, që ma mbajti besën, 
që i zbatoi të gjitha urdhërimet e mia dhe që bëri atë që më pëlqente mua. 9Jo, ti je 
sjellë edhe më keq se të gjithë paraardhësit e tu; më ke mohuar dhe ke bërë për vete 
perëndi, shtatore të derdhura në bronz! Kështu më ke fyer! 10Për këtë do të bëj që ty 
dhe familjes sate t’i ndodhë fatkeqësi. Do t’i shfaros të gjithë pasardhësit e tu meshkuj, 
fëmijë dhe të rritur. Nuk do të lë të gjallë asnjë prej tyre: do t’i zhduk ashtu siç fshihet 
ndyrësia deri në fund. 11Kush prej tyre vdes në qytet, atë do ta hanë qentë, ndërsa 
kush vdes në fushë, atë do ta hanë hutat.» Kështu thotë Zoti!” 
12Pastaj Ahija i tha gruas së Jaravamit: «Tani shko në shtëpi! Sapo të hysh në qytet, 
biri yt do të vdesë. 13Për të do të vajtohet në mbarë Izraelin. Por ai do të jetë i vetmi prej 
familjes së Jaravamit që do të varroset, sepse ai është gjithashtu i vetmi, në të cilin 
Zoti, Perëndia e Izraelit, ka gjetur diçka të mirë. 14Zoti do të emërojë një mbret për 
Izraelin, i cili do t’i shfarosë të gjithë pasardhësit e Jaravamit. 15Po, Zoti do t’i japë 
mbarë Izraelit një goditje aq të madhe, saqë do të tundet si kallami në ujë. Do t’i 
rrëmbejë izraelitët nga ky vend i mirë ku i kishte mbjellë paraardhësit e tyre, dhe do t’i 
flakë ata në një vend përtej Eufratit. Kështu do të ndëshkohen pse kanë ngritur shtylla 
kushtuar kultit të pjellorisë dhe kështu, e kanë fyer Zotin. 16Ai do t’i dorëzojë izraelitët 
tek armiqtë e tyre, sepse Jaravami ka vepruar kundër meje dhe sepse të gjithë ata u 
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mashtruan duke adhuruar idhujt.»  7Gruaja e Jaravamit u kthye në shtëpi në Tircë, 
dhe sapo shkeli pragun e derës, i vdiq biri. 18E varrosën dhe mbarë Izraeli e vajtoi. 
Kështu ndodhi ajo që kishte shpallur Zoti me anë të shërbëtorit të tij, profetit Ahija. 
 
Vdekja e Jaravamit dhe pasardhësit e tij 
19Gjithçka tjetër për Jaravamin, për mënyrën e tij të mbretërimit dhe luftërat që bëri, 
mund të lexohet në analet zyrtare të mbretërve të Izraelit. 20Ai mbretëroi 22 vjet, dhe 
kur vdiq, fronin e trashëgobiri i tij, Nadavi. 
 
Rëhavami si mbret i Judës 
21Rëhavami, biri i Solomonit, ishte 41 vjeç kur u bë mbret i Judës. Mbretëroi 17 vjet në 
Jerusalem, qyteti, të cilin Zoti e kishte zgjedhur në territorin e fisit të Izraelit dhe që e 
kishte caktuar për vendin e shenjtërores së tij. Nëna e Rëhavamit ishte amonase me 
emër Naama. 22Ai bëri atë që nuk i pëlqeu Zotit. 
Me mosbindjen e tyre, banorët e Judës e nxitën zemërimin e Zotit më shumë se para-
ardhësit e tyre. 23Ashtu si njerëzit në mbretërinë e Izraelit, në të gjitha malet dhe nën 
pemët e shenjta, ata ngritën vendflijime, gurë dhe shtylla të shuguruara. 24Kishte 
madje edhe burra dhe gra që në shenjtërore të ndryshme u dhanë pas prostitucionit. 
Në të gjitha këto, njerëzit e Judës ndoqën zakonet e pështira të atyre popujve që Zoti i 
kishte dëbuar para izraelitëve. 
25Vitin e pestë të mbretërimit të mbretit Rëhavam, faraoni egjiptian Shishak sulmoi Je-
rusalemin.♦  26Plaçkiti dhomat e thesarit në Tempull dhe në pallatin mbretëror dhe 
mori me vete edhe të gjitha mburojat e arta që ishin punuar me urdhrin e Solomonit. 
27Për t’i zëvendësuar ato, Rëhavami urdhëroi që të punoheshin mburoja bronzi dhe ia 
dorëzoi komandantit të rojës që ishte vendosur në hyrjen e pallatit. 28Sa herë që mbreti 
hynte në Tempullin e Zotit, rojtarët që e shoqëronin, i mbanin këto mburoja dhe pastaj 
i kthenin ato në vendin e tyre. 
29Gjithçka tjetër për Rëhavamin dhe veprat e tij mund të lexohet në analet zyrtare të 
mbretërve të Judës. 30Gjatë gjithë kohës së mbretërimit të tij kishte luftë midis tij dhe 
Jaravamit.♦♦  31Kur vdiq, e varrosën pranë paraardhësve të tij në qytetin e Davidit. 
Nëna e tij,♦♦♦  Naama, ishte amorase. Fronin e trashëgoi i biri, Avija. 
_________ 
♦ Sipas stelës së tij, ky faraon e pushtoi Izraelin gjithashtu, megjithëse kronisti nuk interesohet 
për këtë. Sheshaku (sipas një eksperti, Ramses II. “Sheshak” do të thotë “Plaçkitës) nxori haraç 
nga 150 qytete. ♦♦ d.m.th. kishte inkursione dhe dyshim të dyanshëm. ♦♦♦ Nëna mbretëreshë 
kishin pozitë të rëndësishme në oborrin e mbretërisë jugore. 
 
Për mbretin Avija nga Juda 
(2 Kr. 13,1-14) 

Avija u bë mbret i Judës në vitin e 18-të të mbretërimit të Jaravamit, mbretit të 
Izraelit. 2Mbretëroi tri vjet në Jerusalem; nëna e tij ishte bija e Avishalomit dhe 

quhej Maaha. 3Ai ndoqi shembullin e keq të atit të tij dhe nuk e dëgjoi Zotin, Perëndinë 
e tij, me gjithë zemër, ndryshe nga stërgjyshi i tij, Davidi. 4-5Sidoqoftë Zoti nuk e 
shkatërroi dinastinë e tij; i dha një djalë si trashëgimtar të fronit të tij dhe e ruajti Je-
rusalemin nga rrënimi, sepse e mbante mend Davidin, i cili gjatë jetës së tij kishte bërë 
atë që i pëlqente Zotit, dhe e kishte dëgjuar për gjithçka – me përjashtim të së keqes që 
i kishte bërë hitasit Urija. 6-7Lufta me Jaravamin zgjati deri në kohën e mbretërimit të 
Avijës. Gjithçka tjetër për Avijën dhe veprat e tij mund të lexohet në analet zyrtare të 
mbretërve të Judës. 8Kur vdiq, e varrosën në qytetin e Davidit, dhe fronin e trashëgoi i 
biri, Asa. 
 
Për mbretin Asa nga Juda 
(2 Cron, 15.16-16,6) 
9Vitin e 20-të të mbretërimit të Jaravamit, mbretit të Izraelit, Asa u bë mbret i Judës. 
10Mbretëroi 41 vjet në Jerusalem; pozitën e nënës së mbretit e mbante stërgjyshja e tij, 
Maaha, bija e Avishalomit. 11Ai bëri atë që i pëlqeu Zotit, ashtu si stërgjyshi i tij, Davidi. 
12I dëboi prostitutat e Tempullit nga vendi dhe hoqi shtatoret idhujtare që kishin 
ngritur paraardhësit e tij. 13Madje edhe guxoi ta shkarkonte Maahën nga pozita e saj e 
nënës së mbretit, sepse ajo kishte ngritur një shtatore të neveritshme të perëndeshës 
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Ashera. Urdhëroi që shtatoren ta hiqnin dhe ta digjnin në luginën e Kidronit. 
14Sidoqoftë, vendet e flijimit në vend nuk i prishi; ndërsa për gjithçka tjetër e dëgjoi 
Zotin me gjithë zemër gjatë jetës së tij. 15Solli në Tempull pajisjet e arta dhe të 
argjendta që ia kishte shuguruar Zotit i ati, dhe i kushtoi Zotit edhe mjete të tjera prej 
ari dhe argjendi. 
16Ndërmjet Asës dhe mbretit Basha mbretëroi gjendje lufte, sa ishte gjallë Basha. 
17Basha marshoi në jug kundër Judës dhe fortifikoi qytetin e Ramës për të qenë në 
gjendje të kontrollonte rrugët nga Juda dhe për në Judë.♦ 18Atëherë mbreti Asa dërgoi 
një delegacion në Damask te mbreti sirian, Ben-Hadadi, biri i Tavrimonit dhe nipi i 
Hezjonit. Bashkë me delegacionin ai dërgoi të gjithë argjendin dhe arin nga thesari 
mbretëror, si dhe gjithçka që kishte tepruar prej arit dhe argjendit në thesarin e 
Tempullit, dhe porositi t’i thoshin mbretit sirian: 19«Dua të lidh marrëveshje me ty, 
ashtu siç ekzistonte ndërmjet etërve tanë. Këtë ar dhe argjend ta dërgoj si dhuratë. 
Prandaj prishe marrëveshjen me mbretin izraelit Basha dhe sulju vendit të tij, që të 
detyrohet të tërhiqet nga kufiri im.» 
20Ben-Hadadi e pranoi propozimin dhe i dërgoi trupat e tij kundër Izraelit. Ato shkre-
tuan qytetet Ijon, Dan dhe Avel-Bet-Maha, si dhe krahinën rreth Kineretit dhe mbarë 
territorin e fisit të Naftaliut. 21Pastaj Basha i pezulloi punimet e ndërtimit në Rama dhe 
u tërhoq në kryeqytetin e tij, Tirca. 
22Mbreti Asa mobilizoi të gjithë burrat e Judës; nga shërbimi ushtarak nuk u lirua 
asnjë. Ata duhej të largonin gurët dhe drunjtë që Basha kishte përgatitur për ndër-
timin e kështjellës. Me to Asa urdhëroi të fortifikonin qytetet Geva dhe Micpa në 
territorin e Benjaminit. 
23Gjithçka tjetër për Asën dhe veprat e tij, për qytetet që ndërtoi dhe për të gjitha 
sukseset e tij, mund të lexohet në analet zyrtare të mbretërve të Judës. Në pleqëri 
vuajti nga një sëmundje e këmbëve.♦♦  24Kur vdiq, e varrosën pranë paraardhësve të tij 
në qytetin e Davidit dhe fronin e trashëgoi i biri, Jehoshafati. 
________ 
♦ Basha pushtoi parcelën e territorit të fisit të Benjaminit që Asa ripushtoi më vonë. Pastaj Asa e 
fortifikoi kufirin e parë. ♦♦ Është kuptimplotë që autori nuk e mban këtë sëmundje për ndëshkim 
nga Zoti, por për pjesë të jetës në një botë të rrënë në mëkat.  
 
Mbreti Nadav i Izraelit dhe mbarimi i dinastisë së Jaravamit 
25Vitin e dytë të mbretërimit të Asës, mbretit të Judës, Nadavi, biri i Jaravamit, u bë 
mbret i Izraelit. Ai mbretëroi dy vjet. 26Bëri atë që nuk i pëlqeu Zotit, dhe ndoqi 
shembullin e keq të atit të tij, që i kishte futur izraelitët në idhujtari. 
27Basha, biri i Ahijës prej fisit të Jisakarit, thuri një komplot kundër tij dhe e vrau. Kjo 
ndodhi kur Nadavi me ushtrinë izraelite po rrethonte kështjellën filisteje të Gibetonit. 
28Tashmë Basha u bë mbret i Izraelit. Kjo ndodhi në vitin e trete të mbretërimit të 
mbretit judeas Asa. 29Kur Basha hipi në fron, e shfarosi të gjithë familjen e Jaravamit. 
Nuk la të gjallë asnjërin prej pasardhësve të Jaravamit.♦ Kështu u realizua ajo që 
kishte shpallur Zoti nëpërmjet shërbëtorit të tij, Ahijës prej Shilos. 30Ky ishte 
ndëshkimi për atë se Jaravami kishte bërë faj ndaj Zotit, Perëndisë së Izraelit, dhe i 
kishte futur izraelitët në idhujtari. Kështu e kishte nxitur zemërimin e Zotit. 
31Gjithçka tjetër për Nadavin dhe veprat e tij, mund të lexohet në analet zyrtare të 
mbretërve të Izraelit. 32Veprimet luftarake ndërmjet Judës dhe Izraelit vazhduan edhe 
gjatë mbretërimit të Bashës. 
________ 
♦ Basha e kishte tepruar: urdhri i Zotit ishte shfarosja e çdo trashëgimtari mashkullor, por ai e 
kishte shfarosur tërë familjen. Midis vdekjes së Jaravamit dhe hipjes në fron të Omriut mbretëria 
veriore hyri në një periudhë lëkundshmërie: nga pesë mbretërit që ishin në fuqi ose që kërkonin 
fuqi, katër vdiqën me vdekje të dhunshme.  
 
Për mbretin Basha të Izraelit 
33Vitin e tretë të mbretërimit të Asës, mbretit të Judës, Basha, biri i Ahijës, u bë mbret i 
Izraelit. Ai mbretëroi 24 vjet në Tircë. 34Edhe ai bëri atë që nuk i pëlqeu Zotit dhe ndoqi 
shembullin e keq të Jaravamit, që i kishte shtyrë izraelitët në idhujtari. 

Por Zoti urdhëroi që nëpërmjet profetit Jehu, birit të Hananit, t’i thuhej Bashës: 
2«Ndonëse ishe njeri pa pushtet dhe pa ndikim, të bëra mbret të popullit tim, 16
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Izraelit. Por ti ke ndjekur shembullin e keq të Jaravamit. Ti e ke futur popullin tim në 
idhujtari, kështu që e ke nxitur zemërimin tim. 3Prandaj familjes sate do t’i ndodhë 
ashtu siç i ndodhi familjes së Jaravamit. Nuk do të lë të gjallë asnjërin prej 
pasardhësve të tu. 4Kush prej tyre do të vdesë në qytet, atë do ta hanë qentë, ndërsa 
kush do të vdesë në fushë, atë do ta hanë hutat.» 
5Gjithçka tjetër për Bashën, për veprat dhe sukseset e tij, mund të lexohet në analet 
zyrtare të mbretërve të Izraelit. 6Kur vdiq, e varrosën në Tircë dhe i biri, Ela, trashëgoi 
fronin. 7Profeti Jehu ia kishte shpallur dënimin Bashës jo vetëm pse kishte vepruar si 
Jaravami, dhe kështu kishte fyer Zotin, por edhe sepse kishte shfarosur pasardhësit e 
Jaravamit. 
 
Mbreti Ela i Izraelit dhe mbarimi i dinastisë së Bashës 
8Vitin e 26-të të mbretërimit të Asës, Ela, biri i Bashës, u bë mbret i Izraelit. Mbretëroi 
dy vjet në Tircë. 9Pastaj Zimriu, komandanti i gjysmës së karrocave, thuri një komplot 
kundër tij. Kur mbreti po pinte në shtëpinë e kujdestarit të pallatit, Arcës, dhe ishte 
dehur, 10Zimriu u fut në shtëpinë e tij dhe e vrau. Atëherë Zimriu u bë mbret i Izraelit. 
Kjo ndodhi në vitin e 27-të të mbretërimit të mbretit Asa. 
11-12Pasi hipi në fron, Zimriu i shfarosi të gjithë pasardhësit meshkuj të Bashës. Vrau 
edhe të gjithë ata që ishin të afërt të familjes mbretërore. Kështu u realizua ajo që 
kishte shpallur Zoti nëpërmjet profetit Jehu. 13Ky ishte dënimi për atë që Basha dhe i 
biri, Ela, i kishin futur izraelitët në idhujtari, dhe kështu e kishin fyer Zotin, Perëndinë 
e Izraelit. 
14Gjithçka tjetër për Bashën dhe për veprat e tij mund të lexohet në analet zyrtare të 
mbretërve të Izraelit. 
 
Lufta për fronin pas vrasjes së mbretit Basha 
15Vitin e 27-të të mbretërimit të Asës, mbretit të Judës, Zimriu u bë mbret i Izraelit për 
shtatë ditë në kryeqytetin Tirca. Atëherë ushtria izraelite po rrethonte kështjellën 
filisteje të Gibetonit. 16Kur në fushimin e ushtrisë u njoftua që Zimriu kishte thurur një 
komplot kundër mbretit Ela dhe e kishte vrarë atë, burrat e Izraelit menjëherë 
emëruan mbret të Izraelit komandantin e tyre, Omriun. 17-18Omriu marshoi me të gjithë 
ushtrinë nga Gibetoni në kryeqytetin Tirca. Kur qyteti u pushtua pas një rrethimi të 
shkurtër, Zimriu u mbyll në kullën e brendshme të pallatit mbretëror, i vuri zjarrin 
pallatit dhe gjeti vdekjen në zjarr. 19Ky ishte dënimi për atë që kishte bërë ai, dhe kjo 
nuk i pëlqeu Zotit, sepse kishte ndjekur shembullin e keq të Jaravamit, i cili i kishte 
futur izraelitët në idhujtari. 20Gjithçka tjetër për komplotin e Zimriut, si dhe për 
mbretërinë e tij, mund të lexohet në analet zyrtare të mbretërve të Izraelit. 
21Vetëm gjysma e popullit mori anën e mbretit Omri. Gjysma tjetër bëri mbret Tivniun, 
birin e Ginatit. 22Por përkrahësit e Omriut ishin më të fortë se përkrahësit e Tivniut. 
Kur vdiq Tivniu, Omriu u bë mbret i mbarë popullit. 
 
Për Omriun, mbretin e Izraelit 
23Vitin e 31-të të mbretërimit të Asës, mbretit të Judës, Omriu u bë mbret i Izraelit.♦  
Mbretëroi 12 vjet, prej të cilave gjashtë të parat në qytetin Tirca. 24Pastaj bleu me 70 
kilogramë argjend malin e Samarisë dhe ndërtoi mbi të një qytet të ri. Qytetit i vuri 
emrin Shomron (Samari) në bazë të emrit të pronarit të mëparshëm të malit, i cili 
quhej Shemer. 
25Omriu bëri atë që nuk i pëlqeu Zotit. Veproi edhe më keq sesa të gjithë paraardhësit e 
tij. 26Për gjithçka ndoqi shembullin e keq të Jaravamit, i cili i kishte çuar izraelitët deri 
atje sa të fyenin Zotin me idhujtarinë e tyre. 27Gjithçka tjetër për Omriun, për veprat 
dhe sukseset e tij, mund të lexohet në analet zyrtare të mbretërve të Izraelit. 28Kur vdiq, 
e varrosën në Shomron, dhe i biri, Ahavi, trashëgoi fronin. 
________ 
♦ Omriu lidhi marrëveshje me Fenicinë (këtej martesa e të birit me Jezabelën), me Sirinë (por 
në kurriz të disa tokave dhe të drejtave të tregimit) dhe nënshtroi Moabin (shih mbishkrimin e 
Meshës).  
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Mbreti Ahav i Izraelit 
29Vitin e 38-të të mbretërimit të Asës, Ahavi, biri i Omriut, u bë mbret i Izraelit. 
Mbretëroi 22 vjet në Shomron. 30Veproi edhe më keq se paraardhësit e tij. 31-32Jo vetëm 
u kap pas idhujtarisë së Jaravamit, por mëkatoi plotësisht, duke u martuar me 
Izobalën, njërën nga bijat e mbretit Itobal I, dhe, për nder të perëndisë fenikase Baal, 
ndërtoi në Shomron♦  një tempull me një altar. Ai hyri vetë në këtë tempull dhe iu lut 
Baalit. 33Krahas kësaj, urdhëroi që të ngrihej një shtatore e perëndeshës Ashera. Me 
këtë dhe vepra të ngjashme si këto fyeu Zotin, Perëndinë e Izraelit, më shumë se të 
gjithë mbretërit që kishin mbretëruar në Izrael para tij. 
34Në kohën e mbretërimit të tij, Hieli nga Bet-Eli e rindërtoi qytetin Jeriho. Kur hodhi 
themelet, këtë e pagoi me jetën e birit të tij të parëlindur, Aviramin, dhe kur vendosi 
dyert, këtë e pagoi me jetën e birit të tij më të vogël, Seguvin.♦♦  Kështu u plotësua 
kanosja që kishte shpallur dikur Joshua në emër të Zotit. 
_________ 
♦ Kryeqytet, kështu e vendosi adhurimin e Baal-Melkart si kult shtetëror. ♦♦ Këto do të ishin 
flijime njerëzish për të vulosur themelimin e qytetit, dhe kjo shënon prishje të mëtejshme të 
paganizmit.   
 
Profeti Elija shpall thatësirë të madhe 

Elija, profeti nga fshati Tishbe në krahinën e Gileadit, i tha Ahavit: «Në emër të 
Zotit, Perëndisë së Izraelit që vepron, në shërbim të të cilit jam, po të them: në 

vitet e ardhshme nuk do të bjerë as vesë e as shi,♦  deri në një urdhër të dytë!» 
___________ 
♦ Sfidë për baalin, i cili gjoja ishte perëndi e furtunës dhe të shiut. Elija iu lut Zotit për një 
katastrofë kombëtare sepse Izraeli varej nga bujqësia, e cila furnizonte mallrat me të cilat Izraeli 
bënte tregi me Fenikinë në këmbim të mallrave luksioze. Kjo tregi me radhë shkaktoi pabarazi 
dhe padrejtësi shoqërore: të pasurit i shfrytëzonin të varfrit. Këtë situatë duhej ta përballonte më 
vonë profeti Amos. 

 
Zoti kujdeset për lajmëtarin e tij: Elija pranë përroit Kerit 
2Pastaj Zoti i tha Elijës: 3«Kërko strehim! Shko drejt lindjes nëpër Jordan dhe fshihu 
pranë përroit Kerit. 4U kam dhënë urdhër korbave ♦  të të sjellin ushqim, ndërsa ujë 
mund të pish nga përroi. 5Elija iu bind urdhrit të Zotit, shkoi në përroin Kerit dhe 
qëndroi atje. 6Në mëngjes dhe në mbrëmje korbat i sillnin bukë dhe mish, ndërsa ujin 
e mori nga përroi. 7Por meqë nuk binte shi, pas pak u tha edhe përroi. 
__________ 
♦ ose: arabëve 
 
Zoti kujdeset për lajmëtarin e tij: Elija te vejusha e Carfatit 
8Atëherë Zoti i tha Elijës: 9«Shko në qytetin Carfat në Feniki dhe rri atje! I kam dhënë 
urdhër një vejushe të të furnizojë me ushqim dhe pije.» 10Kështu, Elija shkoi në Carfat. 
Kur arriti në portën e qytetit, takoi një vejushë që mblidhte dru. «Më sill diçka për të 
pirë!» – iu lut asaj. 11Kur ajo u largua për ta marrë, i thirri nga pas: «Sill edhe pak 
bukë!» 12Por ajo tha: «Betohem për Zotin, Perëndinë tënd që vepron: nuk më mbetet 
asnjë ushqim më, vetëm një grusht miell në tenxhere dhe disa pika vaj në shtambë. 
Tek po mbledh pak dru për të gatuar vaktin e fundit për vete dhe birin tim. Pastaj 
duhet të vdesim.» 
13Elija iu përgjigj: ”Shko në shtëpi dhe bëj ç’ke ndër mend. Por më piq më parë një pite 
të vogël dhe ma sill. Pjesën tjetër mund ta gatuash për vete dhe për birin tënd. Mos u 
shqetëso, 14sepse Zoti, Perëndia e Izraelit, ka premtuar: «Çanaku për miellin nuk do të 
boshatiset e as vaji në vorbë nuk do të shterohet, derisa të urdhëroj që të bjerë shi.»” 
15Gruaja shkoi dhe veproi sipas urdhrit të Elijës. Dhe me të vërtetë, të tre kishin mjaft 
për të ngrënë. 16Çanaku për miellin nuk u boshatis e as vaji në vorbë nuk u shterua, 
pikërisht ashtu siç kishte premtuar Zoti nëpërmjet Elijës. 
 
Elija kthen në jetë birin e vejushës 
17Pas pak biri i vejushës që kishte strehuar profetin, u sëmur. Gjendja e tij u keqësua 
dhe në fund vdiq. 18Atëherë nëna e tij i tha Elijës: «Përse nuk na lë në qetësi? Ti ke hyrë 
në shtëpinë time për të kujtuar Perëndinë për të keqen që kam bërë. Për këtë u desh të 
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vdiste im bir!» ♦  
19«Ma sill mua!» – iu përgjigj Elija. Ai ia mori fëmijën e vdekur nga prehri, e çoi në 
baxhë dhe e vuri në shtratin e tij. 20Pastaj iu lut: «O Zot, Perëndia ime! Me të vërtetë do 
t’i shkaktosh kësaj gruaje fatkeqësi dhe do t’ia marrësh birin e saj të vetëm? Ajo më ka 
pritur shumë mirë në shtëpinë e saj!» 21Pastaj u mbështet tri herë në kufomën e fëmijës 
duke iu lutur: «O Zot, Perëndia ime, ktheje në jetë fëmijën!» 
22Zoti e dëgjoi lutjen e tij dhe ia ktheu jetën fëmijës. 23Elija e mori për dore djaloshin, ia 
dërgoi përsëri së ëmës dhe i tha: «Ja, po jeton!» 24Gruaja tha: «Tani e shoh se ti je profet 
dhe se mund t’i zihet besë fjalës që Zoti shpalli nëpërmjet teje!» 
________ 
♦ Kështu mohohet lidhje e pashmangshme midis mëkatit dhe vuajtjes, ose midis drejtësisë dhe 
bekimit. Në Bibël lihet vend për vuajtje të pamerituar ose të pashpjeguar: thjesht bëhet fjalë për 
jetën në botën nën mallkimin e mëkatit.  
 
Elija paraqitet te mbreti 

Pasi nuk kishte rënë shi për dy vjet, Zoti i tha Elijës: «Shko dhe paraqitju 
mbretit Ahav! Do të bëj që të bjerë shi përsëri.» 2Elija u nis për rrugë. 

Në qytetin Shomron ishin harxhuar të gjitha rezervat ushqimore. 3Prandaj Ahavi 
urdhëroi të thërrisnin kujdestarin e pallatit të tij, Ovadjën. Obadja i kishte qëndruar 
gjithnjë besnik Zotit. 4Kur Izobala kishte dhënë urdhër të vriteshin  profetët e Zotit, ai 
kishte mbrojtur njëqind prej tyre; i kishte fshehur ata në grupe prej pesëdhjetë vetash 
në dy shpella dhe i kishte furnizuar me bukë e ujë. 5Ahavi i tha Ovadjës: «Tani duhet të 
kërkojmë çdo oazë dhe çdo luginë për të gjetur një vend me bar. Ndoshta do të gjejmë 
ndokund ndonjë ushqim për kuajt dhe mushkat. Ndryshe, nuk do të na mbetet gjë 
tjetër veçse të vrasim një pjesë të kafshëve.» 
6Ahavi dhe Obadja e ndanë mes tyre zonën ku do të kërkonin, dhe secili u nis për të 
kërkuar. 7Obadja po kërkonte në pjesën e tij, kur, papritur, i doli përpara dhe i zuri 
rrugën Elija. Obadja e njohu profetin, ra përmbys para tij dhe e pyeti: «O Elija, zoti im, 
ti je?» 
8«Po, unë jam – i tha Elija. – Kthehu menjëherë dhe njofto zotin tënd se jam këtu!» 
9”Çfarë kam bërë që po më bën pre të zemërimit të mbretit? – iu përgjigj Obadja. – Ai do 
të japë urdhër të më vrasin. 10Betohem për Zotin që vepron, Perëndinë tënd, se Ahavi 
nuk ka lënë vend pa të kërkuar. Në qoftë se i thuhej: «Ai nuk është këtu!», atëherë 
mbreti i vendit duhej të betohej për këtë. 11Tani ti thua që unë të shkoj dhe ta njoftoj: 
«Elija është këtu»? 12Pa u ndarë akoma mirë prej teje, Shpirti i Zotit mund të të çojë në 
një vend që unë nuk e njoh fare. Në qoftë se Ahavi nuk të gjen këtu, atëherë do të më 
vrasë mua. Përveç kësaj, unë kam qëndruar besnik ndaj Zotit qysh i ri. 13A nuk të kanë 
njoftuar për atë që kam bërë? Kur Izobala donte të vriste profetët e Zotit, fsheha 
njëqind prej tyre nëpër shpella dhe i furnizove me bukë e ujë. 14E tani, ti më dërgon tek 
Ahavi, që ta njoftoj për ty? Ai do të më vrasë me siguri.” 
15Por Elija i tha: «Në emër të Zotit që vepron, në shërbim të të cilit jam, po të them se 
sot do të paraqitem para Ahavit!» 
 
Elija kërkon vendimin e mbretit 
16Pastaj Obadja shkoi te mbreti Ahav dhe e njoftoi për gjithçka. Mbreti u nis menjëherë 
dhe i doli Elijës përpara. 17Kur e pa profetin, thirri: «Ja, pra, ku na qënke ti, njeriu që e 
fute Izraelin në fatkeqësi!» 18Por Elija iu përgjigj: «Jo! Nuk jam unë që kam futur Izraelin 
në fatkeqësi, por je ti dhe familja jote! Ju nuk i keni zbatuar urdhërimet e Zotit; madje 
ti adhuron edhe perëndi të huaja. 19Por tani është tepër vonë! Dërgo lajmëtarë! I gjithë 
Izraeli të mblidhet rreth meje në majën e Karmelit! Thirr edhe 450 profetët e Baalit dhe 
400 profetët e Asherës, të cilëve Izobala u jep ushqim dhe pije!» 
20Ahavi dha urdhër që të mblidheshin në malin e Karmelit izraelitët dhe profetët e 
Izobalës. Pasi ishin mbledhur të gjithë, 21Elija doli para popullit dhe thirri: «Edhe sa 
kohë do të lëkundeni sa andej-këtej?♦ Në qoftë se Zoti është Perëndia e vërtetë, atëherë 
adhurojeni! Në qoftë se është Baali, atëherë dëgjojeni!» Njerëzit heshtën 22dhe Elija 
vazhdoi: «Unë jam i vetmi profet i Zotit që ka mbetur gjallë. Këtu ndodhen edhe 450 
profetë që janë në shërbim të Baalit. 23Sillni këtu dy dema të njomë! Ata le të zgjedhin 
njërin prej tyre, ta therin, ta ndajnë në copa dhe ta venë mbi një turrë drush, por pa i 
vënë zjarrin. Kështu do të bëj edhe unë me demin tjetër. 24Pastaj le të thërrasin në 
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ndihmë perëndinë e tyre, kurse unë do të thërras Zotin. Kush do të përgjigjet duke 
dërguar zjarrin, ai është Perëndia e vërtetë.» Mbarë populli thirri: «Po, kështu të bëjmë!» 
________ 
♦ Ata kërkonin të adhuronin dy perëndi njëkohësisht: do të kenë menduar se Zoti (Jahve) ishte 
perëndi e Sinait dhe maleve, kurse Baali ishte perëndia e motit: bujqësia ishte gjoja jashtë 
kompetencës së Zotit.   
 
Cili është perëndia i vërtetë? 
25Pastaj Elija u tha profetëve të Baalit: «Filloni ju, sepse jeni më shumë. Zgjidhni një 
dem, përgatiteni për flijim dhe lutjuni perëndisë tuaj, por mos ua vini zjarrin druve!» 
26Ata e përgatitën flinë dhe thirrën nga mëngjesi gjer në mesditë: «O Baal, na dëgjo!», 
duke kërcyer dhe duke u lëkundur sa andej-këtej, rreth altarit. Por gjithçka heshti; 
askush nuk iu përgjigj. 
27Në mesditë, Elija i përqeshi duke u thënë: «Duhet të thërritni me zë më të lartë! Ai 
është perëndi! Ndoshta është duke u menduar ose bën nevojën, ose është në udhëtim. 
Ndoshta fle në drekë. Duhet ta zgjoni!» 28Ata thirrën me zë edhe më të lartë duke u 
gërvishtur me shpata dhe me heshta sipas zakonit të tyre, derisa i mbuloi gjaku. 29U 
bënë tamam si të çmendur. Kështu vazhduan tërë pasdreken, deri në orën e flijimit të 
mbrëmjes. Por gjithçka heshti. Nuk erdhi asnjë jehonë, asnjë përgjigje. 
30Pastaj Elija mblodhi popullin. Kur u afruan të gjithë njerëzit, ai rindërtoi altarin që 
ishte rrëzuar. 31Pastaj solli 12 gurë, sipas numrit të fiseve që rridhnin prej bijve të 
Jakovit, të cilit Zoti i kishte thënë: «Ti do të quhesh Izrael.» 32Prej këtyre gurëve ndërtoi 
një altar për nder të Zotit. Pastaj gërmoi rreth altarit një hendek, me gjerësinë e 
nevojshme për të mbjellë dhjetë kilogramë farë. 33I vuri drunjtë njërin mbi tjetrin, e 
ndau demin në copa dhe copat i vuri mbi drunj. 34Në fund, urdhëroi që mbi flinë dhe 
mbi drunjtë të derdheshin katër shtamba me ujë. Këtë e përsëriti edhe dy herë të tjera. 
35Uji rrodhi nga altari dhe mbushi hendekun. 
36Në orën e flijimit të mbrëmjes, Elija doli para altarit dhe thirri: «O Zot, ti Perëndia e 
Avrahamit, e Izakut dhe e Jakovit! Le ta mësojnë të gjithë sot se ti je Perëndia e Izraelit 
dhe se unë jam shërbëtori ♦ yt, që i kam bërë të gjitha këto në emrin tënd! 37Më dëgjo, o 
Zot, më dëgjo! Le ta kuptojë ky popull se ti, o Zot, je Perëndia e vërtetë dhe se ti dë-
shiron ta kthesh atë në rrugën e drejtë.» 
38Atëherë Zoti bëri që nga qielli të zbriste munje. Zjarri përfshiu jo vetëm flinë dhe 
kërcinjtë, por edhe gurët, dheun përreth dhe ujin në hendek.♦♦  39Kur e panë këtë, 
izraelitët ranë përmbys dhe thirrën: «Zoti është Perëndi! Zoti është Perëndi!» 40Por Elija 
dha urdhër: «Kapini profetët e Baalit! Asnjë të mos ikë!» Njerëzit i kapën profetët dhe 
Elija urdhëroi që t’i shpinin në përroin Kishon dhe t’i vritnin atje. 
_______ 
♦ i.e. agenti i Zotit  ♦♦ Jahve (Zoti) bëri pikërisht atë që Baal duhej të bënte: dërgoi munje nga 
qielli i kaltër dhe shi me rrëkë. 
 
Fundi i thatësirës 
41Pastaj Elija i tha Ahavit: «Shko tani, ha dhe pi, se po dëgjoj zhurmën e shiut.» 42Kur 
Ahavi u largua, Elija hipi në majën e malësisë së Karmelit, u ul galiç dhe fshehu 
fytyrën në mes të gjunjëve. 43Pastaj i dha urdhër shërbëtorit të tij: «Largohu pak dhe 
kërko me sy nëpër det!» 
Shërbëtori shkoi, dhe kur u kthye, i tha: «Nuk duket asgjë.» Elija e dërgoi disa herë me 
radhë. 44Herën e shtatë shërbëtori lajmëroi: «Shoh një re të vogël në horizont. Ajo është 
sa një grusht.» 
Atëherë Elija e urdhëroi: «Shko tek Ahavi dhe thuaji që të mbrehë kuajt në karrocë dhe 
të niset menjëherë, që të mos e zërë shiu!» 45Pas pak filloi furtuna. Qielli u mbush me 
re të zeza. Mbi tokë ra shi i rrëmbyeshëm dhe breshër. Ahavi u nis për në Jizrëel. 46Atë-
herë Elijën e shtiu në dorë Shpirti i Zotit. Profeti mbërtheu rrobën e tij në brez dhe 
vrapoi përpara karrocës së Ahavit deri në Jizrëel (si lajmëtar i mbretit). 
 
Elija dëshiron të tërhiqet 

Ahavi e njoftoi Izobalën për gjithçka që kishte bërë Elija dhe se i kishte vrarë të 
gjithë profetët e Baalit. 2Atëherë Izobala dërgoi një lajmëtar tek Elija dhe i tha: 

«Më dënofshin perënditë, në qoftë se nuk do të të kem vrarë nesër në të njëjtën orë kur 
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ke vrarë profetët e mi!» 
3Elijën e kapi frika dhe iku për të shpëtuar jetën. E mori shërbëtorin e tij me vete dhe e 
la në Beershevë, në kufirin jugor të Judës 4Vetë vazhdoi më tutje, drejt jugut nëpër 
stepa. Pas një ditë udhëtimi të lodhshëm, u ul nën një gjineshtër dhe deshi më mirë të 
vdiste. «O Zot, nuk mundem më! – pëshpëriti. – Lermë të vdes! Nuk jam më i mirë se të 
parët e mi.» 5Pastaj u shtri nën gjineshtër dhe ra në gjumë. 
Por erdhi një engjëll, e zgjoi dhe i tha: «Çohu dhe ha!» 6Kur shikoi rreth e rrotull pranë 
vendit ku kishte vënë kokën, Elija pa një pite të freskët dhe një shtambë me ujë. 
Hëngri, piu dhe ra përsëri në gjumë. 7Por engjëlli e zgjoi përsëri dhe i tha: «Çohu dhe 
ha! Ke rrugë të gjatë për të bërë!» 
8Elija u çua, hëngri e piu dhe pastaj u nis për rrugë. E mori veten aq mirë, saqë u end 
pa pushim për 40 ditë e 40 net, derisa arriti në Horev, në malin e Perëndisë. 9Atje gjeti 
një shpellë dhe hyri brenda që të flinte. Papritur dëgjoi zërin e Zotit: «Elija, ç’kërkon 
këtu?» 10Elija iu përgjigj: «O Zot! Të kam mbrojtur me shumë dashuri ty, Perëndinë e Iz-
raelit dhe Zotin e mbarë botës. Izraelitët e kanë shkelur besëlidhjen që bëre me ta; i 
kanë rrëzuar altarët e tu dhe i kanë vrarë profetët e tu. Kam mbetur vetëm unë dhe 
tani duan të më vrasin edhe mua.» 
 
Misioni i ri për Elijën 
11Zoti tha: «Dil nga shpella dhe paraqitu para meje në mal!» Pastaj Zoti kaloi pranë 
shpellës. Ndërkohë, filloi një furtunë e madhe që e lëkundi faqen e malit, dhe gurë të 
mëdhenj u rrokullisën me zhurmë. Por Zoti nuk ishte në furtunë. Kur pushoi furtuna, 
u lëkund toka, por Zoti nuk ishte as në tërmet. 12Pastaj erdhi zjarri, por Zoti nuk ishte 
as në zjarr. Në fund, Elija dëgjoi zhurmën e një erë të lehtë. 
13Atëherë ai e mbuloi fytyrën me mantel, doli jashtë dhe qëndroi para hyrjes së 
shpellës. Një zë e pyeti: «Elija, ç’kërkon këtu?» 14Ai iu përgjigj: «O Zot! Të kam mbrojtur 
më shumë dashuri ty, Perëndinë e Izraelit dhe Zotin e mbarë botës. Izraelitët e kanë 
shkelur besëlidhjen që lidhe me ta; i kanë rrëzuar altarët e tu dhe i kanë vrarë profetët 
e tu. Kam mbetur vetëm unë dhe tani duan të më vrasin edhe mua.» 
15Atëherë Zoti e urdhëroi: «Kthehu nëpër rrugën nga e cila ke ardhur deri këtu! Shko 
në Damask dhe shuguro Hazaelin ♦  mbret të Sirisë. 16Pastaj shuguro Jehuin, birin e 
Nimshiut, mbret të Izraelit, si dhe Elishën, birin e Shafatit prej fshatit Avel-Mehola,♦♦  
pasardhësin tënd. 17Kush i shpëton zemërimit të Hazaelit, atë do ta vrasë Jehui, dhe 
kush arrin t’i shpëtojë Jehuit, atë do ta vrasë Elisha. 18Por unë do të kujdesem që në 
Izrael të mbeten gjallë 7.000 veta,♦♦♦ që nuk kanë rënë në gjunjë para Baalit dhe nuk e 
kanë puthur shtatoren e tij.» 
________ 
♦ Shërbimi i Elijës nuk e ndaloi përparimin e adhurimit të Baalit, kështu që tani ndëshkimi do të 
bjerë në Izrael. Prandaj emërohen agentët e Zotit për ta realizuar. Hazaeli duhej të shkaktonte 
vdekjen e shumëkujt në Izrael, kurse Jehui do të kryente një masakër të tmerrshme. Përveç 
kësaj, Zoti do të vriste shumë njerëz për hir të Elishës. ♦♦ rrugës për në Damask, një largësi 
prej 350 km.♦♦♦ Do të kursehet pakica besnike. 
 
Elija emëron pasardhësin e tij 
19Kur Elija u kthye nga mali i Horevit, e gjeti Elishën,♦  birin e Shafatit, duke pluguar 
tokën. Njëmbëdhjetë shërbëtorë, secili me dy qe në zgjedhë, i shkonin përpara, kurse 
ai vetë ngiste pendën e dymbëdhjetë. Duke i shkuar pranë, Elija i hodhi mbi sup 
mantelin e tij të profetit. 
20Menjëherë Elisha la pendën, vrapoi pas Elijës dhe i tha: «Sa të ndahem prej prindërve 
të mi, që të vij me ty!» «Mirë, shko! – tha Elija. – Nuk të pengon kush.» 21Atëherë Elisha 
mori të dy qetë e pendës së tij dhe i theri. Me drurin e zgjedhës bëri zjarr, poqi mishin 
dhe ua dha njerëzve të tij si darkë të ndarjes. Pastaj shkoi me Elijën dhe u bë shërbë-
tori i tij. 
_________ 
♦ Shërbimi i tij zgjaste nëpër një periudhë prej 50 vitesh (duke përfshirë mbretërimet e Joramit, 
Jehuit dhe Jehoahazit) dhe fokusohet mbi përgatitjen e një tepricë besnike. Kjo tregon për 
kujdesin e Zotit për mbretërinë veriore megjithatë apostate. Elisha përshkruhet si Joshua e dytë 
(kthehet në gjurmët e Joshuas) i cili zëvendëson Moisiun e dytë (Elijën). Shërbimi i Elijës 
përbëhej nga thirrja e popullit të kthehej te Zoti. Jezusi dha të kuptonte se Gjon Pagëzori e 
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vazhdoi shërbimin e Elijës. Këtë shërbim do ta vazhdojë, siç duket, edhe një profet tjetër pak 
para kthimit të Jezusit (shih. Apok 11,3-10) 
 
Sirianët rrethojnë Shomronin 

Mbreti sirian, Ben-Hadadi II, mobilizoi të gjitha forcat e tij të armatosura.♦  Pas i 
shkuan me trupat e tyre tridhjetë e dy sheikë vasalë; kishte edhe një numër të 

madh karrocierësh. Ai marshoi drejt kryeqytetit izraelit Shomron, e rrethoi dhe u 
përpoq ta merrte me sulm. 2Pastaj dërgoi lajmëtarë te mbreti Ahav 3që t’i thoshin: 
«Kërkoj prej teje tërë argjendin dhe arin tënd, por gratë e tua dhe bijtë e tu më të mirë 
mund t’i mbash.» 4Ahavi iu përgjigj: «Të nënshtrohem ty, zoti dhe mbreti im! Gjithçka 
që kam, të takon ty.» 
5Lajmëtarët e Ben-Hadadit shkuan për herë të dytë dhe i thanë: «Ben-Hadadi kërkon jo 
vetëm argjendin dhe arin tënd, por edhe gratë dhe bijtë e tu. 6Nesër, rreth kësaj ore, do 
të dërgojë njerëzit e tij, që të bastisin shtëpinë tënde dhe shtëpitë e ministrave të tu. 
Ata do të marrin gjithçka me vlerë.» 
7Mbreti i Izraelit mblodhi pleqtë e vendit dhe u tha: «Ju po e shikoni vetë se si po na 
merr nëpër këmbë ky njeri. I kam dorëzuar gratë e mia dhe bijtë e mi, argjendin dhe 
arin tim, por këto nuk i mjaftojnë.» 8«Mos i prano këto kushte! – thirrën pleqtë dhe të 
gjithë burrat e qytetit. – Mos ia plotëso dëshirën!» 9Atëherë Ahavi i ktheu përgjigje Ben-
Hadadit: «Zoti dhe mbreti im! Jam gati ta plotësoj kërkesën tënde, por atë që po kërkon 
tani, nuk mund ta plotësoj.» 
Kur lajmëtarët i sollën këtë përgjigje Ben-Hadadit, 10ai i dërgoi fjalë për herë të tretë 
Ahavit: «Më zëntë mallkimi i perëndive, nëse Shomroni do të nxjerrë aq pak shkrumb e 
hi, saqë secili prej ushtarëve të mi të mund të marrë me vete vetëm një grusht.» 11Por 
mbreti i Izraelit i dha Ben-Hadadit këtë përgjigje: «Kush kërkon ta rrjepë luanin, më 
parë duhet ta vrasë atë!» 12Kur i sollën këtë përgjigje, Ben-Hadadi ishte në çadrën e tij 
dhe po pinte me mbretërit vasalë. «Çohuni, në sulm!» – i urdhëroi oficerët e tij. 
Menjëherë trupat siriane u përgatitën për sulm kundër qytetit. 
_______ 
♦ Këto ngjarje sigurisht ndodhën para zhvillimeve të përshkruara në kapitullin e mëparshëm. 
Ahavi do të ketë tërhequr gjendjen e tij vasale. Ky do të ketë qenë sulm mbrojtës, sepse sirianët 
ishin të shqetësuar nga fuqia e Izraelit që po rritej. 
 
Zoti përkrah popullin e tij 
13Atëherë një profet shkoi te mbreti Ahav dhe i tha: ”Zoti të dërgon fjalë: «A e ke parë sa 
e madhe është ushtria? Sot do ta lë në duart e tua. Nga kjo do ta kuptosh se unë jam 
Zoti.»” 
14«Me anë të kujt do të ndodhë kjo?» – pyeti Ahavi, dhe profeti iu përgjigj: 
«Me anë të repartit të guvernatorit të provincës, thotë Zoti.»  
«Dhe kush do ta fillojë betejën?»– pyeti Ahavi.  
«Ti» – ia ktheu profeti. 
15Mbreti kërkoi që të paraqitej reparti i guvernatorit: ishin 232 veta. Pastaj thirri pjesën 
e dytë të izraelitëve; ata ishin 7.000 veta. 16-17Rreth mesditës burrat e guvernatorit dolën 
nga qyteti, ndërkohë që Ben-Hadadi dhe tridhjetë e dy mbretërit vasalë ende rrinin 
duke pirë nën çadrat e tyre. Ben-Hadadi kishte caktuar zbulues, të cilët e lajmëruan: 
«Nga Shomroni po del një kolonë njerëzish.» 18«Në qoftë se kërkojnë kushte për paqe, – 
urdhëroi ai, – kapini rob; por, në qoftë se na sulmojnë – përsëri i dua të gjallë.» 1921U bë 
përleshje dhe njerëzit e guvernatorit masakruan çdo njeri që u zuri rrugën. 
Pas tyre doli nga qyteti mbarë ushtria izraelite. Ajo u hodh në sulm nën komandën e 
mbretit Ahav dhe u shkaktoi disfatën përfundimtare sirianëve. Mbreti Ben-Hadad iku 
me kalë. Arriti të shpëtonte edhe një numër luftëtarësh në karroca. Gjithë pjesa tjetër e 
karrocave u asgjësua. 
 
Fuqia e Zotit është e pakufishme 
22Profeti shkoi përsëri te mbreti Ahav dhe i tha: «Ki kujdes! Përgatitu për një sulm 
tjetër. Vitin e ardhshëm në pranverë, mbreti i Sirisë do të marshojë përsëri kundër 
teje.» 
23Por këshilltarët i thanë Ben-Hadadit: «Perëndia e izraelitëve është perëndi i maleve, 
prandaj ata kishin epërsi mbi ne. Në qoftë se luftojmë me to në rrafshinë, do të dalim 
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me siguri fitimtarë. 24Prandaj ne të këshillojmë që t’i rrëzosh të tridhjetë e dy sheikët 
dhe t’i zëvendësosh me oficerë. 25Ngre një ushtri, që të jetë sa ajo, me të cilën e humbe 
betejën. Gjithashtu, të kesh po aq kuaj dhe karroca. Pastaj le të luftojmë kundër tyre 
në rrafshinë. Do ta shohësh se do t’i mundim.» 
Mbreti Ben-Hadad e dëgjoi këshillën e tyre. 26Vitin tjetër në pranverë, mobilizoi trupat e 
tij dhe marshoi me to në Afek për të luftuar kundër Izraelit. 27Edhe izraelitët 
mobilizuan ushtrinë e tyre, u dolën përpara sirianëve dhe i sulmuan përballë fushimit 
të tyre. Në krahasim me numrin e madh të armiqve që nxinin tërë tokën, ata dukeshin 
si kope të vogla dhish. 
28Atëherë profeti iu afrua mbretit izraelit dhe i tha: ”Zoti të dërgon fjalë e të thotë: «Meqë 
sirianët kanë pohuar se unë jam perëndi i maleve dhe nuk kam pushtet në rrafshinë, 
do të të dorëzoj të gjitha forcat e tyre të armatosura. Nga kjo do ta kuptoni se unë jam 
Zoti.»” 
29Pas gjashtë ditësh të dyja ushtritë gjendeshin ballë për ballë. Ditën e shtatë filloi 
lufta. Izraelitët i mundën sirianët dhe atë ditë vranë 10.000 ushtarë. 30Pjesa që mbeti, 
27 oficerë, ikën në qytetin Afek. Por muri i qytetit u shemb dhe i groposi të gjithë nën 
të. 
 
Mbreti Ahav fal armikun e tij 
Edhe Ben-Hadadi iku në qytet dhe kërkoi strehim në dhomën e brendshme të një 
shtëpie. 31Atëherë këshilltarët i thanë: «Kemi dëgjuar se mbretërit e Izraelit nuk janë 
mizorë dhe hakmarrës. Prandaj mbështillemi me një pëlhurë të trashë, lidhim litarë në 
qafë dhe i dalim përpara mbretit izraelit. Ndoshta mund t’ia arrijmë që ai të na e falë 
jetën.» 
32Këshilltarët e Ben-Hadadit u veshën me rrobat e pendimit, lidhën litarë në qafë, 
shkuan te mbreti Ahav dhe i thanë: ”Ben-Hadad, vasali yt besnik, të lutet: «Ma kurse 
jetën!»” «Pra, është ende gjallë?– pyeti Ahavi. – Atëherë, le të bëhemi vëllezër!» 33Të 
dërguarit e Ben-Hadadit e morën këtë për shenjë të mirë, e pranuan fjalën e tij dhe e 
siguruan me këto fjalë: «Me siguri, Ben-Hadadi është vëllai yt!»  
«Shkoni dhe merreni!» – u tha Ahavi. 
Kur Ben-Hadadi doli, Ahavi e mori në karrocën e vet. 34Ben-Hadadi i tha: «Do të t’i 
kthej qytetet që ati im i ka marrë atit tënd. Ti mund të ndërtosh dyqane në kryeqytetin 
tim, Damask, siç bëri im atë në Shomron.» Ahavi iu përgjigj: «Në qoftë se ma premton 
këtë, do të të liroj.» Ata lidhën marrëveshje për këtë dhe Ahavi e la Ben-Hadadin të lirë. 
 
Mbretit Ahav i shpallet dënimi 
35Një profet nga turma e profetëve i tha një tjetri: «Më rrih!» Kështu e kishte urdhëruar 
Zoti, por tjetri nuk pranoi. 36Atëherë profeti i tha: «Ti e ke kundërshtuar urdhrin e Zotit. 
Për këtë do të të vrasë një luan, sapo të largohesh prej meje.» Kur tjetri u largua, iu sul 
një luan dhe e vrau. 
37Profeti takoi një njeri tjetër dhe i tha: «Më rrih!» Njeriu e rrahu, saqë i doli gjak. 
38Pastaj profeti zuri vend në rrugën nga e cila duhej të vinte mbreti. Kokën e kishte të 
mbuluar, në mënyrë që nuk mund të dallohej se kush ishte. 
39Kur mbreti i kaloi pranë, profeti iu drejtua dhe i tha: ”O mbreti im! Mora pjesë në 
luftë. Gjatë betejës dikush më solli një rob lufte dhe më tha: «Ruaje! Në qoftë se të ikën, 
do ta paguash me kokë ose me një gjobë prej 3.000 monedhash argjendi.» 40Por unë 
isha tepër i zënë dhe robi më iku menjëherë.” Mbreti i tha: «Ti e ke shpallur vetë 
vendimin.» 
41Atëherë njeriu hoqi shaminë e kokës dhe mbreti e kuptoi se kishte të bënte me një 
profet. 42Profeti thirri: ”Zoti të dërgon fjalë: «Ti e ke lënë të lirë njeriun që kisha dënuar 
me vdekje ♦  dhe që e kisha caktuar të rrënohej. Prandaj, në vend të tij, do të ta marr 
jetën ty, ndërsa popullit tënd do t’i ndodhë si popullit të tij!»” 
43I mërzitur dhe i zemëruar, mbreti vazhdoi rrugën dhe hyri në pallatin e tij në Shom-
ron. 
__________ 
♦ Ahavi dënohet për mosbindje, megjithë gjestin e tij humanitar. 
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Vreshti i Navotit: mbreti shpërdoron pushtetin e tij 
Pas disa kohësh ndodhi si vijon: Mbreti Ahav kishte një seli verimi në qytetin 
Jizrëel. Pranë selisë gjendej një vresht që i takonte një banori të qytetit, me em-

rin Navot. 2Një ditë, mbreti i tha Navotit: «Vreshtin tënd do të ma japësh mua! Ai ku-
fizohet drejtpërdrejt me pallatin tim, prandaj do të ishte vend shumë i përshtatshëm 
për një park mbretëror. Në vend të tij do të të jap një vresht më të mirë, ose po të 
duash, ta blej me çmim të lartë.» 
3Por Navoti iu përgjigj: «Zoti më ruajtë, po nuk mund të ta jap trashëgimin e stër-
gjyshërve të mi.» 
4I zemëruar, mbreti u kthye në pallatin e tij dhe nuk pranoi të hante asgjë. 5Iu afrua 
gruaja dhe i tha: «Çfarë ka ndodhur? Përse nuk je në qejf?» 6Ahavi iu përgjigj: «I kam 
thënë Navotit disa herë, që të më japë vreshtin e tij; i kam ofruar edhe të holla ose një 
vresht më të mirë, por ai ngul këmbë dhe nuk do të ma japë.» 
7«A je mbret apo jo? – i tha Izobala. – Ngrihu, argëtohu përsëri dhe të bëftë mirë! Ia 
marr unë vreshtin Navotit.» 8Ajo u shkroi në emër të Ahavit pleqve dhe qytetarëve me 
influencë në Jizrëel dhe i vulosi letrat me vulën mbretërore. 9Në letra thuhej: ” Shpallni 
një ditë pendimi! Të mblidhen banorët e qytetit dhe të hidhet Navoti para popullit (në 
seancë identifikimi) për të gjykuar (kush është fajtor për fatkeqësinë). 10Përballë tij do 
të ulen dy njerëz të paturpshëm, të cilët do të paraqiten si dëshmitarë kundër tij duke 
thënë: «Ti e ke mallkuar Perëndinë dhe mbretin.» Pastaj nxirreni jashtë qytetit dhe 
vriteni me gurë.” 
11Pleqtë dhe qytetarët me influencë i zbatuan me përpikëri udhëzimet e Izobalës. 12Ata i 
thirrën qytetarët, që të mblidheshin për një ditë pendimi dhe urdhëruan që Navoti të 
ulej përpara.♦ 13Përballë tij ishin ulur dy njerëz zemërligë. Ata u ngritën si dëshmitarë 
kundër Navotit dhe pohuan: «Navoti ka mallkuar Perëndinë dhe mbretin!» Atëherë 
njerëzit e çuan Navotin jashtë qytetit dhe e vranë me gurë. 14Pastaj, pleqtë e qytetit 
njoftuan Izobalën: «Navoti ka vdekur; e kanë vrarë me gurë.» 
15Kur e mori lajmin, Izobala i tha Ahavit: «Vreshti të takon ty, mund ta marrësh! Njeriu 
që nuk donte të ta shiste, ka vdekur.» 16Ahavi shkoi menjëherë për ta përvetësuar 
vreshtin e Navotit. 
____________ 
♦  Izobala shpall agjërim gjoja për të caktuar cilin ështe fajtor për thatësinë dhe e vë Navotin 
para popullit në një seancë identifikimi. Fajtori identifikohet nga dy dëshmitarë të rremë dhe 
ekzekutohet. 
 
Elija shpall dënimin e dhënë nga Perëndia 
17Atëherë Zoti i tha profetit Elija nga Tishbeja: 18”Shko tek Ahavi, mbreti i Izraelit, që 
banon në Shomron. Sapo ka shkuar te vreshti i Navotit për ta marrë për vete. 19Thuaji: 
«Në fillim bën vrasje dhe pastaj vjedh! Për këtë, Zoti të dërgon fjalë: Atje ku qentë kanë 
lëpirë gjakun e Navotit, atje do të lëpijnë edhe gjakun tënd.»” 
20Kur pa Elijën që po i afrohej, Ahavi i thirri: «Ja, po vjen armiku im! Përse më gjur-
mon?» 
Elija iu përgjigj: ”Të kam gjurmuar dhe ja ku të gjeta. Ti ke fyer Zotin. 21Për këtë Ai të 
dërgon fjalë: «Ty dhe familjes sate do t’ju shkaktoj fatkeqësi. Ti vetë duhet të vdesësh, 
ndërsa të gjithë pasardhësit e tu meshkuj do t’i shfaros, të mëdhenj e të vegjël.♦  
22Meqë ke ngjallur zemërimin tim dhe i ke futur izraelitët në idhujtari, do t’i shkaktoj 
familjes sate të njëjtin fat si familjes së Jaravamit dhe Bashës.» 23Ndërsa mbretëreshës 
Izobalë, Zoti i thotë: «Kufomën tënde do ta hanë qentë në rrëzë të murit të qytetit 
Jizrëel. 24Kush prej familjes sate do të vdesë në qytet, do ta hanë qentë, dhe kush do të 
vdesë në fushë, do ta hanë hutat.»” 
25Në të vërtetë, nuk kishte njeri më të gatshëm se Ahavi, që të bënte atë që nuk i 
pëlqente Zotit. Për këtë e kishte nxitur edhe gruaja e tij, Izobala.♦  26Mëkati i tij më i 
rëndë ishte adhurimi i idhujve, pikërisht si amorasit, të cilët Zoti i kishte dëbuar nga 
vendi i tyre, përpara izraelitëve. 
27Pasi Elija mbaroi së foluri, Ahavi e grisi rrobën nga tmerri. U mbështoll me një 
pëlhurë të trashë dhe nuk e hoqi edhe kur shkoi të flinte. Eci poshtë e lart nëpër 
shtëpi dhe nuk deshi të hante gjë. 28Atëherë Zoti i tha profetit Elija: 29«A ke vënë re se si 
më në fund Ahavi e pranoi pushtetin tim? Meqenëse u përkul para meje, nuk do të 
lejoj që fatkeqësia të bjerë mbi familjen e tij sa të jetë gjallë, por vetëm atëherë kur i biri 
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të bëhet mbret. »♦♦ 
___________ 
♦ Martesa katastrofike lidhur nga Omriu për birin e tij, Ahavin, për t’i forcuar marrëdhëniet me 
Fenikinë. ♦♦ dinastia e tij duhej të zgjaste vetëm për edhe një gjeneratë tjetër. Dënimi do të 
bjerë, por shtyhet si me rastin e Ninavës dhe Davidit.  
 
A është Perëndia për këtë luftë? 
(2 Kr. 18,2-27) 

Për dy vite me radhë ndërmjet Sirisë dhe Izraelit nuk kishte pasur luftë. 2Vitin e 
tretë, mbreti Jehoshafat nga Juda ishte për vizitë te mbreti i Izraelit. 3Ahavi u 

tha këshilltarëve të tij: «A keni harruar që qyteti Ramot në Gilead na takon neve në të 
vërtetë? Përse ngurrojmë t’ua rimarrim sirianëve?» 4Ai iu drejtua Jehoshafatit dhe e 
pyeti: «A do të marrësh pjesë në këtë luftë, në qoftë se sulmoj Ramotin?» 
«Patjetër – iu përgjigj Jehoshafati. – Mund të mbështetesh në trupat e mi, si në 
këmbësorët, ashtu edhe në kalorësit, njëlloj si tek trupat e tu. 5Por më parë duhet ta 
pyesësh Zotin se çfarë mendon ai për këtë.» 
6Atëherë mbreti i Izraelit i thirri të gjithë profetët, rreth katërqind, dhe i pyeti: «A duhet 
ta sulmoj qytetin Ramot, apo jo?» «Sulmoje! – iu përgjigjën ata. – Zoti do të ta dorëzojë.» 
7Por Jehoshafati ngurroi dhe pyeti: «A nuk ka këtu profetë të tjerë, me të cilët mund ta 
pyesim Zotin?»  

8«Ka edhe një profet – iu përgjigj Ahavi. – Ai është Miha, biri i Jimlës. Por nuk mund ta 
duroj, sepse më përcjell  gjithnjë lajme të këqija.» Por Jehoshafati i tha: «Një mbret nuk 
duhet të flasë kështu!» 9Atëherë Ahavi thirri një oborrtar dhe e urdhëroi ta sillte Mihën 
sa më shpejt. 
10Ahavi dhe Jehoshafati ishin ulur me madhështi mbretërore mbi dy frona të ngritur në 
shesh para portës së qytetit Shomron. Katërqind profetët qëndronin para tyre; ata 
ishin në ekstazë. 11Njëri prej tyre, Cidkija, biri i Kenaanës, i cili kishte vënë në kokë një 
helmetë me brirë, thirri: ”Zoti ka thënë: «Siç është i pamposhtshëm një dem me brirë të 
hekurta, ashtu do t’i sulmosh edhe ti sirianët dhe do t’i asgjësosh plotësisht.»” 
12Profetët e tjerë e miratuan dhe thirrën: «Marsho lirisht kundër Ramotit! Ti do të 
dalësh fitimtar! Zoti do të ta dorëzojë qytetin!» 
 
Profet i papërshtatshëm 
13Lajmëtari i tha Mihës: «Profetët kanë parashikuar njëzëri fitore për mbretin. Kujdes që 
profecia jote të mos i kundërshtojë profecitë e tyre! Edhe ti shpalli mbretit fitoren!» 
14Por Miha iu përgjigj: «Betohem për Zotin që vepron! Unë mund të shpall vetëm atë që 
më urdhëron Ai të them.» 
15Kur Miha u paraqit para mbretit Ahav, ky e pyeti: «Më thuaj, a duhet ta sulmojmë 
Ramotin apo jo?» Miha iu përgjigj: «Sulmoje qytetin! Natyrisht do të kesh sukses. Zoti 
do të ta dorëzojë.» 16Por mbreti i tha: «Të përgjërohem të më thuash hapur të vërtetën! 
Çfarë të ka treguar Zoti?» 
17Atëherë Miha iu përgjigj: ” Ushtrinë izraelite e pashë të shpërndarë nëpër male si një 
kope pa bari. Dhe Zoti më tha: «Ata nuk kanë më udhëheqës. Lufta ka mbaruar; le të 
kthehen në shtëpi.»” 
18Ahavi iu drejtua Jehoshafatit: «A e sheh që kam të drejtë? Ai më përcjell gjithnjë lajme 
të këqija!» 
19Por Miha vazhdoi: ”Dëgjo, çfarë më bëri Zoti të shoh! E pashë Zotin të ulur në fron. Në 
të dyja anët e tij qëndronte mbarë oborri qiellor. 20Atëherë Zoti pyeti: «Kush do t’ia 
marrë mendtë Ahavit për ta sulmuar Ramotin, që të gjejë atje vdekjen?» Dikush kishte 
një propozim, dikush tjetër një propozim, 21derisa njëri iu paraqit Zotit dhe i tha: «Do ta 
nxis unë për këtë.»  
«Si do t’ia bësh?» – pyeti Zoti, 22dhe ai iu përgjigj: «Do të flas si shpirt mashtrues në 
gojët e të gjithë profetëve të Ahavit.» Atëherë Zoti tha: «Ti do t’ia arrish ta futësh në 
rrugë të gabuar. Shko dhe vepro kështu!»”  

23«Unë e shoh, – vazhdoi t’i thoshte Miha mbretit, – që Zoti u ka vënë në gojë profetëve 
të tu një gënjeshtër. Në të vërtetë, ai ka vendosur të të rrënojë.» 
24Pas këtyre fjalëve, Cidkija iu afrua Mihës dhe i tha: «Çfarë dëshmie mund të më 
japësh që Shpirti i Zotit më ka lënë mua dhe tani flet vetëm nëpërmjet teje?» 25«Do ta 
shohësh, – iu përgjigj Miha, – kur të vijë dita, dhe ti do të fshihesh në skutën më të 
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brendshme të shtëpisë sate!» 
26”Arrestojeni! – urdhëroi mbreti Ahav. – Çojeni te komandanti i qytetit, Amoni, e te 
princi Joash. 27Thuajuni: «Urdhër i mbretit: Këtë njeri mbajeni në burg, derisa të 
kthehem shëndoshë. Jepini racionin më të vogël të ujit dhe të bukës!»” 28Miha iu 
përgjigj: «Në qoftë se kthehesh shëndoshë, atëherë Zoti nuk ka folur nëpërmjet meje.» 
Pastaj ai shtoi: «Askush të mos harrojë çfarë kam thënë!» 
 
Profeti kishte të drejtë 
(2 Kr. 18,28-34) 
29Mbreti izraelit dhe mbreti judeas marshuan, pra, së bashku kundër qytetit Ramot. 30-

31Rrugës Ahavi i tha Jehoshafatit: «Unë do të hyj i maskuar në betejë, por ti mund t’i 
mbash lirisht rrobat e tua mbretërore.» Në të vërtetë, mbreti sirian u kishte dhënë 
urdhër 32 oficerëve të repartit të tij të karrocave: «Ju duhet të sulmoni vetëm mbretin e 
Izraelit. Mos sulmoni asnjeri tjetër, edhe në qoftë se ka gradë të lartë!» Ahavi e kishte 
parashikuar këtë, prandaj hyri i maskuar në betejë. 
32Kur e panë Jehoshafatin, luftëtarët e karrocave thirrën: «Ja mbreti i Izraelit!» dhe 
filluan ta sulmonin. Jehoshafati thirri për ndihmë njerëzit e tij, 33dhe luftëtarët e 
karrocave të luftës e kuptuan se ky nuk ishte ai që kërkonin, prandaj e lanë të qetë. 
34Ndërkohë, një ushtar i zakonshëm lëshoi kuturu një shigjetë, që i ra mbretit të 
Izraelit në një vend të pambrojtur të trupit. Ahavi urdhëroi karrocierin e tij: «Kthehu 
dhe më nxirr nga beteja! Jam plagosur.» 35Por, meqë lufta ishte ashpërsuar, mbretit iu 
desh t’u qëndronte sirianëve përballë. E mbanin të ngritur në karrocën e tij, ndërsa 
plaga vazhdonte t’i rridhte gjak. Nga mbrëmja  vdiq, 36dhe kur perëndoi dielli, oficerët 
në fushimin izraelit dërguan lajmëtarë të shpallnin: «Secili le të shkojë në shtëpi! 
Mbreti vdiq!» 
37Mbretin e vdekur e çuan në Shomron dhe e varrosën atje. 38Ndërsa po pastronin 
karrocën e tij pranë pellgut të Shomronit, qentë lëpinën gjakun e Ahavit dhe pros-
titutat u lanë me ujin e gjakosur, pikërisht ashtu siç e kishte shpallur Zoti. 
39Gjithçka tjetër për Ahavin dhe veprat e tij,♦  për pallatin e tij të zbukuruar me fildish 
dhe qytetet që i fortifikoi, mund të lexohet në analet e mbretërve të Izraelit. 40Kur vdiq, 
fronin e tij e trashëgoi i biri, Ahazjahu. 
________ 
♦ Ahavi ishte shembull klasik për njeriun e dyfishtë: trim në betejë, por i dobët në shtëpi, i 
penduar, por më vonë hodhi poshtë pushtetin e Zotit.  
 
Për mbretin Jehoshafat nga Juda 
(2 Kr. 20,31-21,1) 
41Vitin e 4-të të mbretërimit të Ahavit, mbretit të Izraelit, Jehoshafati, biri i Asës, u bë 
mbret i Judës. 42Kur u bë mbret, ishte 35 vjeç dhe mbretëroi 25 vjet në Jerusalem. 
Nëna e tij ishte bijë e Shilhit dhe quhej Azuva. 43Jehoshafati ndoqi për gjithçka 
shembullin e të atit, Asës, dhe bëri atë që i pëlqeu Zotit. 44Megjithatë, vendet e flijimit 
që ndodheshin në të gjithë vendin, nuk i prishi dhe populli vazhdoi të kushtonte mbi 
to flijimet e veta. 45Në kohën e mbretërimit të tij, ndërmjet tij dhe mbretit të Izraelit 
sundoi paqja. 
46Gjithçka tjetër për Jehoshafatin, për luftërat dhe sukseset e tij, mund të lexohet në 
analet zyrtare të mbretërve të Judës. 47Jehoshafati dëboi edhe prostitutat e fundit që 
kishte lënë i ati, Asa. 
48Në kohën e tij, Edomi nuk kishte mbretin e vet, por e sundonte një guvernator i 
mbretit të Judës. 49Jehoshafati kishte urdhëruar të ndërtonin anije të mëdha tregtare ♦  
për të sjellë ar nga Ofiri. Por planet e tij dështuan, sepse flota u profetin të ulur në 
majë mali. Oficeri u ngjit tek ai dhe i tha: «O njeri  i  Perëndisë, zbrit! Urdhër i mbretit!» 
10Por Elija iu përgjigj: «Në qoftë se jam me të vërtetë njeri i Perëndisë, atëherë le të 
zbresë zjarri nga qielli dhe të vrasë ty dhe pesëdhjetë njerëzit e tu!» Nga qielli ra zjarr 
menjëherë, dhe i përpiu të gjithë. 
11Pastaj mbreti dërgoi një oficer tjetër me pesëdhjetë veta. Edhe ai i tha Elijës duke 
thirrur: «O njeri i Perëndisë, zbrit menjëherë! Urdhër i mbretit!» 12Elija i dha të njëjtën 
përgjigje dhe përsëri Perëndia bëri që nga qielli të zbriste zjarri mbyt. 50Mbreti izraelit, 
Ahazjahu, biri i Ahavit, donte që tregtarët e tij të lundronin bashkë me ata të 
Jehoshafatit, por Jehoshafati nuk pranoi. 
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51Kur vdiq Jehoshafati, e varrosën pranë të parëve të tij në qytetin e Davidit. Fronin e 
tij e trashëgoi i biri, Jehorami. 
________ 
♦ Aludim për rifillimin e tregtisë pas ndërprerjes së shkaktuar nga veprimtaria e Shishakut 
(Ramsesit II?) dhe Hazaelit. Dështimi është shembull tipik për rënien e Judës pas erës së artë 
të Solomonit. 
 
Për Ahazjahun nga Izraeli 
52Vitin e 17-të të mbretërimit të Jehoshafatit, mbretit të Judës, Ahazjahu, biri i Ahavit, 
u bë mbret i Izraelit. Ai mbretëroi dy vjet në Shomron 53dhe bëri atë që nuk i pëlqeu 
Zotit dhe ndoqi për gjithçka shembullin e keq të të atit, të së ëmës dhe mbretit 
Jaravam që i kishte shtyrë izraelitët në idhujtari. 54Nderonte dhe adhuronte idhullin 
Baal. Kështu e fyeu Zotin, Perëndinë e Izraelit, siç kishte bërë edhe i ati. 
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LIBRI I DYTË I MBRETËRVE 
 
Elija ka një lajm për Ahazjahun 

Pas vdekjes së Ahavit, moavasit e mohuan sundimin e Izraelit. 
2Një ditë, Ahazjahu ra nga kati i sipërm i pallatit të tij në Shomron dhe u plagos 

rëndë. Atëherë dërgoi lajmëtarë në qytetin filistin Ekron. Ata duhej të pyetnin Baal-
Zevuvin, perëndinë e qytetit, nëse do të shërohej plaga.♦ 3Por engjëlli i Zotit e urdhëroi 
Elijën, profetin nga Tishbeja: ”Shko e zëru rrugën lajmëtarëve të mbretit dhe thuaju: 
«Nuk paska në Izrael asnjë perëndi? Pse duhet të dilni jashtë vendit për të pyetur Baal-
Zevuvin, perëndinë e Ekronit?» 4Prandaj Zoti i dër gon fjalë mbretit tuaj: «Ti nuk do të 
ngrihesh më nga shtrati i sëmundjes. I ke ditët të numëruara.»” 
Elija veproi sipas urdhrit të Zotit. 5Lajmëtarët u kthyen dhe kur arritën te mbreti, ai i 
pyeti: «Si u kthyet kaq shpejt?» 6Ata iu përgjigjën: ”Një njeri na zuri rrugën e na tha: 
«Kthehuni menjëherë te mbreti, dhe përçojini këtë mesazh: Zoti të dërgon fjalë: Nuk 
paska në Izrael asnjë perëndi, që të dërgosh lajmëtarë jashtë vendit për të pyetur Baal-
Zevuvin, perëndinë e Ekronit? Për këtë që bëre, nuk do të ngrihesh më nga shtrati i së-
mundjes. Ditët i ke të numëruara.»” 
7Mbreti pyeti: «Ç’pamje kishte njeriu që jua tha këtë?»  

8Ata iu përgjigjën: «Kishte veshur një mantel me lesh dhie dh në breze kishte një rrip 
lëkure.» «Atëherë duhet të ketë qenë Elija!» – tha mbreti. 
_________ 
♦ Kjo tregon se mbreti ishte adhurues i pandreqshëm i Baalit dhe se mori atë që i takonte.  
 
Provë force ndërmjet mbretit dhe profetit 
9Mbreti dërgoi menjëherë një oficer me pesëdhjetë veta pas Elijës. Ata e gjetën  
profetin të ulur në majën e malit. Oficeri u ngjit tek ai dhe i tha: «O njeri  i  Perëndisë, 
zbrit! Urdhër i mbretit!» 10Por Elija iu përgjigj: «Në qoftë se jam me të vërtetë njeri i Pe-
rëndisë, atëherë le të zbresë zjarri nga qielli dhe të vrasë ty dhe pesëdhjetë njerëzit e 
tu!» Nga qielli ra zjarr menjëherë, dhe i përpiu të gjithë. 
11Pastaj mbreti dërgoi një oficer tjetër me pesëdhjetë veta. Edhe ai i tha Elijës duke 
thirrur: «O njeri i Perëndisë, zbrit menjëherë! Urdhër i mbretit!» 12Elija i dha të njëjtën 
përgjigje dhe përsëri Perëndia bëri që nga qielli të zbriste zjarri dhe t’i përpinte të gjithë. 
13Mbreti dërgoi për të tretën herë një oficer me pesëdhjetë veta. Ky u ngjit tek Elija, ra 
në gjunjë para tij dhe iu lut: «O njeri i Perëndisë! Kurseje jetën time dhe jetën e këtyre 
pesëdhjetë vetave! 14Zjarri ka rënë nga qielli dhe i ka vrarë paraardhësit e mi bashkë 
me njerëzit e tyre. Mos lejo që edhe unë të kem të njëjtin fat!» 
15Atëherë engjëlli i Zotit i tha Elijës: «Zbrit me të! Nuk ke pse të kesh frikë nga mbreti.» 
Elija u ngrit dhe shkoi te mbreti. 16I tha: ”Dëgjo çfarë fjale të dërgon Zoti: «Përse iu 
drejtove Baal-Zevuvit, perëndisë së Ekronit? Ti mendon se nuk ka asnjë perëndi në 
Izrael, të cilin mund ta pyesësh? Për këtë që bëre, nuk do të ngrihesh nga shtrati i 
sëmundjes, por do të vdesësh.»” 
17Ajo që kishte shpallur Elija në emër të Zotit, u realizua: Ahazjahu vdiq. Dhe meqë 
nuk kishte asnjë djalë, vëllai i tij, Jorami, trashëgoi fronin. Në atë kohë Jehorami, biri i 
Jehoshafatit, sundoi si mbret i Judës dy vjet. 18Gjithçka tjetër për Ahazjahun dhe 
veprat e tij, mund të lexohet në analet zyrtare të mbretërve të Izraelit. 
 
Zoti e merr Elijën pranë vetes 

Nuk ishte larg dita kur Zoti do ta merrte profetin Elija pranë vetes me një furtunë të 
fuqishme. Elija u nis për rrugë nga Gilgali ♦  dhe Elisha shkoi me të. 2Elija i tha: 

«Rri këtu! Zoti po më dërgon në Bet-El.» Por Elisha iu përgjigj: «Betohem për besni-
kërinë time ndaj Zotit që vepron edhe ndaj teje: nuk do të ndahem prej teje!» 
Kështu, shkuan të dy së bashku në Bet-El. 3Atje Elishës i dolën përpara njerëzit e 
kishës së profetëve dhe e pyetën: «A e di ti se sot Zoti do të ta largojë mësuesin dhe do 
ta marrë pranë vetes?» «E di – tha Elisha. – Mos ma kujtoni këtë!» 
4Elija i tha përsëri Elishës: «Rri këtu, sepse Zoti më dërgon në Jeriho.» Por edhe kësaj 
here Elisha iu përgjigj: «Betohem për besnikërinë time ndaj Zotit që vepron edhe ndaj 
teje: nuk do të ndahem prej teje!» 
Kështu, të dy shkuan në Jeriho. 5Edhe atje njerëzit e kishës së profetëve iu qepën 
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Elishës dhe e pyetën: «A e di ti se sot Zoti do të ta largojë mësuesin dhe do ta marrë 
pranë vetes?» «E di – tha Elisha. – Mos ma kujtoni këtë!» 
6Elija iu lut për herë të tretë: «Rri këtu, sepse Zoti më dërgon deri në Jordan.» Por 
Elisha iu përgjigj si herët e tjera. Kështu shkuan të dy së bashku. 
7Pesëdhjetë veta prej kishës së profetëve u shkuan pas deri në Jordan dhe ndaluan 
pak larg. 8Elija mblodhi mantelin e tij dhe goditi me të në ujë. Ujërat u hapën dhe të dy 
kaluan përmes lumit pa iu lagur këmbët. 9Në bregun tjetër Elija i tha Elishës: «Çfarë 
nderi mund të të bëj, para se të më marrë Zoti prej teje?» Elisha iu lut: «Dua të 
trashëgoj prej shpirtit tënd dy herë më shumë sesa profetët e tjerë dhe të vazhdoj 
detyrën  tënde ♦♦. » 10Elija iu përgjigj: «Ti kërkon më shumë nga sa kam në dorë. Në 
qoftë se Zoti të lejon të shohësh se si do të më rrëmbejë prej teje, atëherë kërkesa jote 
do të plotësohet. Ndryshe nuk do të plotësohet dot.» 
11Në kohën që po flitnin kështu duke ecur, papritur u shfaq një karroca e zjarrtë me 
kuaj të zjarrtë, e cila i ndau ata nga njëri-tjetri dhe Elija u ngjit në qiell me një furtunë 
të fuqishme. 
12Elisha e pa dhe thirri: «O ati im, o ati im! Ti vleje sa të gjitha karrocat e Izraelit dhe 
kalorësit e tij!» 
________ 
♦ Elija e mori atë në udhëtim nëpër komunitetet e profetëve. ♦♦ si kryetar i komuniteteve të 
profetëve. 
 
Zoti e vërteton që Elisha është pasardhës i Elijës 
Kur Elija i humbi nga sytë, Elisha e grisi petkun e tij në dy pjesë. 13Pastaj ngriti 
mantelin e Elijës, i cili kishte rënë përtokë, dhe u kthye në Jordan. 14Njëlloj si Elija, ai 
goditi me të në ujë dhe thirri: «Ku është Zoti, Perëndia e Elijës?» Atëherë uji u nda në 
dy pjesë dhe Elisha kaloi përmes lumit pa iu lagur këmbët. 
15Njerëzit e kishës së profetëve nga Jeriho e panë nga bregu tjetër dhe thirrën: «Shpirti i 
Elijës është vendosur tek Elisha!» Ata vrapuan dhe i dolën përpara, ranë përmbys para 
tij 16dhe i thanë: «Ne jemi pesëdhjetë njerëz të fuqishëm dhe jemi në dispozicionin tënd. 
A mos duhet të shpërndahemi për të kërkuar mësuesin tënd? Ndoshta e ka kapur 
Shpirti i Zotit dhe e ka hedhur në ndonjë mal ose në ndonjë përroskë.» 
«Jo, nuk ka nevojë!» – tha Elisha.  

17Por ata ngulën këmbë derisa Elisha pranoi. Pesëdhjetë njerëzit e kërkuan Elijën tri 
ditë rresht, por nuk e gjetën. 18Kur u kthyen në Jeriho tek Elisha, ai u tha: «A nuk ju 
thashë se nuk keni pse ta kërkoni?» 
 
Fjala e Elishës sjell jetën dhe vdekjen 
19Qytetarët e Jerihos iu afruan Elishës ♦ dhe i thanë: «Zotëri, siç e sheh, qyteti ynë 
është në një vend shumë të mirë. Vetëm uji është i keq; shkakton dështime te gratë 
dhe te kafshët.» 
20«Më sillni një tas të ri, – urdhëroi Elisha, – dhe mbusheni me kripë!» Kur ia sollën 
tasin, 21ai doli me të jashtë qytetit, te burimi i ujit dhe e derdhi kripën në të duke 
thënë: ”Zoti thotë: «Do ta bëj këtë ujë përsëri të shëndetshëm; askujt nuk do t’i sjellë 
më vdekjen dhe nuk do të shkaktojë më dështime.»” 
22Që atëherë uji është përsëri në rregull, pikërisht siç tha Elisha. 
23Nga Jeriho Elisha u ngjit në malësi, në Bet-El.♦♦ Në atë çast dolën nga qyteti disa të 
rinj, i vrapuan pas dhe i thirrën: 
«Vrapo, tullac! Nxito, tullac!» 24Elisha iu kthye, i shikoi me ashpërsi dhe i mallkoi në 
emër të Zotit. 
Në atë çast dolën nga shkurret dy arinj dhe shqyen njëzet e katër prej tyre. 
25Nga Bet-Eli Elisha vazhdoi udhëtimin në malin Karmel dhe pastaj u kthye në Shom-
ron. 
________ 
♦ Shërbimi i Elishës zgjeron në përgatitjen e tepricës së përshpirtshme. Ky shërbim tregon 
gjithashtu, kujdesin e Zotit për Izraelin edhe pse kjo mbretëri pësoi rënie. Elisha përfytyrohet si 
Joshua e dytë (ai kthehet në gjurmët e Joshuas) i cili zë vendin e Moisiut të dytë (Elijës). 
Shërbimi i Elijës ka qenë ai i thirrjës së popullit prapë te Zoti. Jezusi dha të kuptonte se shërbimi 
i Gjon Pagëzorit kishte vazhduar atë të Elishës. Po ai shërbimi duhet të rifillojë pak para kthimit 
të Krishtit (shih. Apok 11,1-14). ♦♦ Beteli ishte bërë qendër e kultit idhujtar. 
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Për Joramin, mbretin e Izraelit 

Vitin e 18-të të mbretërimit të Jehoshafatit, mbretit të Judës, Jorami, biri i Ahavit, 
u bë mbret i Izraelit. Ai mbretëroi 12 vjet në Shomron 2dhe bëri atë që nuk i pëlqeu 

Zotit, megjithëse jo në atë shkallë që kishin bërë keq i ati dhe e ëma, Izobala. Jorami 
urdhëroi të hiqej guri që i ati, Ahavi,  kishte ngritur për nder të Baalit. 3Por nuk donte 
të largohej nga idhujtaria, në të cilën kishte shtyrë izraelitët mbreti Jaravam. 
 
Fushata kundër moavasve 
4Mesha, mbreti i Moavit, kishte kope të mëdha dhensh dhe si haraç detyrohej ta fur-
nizonte mbretin izraelit me 100.000 dele për therje dhe me shumë dele për lesh. 
5Megjithatë, pas vdekjes së Ahavit, ai e kishte mohuar sundimin izraelit.♦  
6Prandaj Jorami u nis nga Shomroni për të thirrur nën armë gjithë Izraelin. 7Dërgoi 
lajmëtarë te Jehoshafati, mbreti i Judës, që ta pyesnin: «Mbreti i Moavit ka ngritur krye 
kundër meje. Dua të organizoj një fushatë kundër tij. A do të bashkohesh me ne?»  
«Po, dakord! – iu përgjigj Jehoshafati. – Mund të mbështetesh në trupat e mi, në 
këmbësorët dhe në kalorësit, njëlloj si në luftëtarët e tu.»  

8«Po cilën rrugë do të zgjedhim për të marshuar?» – pyeti Jorami.  
«Rrugën nëpër shkretëtirën e Edomit» – tha Jehoshafati. 
______ 
♦ mendonte që Izraeli ishte preokupuar me rrezikun asirian. 
 
Elisha e shpëton ushtrinë prej vdekjes nga etja 
9Kështu, mbreti i Izraelit dhe mbreti i Judës u nisën me ushtritë e tyre. Atyre iu 
bashkangjit edhe mbreti i Edomit,  bashkë me trupat e tij. Por, pas shtatë ditësh mar-
shimi nëpër shkretëtirë, nuk gjetën dot më asnjë pikë ujë për ushtarët dhe për kafshët 
e barrës. 
10«Nuk duhej ta kishim ndërmarrë këtë fushatë! – tha mbreti i Izraelit. – Zoti ka bërë që 
ne, tre mbretërit, të vijmë këtu dhe të dorëzohemi te moavasit.» 11Jehoshafati iu 
përgjigj: «Mos ka këtu ndonjë profet të Zotit, nëpërmjet të cilit mund ta pyesim Zotin? 
Njëri nga oficerët e mbretit të Izraelit tha: «Elisha, biri i Shafatit, është këtu. Ai ka qenë 
dora e djathtë e Elijës.» 12«Atëherë ky është njeriu që mund të na thotë se çfarë kërkon 
Zoti prej nesh» – tha Jehoshafati. 
Të tre mbretërit iu afruan Elishës. 13Por ky i tha mbretit të Izraelit: «Ç’punë kam unë 
me ju? Shko te profetët, me të cilët janë këshilluar ati dhe nëna jote!» «Ata tani nuk 
mund të na ndihmojnë, – iu përgjigj mbreti, – sepse Zoti na ka sjellë kë tu; ai do të na 
dorëzojë ne, tre mbretërit, te moavasit.» 14Pastaj Elisha tha: «Betohem për Zotin që 
vepron, të cilit i shërbej: Në qoftë se mbreti Jehoshafat nga Juda nuk do të ishte në 
këtë mes, për ty nuk do të shqetësohesha as edhe një grimë. 15Por tani thirr një 
harpist!» 
Ndërsa tingulli i harpës kumbonte, Shpirti i Zotit e kapi Elishën, 16dhe i tha: ”Zoti të 
urdhëron: «Në këtë shtrat lumi,♦ gërmoni kudo gropa! 17Vërtet nuk do ta ndieni erën të 
fryjë, as nuk do të shihni shi, por megjithatë, kjo luginë do të mbushet me ujë, kështu 
që do të keni mjaft për të pirë, ju, bagëtia që keni për therje dhe kafshët e barrës.»” 
18«Por, – vazhdoi Elisha, – Zoti do të bëjë për ju gjëra më të mëdha; ai do t’ju dorëzojë 
moavasit. 19Ju do t’i pushtoni të gjitha qytetet e tyre madhështore dhe të mirëmbajtura, 
ju do t’i pritni pemët e tyre të bukura dhe do t’ua mbyllni të gjitha burimet. Arat e tyre 
pjellore do t’i mbuloni me gurë, kështu që nuk do t’i mbjellë askush.» 
20Dhe, në të vërtetë, të nesërmen në mëngjes, në kohën kur në Tempull kushtohej 
blatimi drithor, nga malet e Edomit u derdhën aq ujëra, saqë u përmbyt mbarë kra-
hina. 
_______ 
♦ vadi (rrëke) Zered. 
 
Fitorja mbi moavasit 
21Ndërkohë moavasit kishin dëgjuar se po vinin mbretërit e Izraelit, të Judës dhe të 
Edomit për të luftuar kundër Moavit. Prandaj u mobilizuan të gjithë burrat e aftë për 
luftë dhe u dërguan në kufi. 22Kur u zgjuan nga gjumi atë mëngjes, mbi ujëra kishte 
rënë dielli dhe ato dukeshin nga larg si gjak. 23«Ky është gjak! – thanë moavasit. – Me 
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siguri, të tre mbretërit me ushtritë e tyre janë grindur me njëri-tjetrin dhe janë vrarë të 
gjithë. Ngrihuni, moavas, mjafton vetëm të mbledhim plaçkën e luftës!» 
24Por, kur iu afruan fushimit të izraelitëve, këta dolën dhe i shpartalluan. Pastaj 
izraelitët depërtuan në vendin e moavasve dhe u shkaktuan disfatë të madhe. 25Ata ua 
shkatërruan qytetet dhe mbi ara shpërndanë gurë, derisa gjithë toka pjellore u mbulua 
me gurë. Ua mbyllën të gjitha burimet dhe ua prënë të gjithë ullinjtë. 
Megjithatë, vetëm qyteti Kir-Heres ♦ nuk ishte pushtuar. Ai ishte i rrethuar dhe ho-
betarët e qëllonin vazhdimisht me gurë. 26Kur vuri re se qyteti nuk mund ta përballonte 
më sulmin, mbreti i moavasve u përpoq të çante rrethimin me 700 luftëtarë, që të ikte 
te mbreti i Sirisë, por dështoi. 27Pastaj mbreti mori djalin e tij të parë, i cili duhej të 
trashëgonte fronin e tij, dhe ia flijoi perëndisë së moavasve në muret e qytetit. Izraelitët 
i kapi një tmerr aq i madh, saqë e ndërprenë rrethimin dhe u kthyen në vendin e tyre. 
♦♦ 
________ 
♦ Kerak i sotëm, 17 km në lindje të Detit të vdekur, në rrugën e mbretit. ♦♦Mesha do të ketë 
vepruar kështu për të frenuar murtajën, e cila ishte hapur në kështjellë. Izraelitët do të jenë 
tërhequr nga frika që të mos e marrin. 
  
Elisha ndihmon një vejushë të varfër 

Një vejushë,♦  burri i së cilës kishte qenë anëtar i një bashkësie profetësh, i kërkoi 
Elishës ndihmë. «Burri më vdiq – i tha ajo shumë e shqetësuar. – Ti e di se ai i ka 

shërbyer Zotit me besnikëri. Por këtu ishte dikush, të cilit burri im i kishte borxh të 
holla. Ai do që t’i marrë të dy bijtë e mi për t’i bërë skllevër.» 
2«Çfarë nderi mund të të bëj? – e pyeti Elisha. – Më thuaj çfarë ke tjetër në shtëpi?» 
«Vetëm një shtambë të vogël me vaj ulliri» – iu përgjigj ajo. 3Atëherë Elisha i tha: «Shko 
tek të gjithë fqinjët dhe huazoju atyre enë, enë të zbrazta. Merr aq sa mund të 
marrësh! 4Pastaj hyr me bijtë e tu në shtëpi, mbyll dyert dhe derdhe vajin nëpër ënë! 
Gjithnjë, kur të mbushet një enë, vëre mënjanë!» 
5Gruaja hyri në shtëpinë dhe u mbyll brenda me fëmijët. Djemtë i jepnin enët dhe ajo i 
mbushte. 6Në fund, u mbushën të gjitha enët. «Më jep edhe një enë!» – i tha ajo njërit 
prej djemve. Por ky iu përgjigj: «S’ka më enë!» Atëherë vaji pushoi së derdhuri. 
7Gruaja shkoi te profeti Elisha dhe i tregoi se çfarë kishte ndodhur. Elisha tha: «Tani 
shko, shite vajin dhe me paratë paguaj borxhin! Me pjesën që mbetet mund të jetosh 
me bijtë e tu.» 
_________ 
♦ Kjo tregon se anëtarët e komunitetit nuk e kanë marrë zotimin e beqarisë.  
 
Elisha i premton një gruaje djalë 
8Një ditë Elisha po kalonte nëpër fshatin Shunem. Atje banonte një grua e pasur që e 
ftoi në darkë. Më vonë, sa herë që kalonte pranë, hynte tek ajo për të ngrënë. 9Një herë 
ajo i tha burrit të saj: «Ti e njeh atë burrin që vjen te ne herë pas here. Gjithashtu, ti e 
di që ai është njeri i afërt i Perëndisë. 10Le t’i ndërtojmë një dhomë të vogël në tarracë 
dhe ta pajisim me një shtrat, tryezë, karrige dhe shandan. Ta ketë për të pushuar kur 
të vijë te ne për vizitë.» Dhe kështu vepruan. 
11Një herë, kur Elisha shkoi në Shunem, hipi në dhomën e tij për të pushuar. 12Pastaj i 
dha urdhër shërbëtorit të tij, Gehaziut, që ta ftonte gruan të ngjitej lart tek ai. Ajo u 
ngjit lart dhe qëndroi jashtë para derës së dhomës. 13Elisha dërgoi fjalë t’i thoshte 
nëpërmjet shërbëtorit të tij: «Ti je kujdesur shumë për ne. A mund të të bëj një nder? A 
duhet të ndërhyj për ty te mbreti ose te komandanti i ushtrisë së tij?» Por ajo dërgoi 
fjalë t’i thoshte: «Unë banoj këtu me farefisin tim dhe nuk kam nevojë për asgjë.» 
14Kur Elisha pyeti përsëri nëse me të vërtetë nuk mund t’i bënte ndonjë nder, Gehaziu i 
tha: «Ka diçka, për të cilën vërtet mund t’i bësh nder. Ajo nuk ka asnjë djalë dhe burri i 
saj është i thyer në moshë.» 15«Thirre të hyjë!» – tha Elisha. Ajo hyri dhe qëndroi pranë 
derës. 16«Sot një vit do të përkundësh në krahë një djalë» – i tha Elisha. «O Zot, ti njeri i 
Perëndisë, – iu përgjigj ajo, – mos më jep shpresa të kota!» 
 
Elisha e kthen në jetë djalin e gruas 
17Gruaja mbeti me të vërtetë shtatzënë dhe pas një viti lindi djalë, siç e kishte para-
shikuar Elisha. 18Djali u rrit. Një ditë, ai kishte shkuar tek i ati në fushë, i cili po 
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punonte me mbjellësit. 19Papritur, ai thirri nga dhembja: «Obobo, koka! Më dhemb 
shumë koka!» I ati urdhëroi shërbëtorin: «Çoje në shtëpi tek e ëma!» 20Ajo e mbajti mbi 
gjunjët e saj gjer në mesditë; pastaj djali vdiq. 
21Nëna e çoi kufomën në dhomën e profetit, e vendosi në shtrat dhe mbylli derën. 
Pastaj shkoi në fushë 22dhe i tha të shoqit: «Më jep një shërbëtor dhe një gomar! Do të 
shkoj shpejt te profeti. Kthehem pas pak.» 23«Përse duhet të shkosh pikërisht sot?» – e 
pyeti. «Nuk është as e shtunë dhe as dita e hënës së re!» «Nuk prish punë» – tha ajo. 
24Shaloi gomarin dhe i dha urdhër shërbëtorit: «Nxite gomarin, që të ecë sa më shpejt 
dhe mos ndalo, gjersa të them unë!» 
25Kështu, ajo arriti tek Elisha në malin Karmel. Kur profeti pa se po i afrohej, i tha 
Gehaziut: «Po vjen gruaja nga Shunemi! 26Dili përpara dhe pyete nëse ajo dhe familja e 
saj është mirë!» Ajo iu përgjigj Gehaziut: «Po, jemi mirë.» 27Por, kur arriti në malin ku 
ishte Elisha, ra në gjunjë para tij dhe iu kap pas këmbëve. Gehaziu donte ta shtynte të 
largohej, por Elisha tha: «Lëre! Është tepër e dëshpëruar. Dhe Zoti nuk më ka njoftuar 
se çfarë i ka ndodhur!» 28«Ah, – i tha gruaja duke qarë, – nuk të jam lutur gjë për një 
djalë! Dhe të pata thënë të mos më mbaje me shpresa të kota?» 29Elisha e kuptoi dhe i 
tha Gehaziut: «Shko sa më shpejt në Shunem! Mos ndalo për të përshëndetur njeri! 
Edhe kur ndokush të përshëndetet me ty, mos iu përgjigj! Merr me vete shkopin tim të 
profetit dhe vëre në fytyrën e djaloshit.» 30Por nëna i tha: «Betohem për besnikërinë 
time ndaj Zotit që vepron dhe ndaj teje, se pa ty nuk nisem që këtej.» Atëherë Elisha 
shkoi me të. 
31Gehaziu kishte shkuar përpara tyre dhe i kishte vënë djaloshit shkopin mbi fytyrë; 
por ai nuk kishte dhënë asnjë shenjë jete. Gehaziu u kthye, i doli përpara Elishës dhe i 
tha: «Nuk u zgjua.» 
3233Kur hyri në shtëpi, Elisha u ngjit në dhomën e tij dhe e gjeti djaloshin e vdekur të 
shtrirë në shtrat. Mbylli derën dhe iu lut Zotit. 34Pastaj u shtri mbi djaloshin, në 
mënyrë të atillë që goja e tij prekte gojën e djaloshit dhe sytë e duart e tij preknin sytë e 
duart e djaloshit. Pasi ndenji kështu një copë herë, trupi i djaloshit filloi të ngrohej. 
35Elisha u ngrit dhe eci poshtë e lart nëpër dhomë. Pastaj u shtri përsëri mbi trupin e 
djaloshit. Atëherë djaloshi teshtiu shtatë herë dhe hapi sytë. 
36Elisha e thirri Gehaziun dhe i dha urdhër që të thërriste të ëmën e djalit. Kur erdhi, 
ai i tha: «Ja biri yt!» 37Ajo iu afrua Elishës dhe ra përmbys para tij. Pastaj e mori të 
birin dhe doli nga dhoma. 
 
Perimet e pangrënshme 
38Elisha u kthye në Gilgal. Në atë kohë në vend kishte rënë zia e bukës. Në Gilgal 
kishte një bashkësi profetësh. Një herë, kur profetët ishin mbledhur rreth Elishës, ai i 
dha urdhër shërbëtorit të tij: «Vëre tenxheren e madhe në zjarr dhe gatuaju profetëve 
diçka për të ngrënë!» 
39Njëri nga të pranishmit doli në fushë për të kërkuar mëllaga. Por gjeti vetëm një bimë 
kacavarëse me fruta si tranguj të vegjël. Mblodhi prej tyre aq sa mund të mbante në 
mantelin e tij. Pastaj i preu pemët dhe i hodhi në tenxhere. Askush nuk e dinte se ato 
ishin të pangrënshme. 
40Gjella iu nda të gjithëve. Por, sapo e shijuan gjellën, njerëzit thirrën: «Elisha, kjo është 
vdekjeprurëse!» Dhe me të vërtetë, atë nuk mund ta hante askush. 41Atëherë Elisha 
tha: «Më jepni pak miell!» Ai e hodhi në tenxhere bashkë me miellin dhe pastaj i tha 
shërbëtorit të tij: «Ndaje! Tani mund ta hani!» Pastaj gjella mund të hahej. 
 
Bukë për njëqind profetë 
42Njëherë te profeti shkoi dikush nga Baal-Shalisha. Ai i çoi profetit, si kontribut nga të 
korrat e para, njëzet pite elbi dhe një trastë plot me drithë. Elisha i dha urdhër 
shërbëtorit të tij: «Jepjau njerëzve tanë, që të hanë e të ngopen!» 
43Por shërbëtori iu përgjigj: «Si mund të mjaftojë kjo për njëqind veta?» Elisha përsëriti: 
”Jepjau njerëzve tanë për të ngrënë! Zoti më ka thënë: «Prej gjellës do të teprojë.»” 
44Atëherë shërbëtori ua ndau ushqimin njerëzve. Ata u ngopën dhe u teproi, siç e 
kishte parashikuar Zoti. 
  
Shërimi i gjeneralit sirian 
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Naamani, komandanti i ushtrisë siriane, vuante nga lebra. Ai ishte ushtar trim dhe 
mbreti e çmonte shumë, sepse Zoti, nëpërmjet tij, u kishte dhënë sirianëve fitore.♦  

2Në shtëpinë e tij gjendej një vajzë, që ushtaraku sirian e kishte grabitur gjatë njërit 
prej sulmeve ndaj Izraelit. Ajo ishte bërë shërbëtore e gruas së tij. 3Njëherë ajo i tha 
zonjës së saj: «Sa mirë do të ishte sikur zoti im të shkonte te profeti që banon në 
Samari! Ai do ta shëronte sëmundjen e tij.» 
4Naamani shkoi te mbreti dhe e njoftoi për atë që kishte thënë vajza. 5«Mund të shkosh. 
– iu përgjigj mbreti. – Do të të jap me vete edhe një letër drejtuar mbretit të Izraelit.» 
Naamani u nis për rrugë. Mori me vete 30.000 monedha argjendi, 6.000 monedha ari 
dhe 10 palë rroba feste. 6Ai ia dorëzoi letrën mbretit të Izraelit, në të cilën shkruhej: «Të 
lutem ta presësh mirë shërbëtorin tim, Naamanin, dhe ta shërosh nga lebra.» 
7Pasi e lexoi letrën, mbreti grisi rrobat dhe thirri: «Unë nuk jam Perëndi! Vetëm ai ka 
pushtet mbi vdekjen dhe jetën! Mbreti sirian kërkon prej meje, që të shëroj një njeri 
nga lebra. Kushdo e kupton se ai kërkon shkas për të hyrë në luftë!» 
_______ 
♦ ose për të ndëshkuar Izraelin ose për të frenuar përparimin asirian më 803 p.e.r. 
 
Një i huaj pranon Perëndinë e vërtetë 
8Kur Elisha dëgjoi për këtë, dërgoi lajmëtarë që t’i thoshte mbretit: «Përse i grise rrobat? 
Dërgoje njeriun tek unë! Atëherë ai do ta kuptojë se Izraeli ka profet!» 
9Naamani shkoi me kuajt dhe karrocën e tij dhe u ndal para shtëpisë së Elishës. 10Pro-
feti i dërgoi një lajmëtar që t’i thoshte: «Shko në Jordan dhe zhytu në të shtatë herë! 
Atëherë lebra do të shërohet.» 
11Naamani, i zemëruar, u nis duke thënë: «Mendoja se do të më dilte përpara dhe do të 
qëndronte para meje; pastaj do t’i lutej Zotit, Perëndisë së tij, do t’i lëvizte duart andej-
këtej mbi vendet e sëmura dhe do të më shëronte nga lebra. 12A nuk janë ujërat e 
Abanës dhe të Parparës, lumenjve të Damaskut, më të mira se të gjitha ujërat e 
Izraelit? Atëherë mund të lahesha në to për t’u shëruar!» 
I zemëruar keq, donte të kthehej në shtëpi. 13Por shërbëtori i tij i foli dhe i tha: ”Zotëri! 
Mendohu mirë. Në qoftë se profeti do të kishte kërkuar prej teje diçka më të rëndë, ti 
me siguri do ta kishte bërë. Por ai vetëm tha: «Lahu dhe do të shërohesh!» Përse nuk 
vepron sipas udhëzimit të tij?”  

14Naamani u bind, zbriti në Jordan dhe u zhyt në ujë shtatë herë, sipas urdhrit të 
Elishës. Nga kjo, ai u shërua dhe lëkura e tij u bë e pastër si lëkurë fëmije. 
15Ai u kthye bashkë me suitën e tij tek Elisha, iu afrua dhe i tha: «Tani e di se në Izrael 
ka Perëndi që mund të të ndihmojë, dhe se, përveç tij, nuk ka asnjë në botë. Prano prej 
meje një dhuratë të vogël si shenjë mirënjohjeje!» 16Por Elisha ia ktheu: «Betohem për 
Zotin që vepron, të cilit i shërbej se nuk do të marr asgjë!» Megjithë përpjekjet e 
Naamanit për ta bindur, profeti e mbajti fjalën e tij. 
17Në fund, Naamani tha: «Meqë nuk e pranon dhuratën time, më lejo të marr aq dhe 
nga toka juaj sa mund të mbajnë dy mushka. Sepse, në të ardhmen, veç Zotit, nuk do 
t’i kushtoj flijime përkushtimi dhe miqësie asnjë perëndie tjetër. 18Por, vetëm për një gjë 
Zoti pastë mëshirë për mua: Kur zotëria im hyn në tempullin e perëndisë së tij për t’u 
lutur, unë duhet ta mbaj, që të mbështetet në krahun tim dhe të bie përmbys bashkë 
me të. Zoti më faltë!» 
19Elisha u nda prej tij me urim bekimi. 
 
Sëmundja e Naamanit zë shërbëtorin lakmues 
Kur Naamani ishte larguar një copë rruge, 20Gehaziu, shërbëtori i Elishës, tha me vete: 
«Zotëria im e la të shkojë këtë sirian të pasur me gjithë ngarkesën e dhuratave të tij. 
Mund t’ia kishte marrë ndonjë gjë lirisht. Betohem për Zotin që vepron: do të vrapoj 
pas tij për t’i marrë ndonjë gjë!» 
21Gehaziu vrapoi me sa fuqi që kishte. Kur Naamani pa se po afrohej Gehaziu, zbriti 
nga karroca, i doli përpara dhe e pyeti: «A ka ndodhur diçka?» 22”Jo, – tha Gehaziu, – 
por zotëria im më dërgoi të të them: «Sapo erdhën tek unë dy nxënës nga shkolla e 
profetëve nga krahina e Efraimit. Më jep 3.000 monedha argjendi dhe dy rroba feste 
për ata.»” 
23«Merr, të lutem, 6.000 monedha argjendi» – tha Naamani dhe madje nguli këmbë. 
Urdhëroi që argjendin ta futnin në dy trasta, mbi to vuri dy rroba feste dhe dërgoi 
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bashkë me të dy shërbëtorë për ta mbajtur dhuratën përpara Gehaziut. 
24Kur arritën te kodra që ndodhej para qytetit, Gehaziu i ktheu të dy shërbëtorët dhe i 
futi dhuratat fshehurazi në shtëpinë e Elishës. 25Kur shkoi tek i zoti, ai e pyeti: «Nga 
vjen, Gehazi?»  
«Nuk isha askund» – iu përgjigj shërbëtori. 26Por Elisha ia ktheu: «Shpirti im ishte i 
pranishëm kur një njeri zbriti nga karroca e tij dhe të doli përpara! Nuk është koha për 
të pranuar para dhe rroba feste ose të shtosh ullishta dhe vreshta, dele dhe bagëti, 
skllevër dhe skllave. 27Lebra e Naamanit do të zërë ty dhe të gjithë pasardhësit e tu, 
dhe nuk do të pastroheni kurrë prej saj!» 
Kur Gehaziu u largua nga Elisha, lëkura e tij ishte e bardhë si bora për shkak të leb-
rës. 
 
Elisha e gjen përsëri sëpatën 

Profetët u ankuan tek Elisha:«Ndërtesa ku mblidhemi për të të dëgjuar, është tepër 
e vogël. 2Prandaj duam të zbresim në Jordan për të prerë disa drunj. Në qoftë se 

secili prej nesh do të marrë nga një tra, mund të ndërtojmë një sallë të re për t’u 
mbledhur.» «Mund të shkoni – u tha Elisha. – Unë jam dakord.» 3Por njëri prej pro-
fetëve iu lut: «Eja, të lutem, edhe ti me ne!»  
«Mirë» – tha Elisha 4dhe shkoi me ta. 
Ata zbritën në Jordan dhe filluan të prenin pemët. 5Gjatë punës, njërit prej tyre i doli 
sëpata nga bishti dhe i ra në ujë. Ai iu drejtua Elishës për ndihmë dhe i tha: «Zotëri, 
çfarë të bëj tani? Sëpatën e kisha marrë hua!» 6Elisha pyeti: «Ku ka rënë sëpata?» 
Njeriu i tregoi vendin. Atëherë Elisha preu një shkop, e hodhi në ujë në po atë vend, 
dhe sëpata doli mbi sipërfaqe. 7«Merre!» – i tha Elisha. Dhe njeriu e nxori nga uji. 
 
Elisha vendos paqe ndërmjet Sirisë dhe Izraelit 
8Mbreti i Sirisë ishte në luftë me Izraelin. U këshillua me gjeneralët e tij dhe vendosi se 
ku do të ngrinin pritë. 9Atëherë profeti Elisha dërgoi një lajmëtar te mbreti i Izraelit, i 
tregoi vendin dhe e para lajmëroi: «Shmangiu atij vendi, sepse atje janë fshehur 
sirianët!» 10Pastaj mbreti i Izraelit urdhëroi që të bëheshin zbulime në vend, për të cilin 
profeti e kishte paralajmëruar që të kishte kujdes tepër të madh. Kjo nuk ndodhi një 
ose dy herë, por disa herë. 
11Mbreti i Sirisë u shqetësua shumë nga kjo gjë. Ai mblodhi gjeneralët e tij dhe u tha: 
«Mes nesh duhet të jetë dikush që është në anën e mbretit të Izraelit. A mund të më 
thoni kush është ai?» 12Njëri prej gjeneralëve tha: «Jo, zoti dhe mbreti im! Këtu nuk 
është fjala për tradhti. Fajin e ka profeti Elisha. Ai e njofton mbretin e Izraelit edhe për 
atë që thua në dhomën tënde të gjumit.»  

13«Ma gjeni! – u dha urdhër mbreti. – Dua ta kem në dorën time.» 
Pas pak, mbretin sirian e lajmëruan se Elisha ishte në Dotan. 14Atëherë mbreti dërgoi 
atje një ushtri të madhe, të përforcuar nga një repart karrocash. Trupat u afruan 
natën dhe rrethuan qytetin. 15Kur shërbëtori i Elishës u ngrit në mëngjes dhe doli te 
dera, e pa qytetin të rrethuar nga trupat dhe karrocat e luftës. «Si do t’ia bëjmë tani?» – 
e pyeti Elishën. 16«Mos ki frikë! – iu përgjigj Elisha. – Në anën tonë ka më shumë.» 
17Pastaj Elisha iu lut Zotit: «O Zot, hapja sytë shërbëtorit tim!» Atëherë Zoti ia hapi sytë 
dhe ai pa: gjithë kodra, në të cilën ishte ndërtuar qyteti, ishte mbuluar me kuaj dhe 
karroca të zjarrta. 
18Kur iu afruan sirianët, Elisha iu lut Zotit: «Goditi me verbëri!»  
Dhe Zoti ashtu bëri. 19Elisha u doli përpara dhe u tha: «Me siguri keni gabuar rrugën: 
ky nuk është qyteti që kërkoni. Më ndiqni pas, se ju çoj unë te njeriu, të cilit i jeni vënë 
pas!» Dhe i çoi në Shomron. 20Atje iu lut Zotit: «O Zot, tani hap jau sytë përsëri!» Dhe 
Zoti ashtu bëri. Atëherë ata e panë se ishin në mes të qytetit Shomron. 
21Kur mbreti i Izraelit i pa sirianët, e pyeti Elishën: «O ati im, a duhet të jap urdhër të 
masakrohen? A duhet t’i vras të gjithë?»  

22«Jo, mos vepro kështu! – i tha Elisha. – Madje edhe ushtarët që do të zihen rob, nuk 
do t’i vrasësh. Më mirë jepu për të ngrënë e për të pirë, që pastaj të kthehen te zotëria i 
tyre!» 
23Atëherë mbreti i Izraelit dha urdhër për t’u shtruar gosti të madhe.♦ Ata hëngrën e 
pinë dhe i nisi të shkonin në shtëpi. Që atëherë sirianët nuk ndërmorën më asnjë sulm 

6



 339

tjetër në territorin izraelit. 
_________ 
♦ Ndoshta për të vulosur traktatin e paqes. Përveç kësaj pjesëmarrja e darkës është shenjë 
pajtimi dhe përjashton ndonjë veprimtari armiqësore.   
 
Zi buke në Shomronin e rrethuar 
24Pas disa kohësh, Ben-Hadadi III, mbreti i Sirisë, mblodhi ushtrinë e tij, iu sul Izraelit 
dhe rrethoi Shomronin. 25Ushqimet në qytet ishin aq me pakicë, saqë nga fundi një 
kokë gomari kushtonte 80 monedha argjendi, ndërsa një grusht qiqrra pesë monedha 
argjendi. 
26Një ditë, kur (Jorami), mbreti i Izraelit po inspektonte murin e qytetit, një grua i tha 
duke thirrur: «Më ndihmo, zoti dhe mbreti im!» 27Ky ia ktheu: «Si mund të të ndihmoj? 
Këtu nuk ka më as drithë e as verë. 28Apo ndoshta të mundon diçka tjetër?» Gruaja 
tregoi me gisht një grua tjetër dhe thirri: ”Ajo gruaja atje më ka thënë: «Jepe birin tënd, 
që ta hamë sot; nesër do të hamë timin.»  

29Kështu, e gatuam tim bir dhe e hëngrëm. Por, kur i thashë të nesërmen: 
«Jepe birin tënd, që ta hamë», ajo e kishte fshehur!” 
30Kur e dëgjoi këtë, mbreti grisi petkun. Dhe meqenëse qëndronte lart në mur, të gjithë 
njerëzit mund të shihnin që nën petk ai mbante në lëkurë një rrobë pendimi.  

31Pastaj mbreti thirri: «Më vraftë zemërimi i Perëndisë, në qoftë se sot nga mbrëmjë nuk 
ia pres kokën ♦  Elishës, birit të Shafatit!» 
_______ 
♦ ose sepse e quante përgjegjës për zinë e bukës që kishte parashikuar profeti ose sepse 
mund të kishte bërë një prej mrekullive të tijat. 
 
Elisha parashikon fundin e zisë së bukës 
32Mbreti u nis menjëherë për tek Elisha. Përpara tij vrapoi një lajmëtar. Elisha ishte në 
shtëpi. Përreth i ishin mbledhur pleqtë e qytetit. Para se të arrinte lajmëtari i mbretit, 
Elisha u tha pleqve: «A e dini se mbreti, ky vrasës, ka dërguar dikë për të më prerë 
kokën? Kur të vijë këtu ai njeri, mbylljani derën dhe mos e lejoni të hyjë brenda! Vetë 
mbreti po vjen pas në këmbë!» 
33Elisha ende po fliste, kur iu paraqit mbreti dhe thirri: «Si mund të vazhdoj të pres që 
Zoti të na dërgojë ndihmë? Këtë fatkeqësi na e ka shkaktuar ai vetë!» 

Atëherë Elisha u tha të gjithë të pranishmëve: ”Dëgjoni çfarë ju thotë Zoti: «Nesër, 
në këtë kohë, pranë portës së Shomronit me një monedhë argjendi do të blihen 

pesë kilogramë miell gruri dhe dhjetë kilogramë elb!»” 2Oficeri që shoqëronte mbretin, ia 
ktheu: «Kjo është e pamundur, edhe sikur Zoti të dërgonte shi menjëherë!»  
Elisha i tha: «Këtë do ta shohësh me sytë e tu, por nuk do ta hash!» 
 
Rrethuesit tërhiqen 
3Jashtë, para portës së qytetit, ishin ulur katër të lebrosur. Ata i thanë njëri-tjetrit: «A 
duhet të qëndrojmë këtu derisa të vdesim? 4Nuk ka kuptim të hyjmë në qytet; atje do 
të vdesim nga uria. Më mirë të shkojmë në fushimin e sirianëve! Në qoftë se na lënë 
gjallë, do të jemi me fat. Sidoqoftë, ne të vdekur që të vdekur jemi!» 
5Në muzg, ata vrapuan në fushimin e sirianëve. Por kur arritën te çadra e parë, vunë re 
se fushimi ishte i braktisur. 6Zoti kishte bërë që sirianët të dëgjonin një zhurmë sikur 
të afrohej një ushtri e madhe me kuaj dhe karroca. Atëherë i kishin thënë njëri-tjetrit: 
«Me siguri, mbreti i Izraelit i ka thirrur për ndihmë mbretërit e hitasve dhe mbretërit e 
Musrit ♦  me trupat e tyre; ata tani duan të na sulmojnë nga prapa!» 7Prandaj, në të 
ngrysur, ata kishin ikur me të katra për të shpëtuar kokën. Ata kishin braktisur 
çadrat, kuajt dhe gomarët, mbarë fushimin, siç kishte qenë. 
8Katër të lebrosurit hynë në njërën nga çadrat më të afërta, dhe u ngopën duke pirë e 
duke ngrënë sipas qejfit. Pastaj morën gjithë argjendin, arin dhe petkat që gjetën në 
çadër dhe i fshehën të gjitha jashtë fushimit. Pastaj hynë në një çadër tjetër, edhe 
morën sende me vlerë atje, i larguan dhe i fshehën. 9Pastaj thanë me vete: «Kjo që po 
bëjmë këtu, nuk është e drejtë. Sot është ditë e madhe dhe kemi një lajm të mirë për të 
dhënë. Në qoftë se do ta mbanim për vete, sikur edhe deri nesër, do të ishim fajtorë. 
Ejani të shkojmë në qytet, në pallatin e mbretit dhe të njoftojmë atje se çfarë ka 
ndodhur!» 
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10Kështu, ata vrapuan drejt qytetit, thirrën rojtarët e portës dhe i lajmëruan: «Kemi 
qenë në fushimin e sirianëve. Atje nuk ka më asnjeri. Nuk dëgjohet zë njeriu. Vetëm 
kuajt dhe gomarët qëndrojnë të lidhur në fushim dhe çadrat janë plotësisht në rregull.» 
11Rojtarët e portës e përcollën lajmin dhe ky u njoftua në pallatin e mbretit. 12Mbreti u 
ngrit nga gjumi – ishte mesi i natës – dhe u këshillua me oficerët e tij të lartë. «Unë 
mendoj, – tha ai, – se kjo është një dredhi e sirianëve. Ata e dinë se si po na mundon 
uria. Bëjnë sikur e kanë braktisur fushimin e tyre dhe qëndrojnë të fshehur në fushë. 
Presin që ne të dalim nga qyteti dhe ata të na zënë rob e të futen në qytet!» 
13Por një nga oficerët tha: «Të nxjerrim për zbulim pesë nga kuajt që na kanë mbetur. 
Ata edhe po të mbeten këtu, përsëri do të ngordhin, njëlloj si shumica e izraelitëve që 
tashmë kanë vdekur.» 
14Atëherë mbreti dha urdhër që t’i mbrehnin kuajt në dy karroca dhe i ngarkoi 
drejtuesit e tyre me detyrën që të zbulonin se ku ndodhej ushtria siriane. 15Zbuluesit i 
ndoqën gjurmët e saj deri në Jordan. Gjithë rruga ishte mbushur me veshjet dhe 
armët që kishin flakur sirianët për të ikur sa më shpejt. 
____________ 
♦ Do të jenë mbretërit e Musrisë (e jo Micraim – Egipt), popull që gjendej në veri të maleve Taur; 
ata u bënë më vonë aliatet e Ben-Hadadir III. Mbretërit hitas do të jenë mbretërit e shteteve 
qytete të sunduar nga dinastitë me prejardhje hitase në Sirinë veriore pas rrëzimit të 
perandorisë hitase më 1200. 
 
Profecitë e Elishës realizohen 
Pasi zbuluesit u kthyen dhe raportuan te mbreti, 16mbarë populli doli me vrull nga 
qyteti dhe plaçkiti fushimin e sirianëve. Atëherë u realizua ajo që kishte parashikuar 
Elisha: me një monedhë argjendi bliheshin pesë kilogramë miell gruri dhe dhjetë 
kilogramë elb. 
17Oficerin e lartë, i cili e kishte shoqëruar mbretin për tek Elisha, mbreti e kishte 
dërguar te porta e qytetit për të ruajtur rendin. Por populli e shkeli me këmbë për 
vdekje. Edhe kjo u realizua pikërisht ashtu siç e kishte parashikuar Elisha. 18Kur 
Elisha i kishte shpallur mbretit: «Nesër në këtë kohë, pranë portës së Shomronit, me 
nje monedhë argjendi do të blihen pesë kilogramë miell gruri dhe dhjetë kilogramë 
elb!», 19oficeri i ishte përgjigjur: «Kjo është e pamundur, edhe sikur Zoti të dërgonte shi 
menjëherë!» Pastaj Elisha i kishte shpallur: «Këtë do ta shohësh me sytë e tu, por nuk 
do të hash!» Kështu u realizua fjala e Elishës: populli e shkeli për vdekje në pjesën e 
brendshme të ndërtesës së portës. 
 
Elisha ndihmon përsëri gruan nga Shunemi 

Elisha i kishte dhënë një këshillë gruas, birin e së cilës e kishte kthyer në jetë: 
«Largohu që këtej dhe kërko gjetkë strehë për vete dhe për familjen tënde, sepse 

Zoti do të sjellë në këtë vend një zi buke ♦ që do të zgjasë për shtatë vjet.» 2Gruaja e 
ndoqi këshillën e Elishës dhe gjeti strehë në vendin e filistenjve ♦♦ 3Pas shtatë vjetësh, 
♦♦♦ ajo u kthye në Izrael dhe i kërkoi mbretit, që t’i riktheheshin shtëpia dhe toka e saj. 
4Mbreti ♦♦♦ po fliste me Gehaziun, shërbëtorin e Elishës. I ishte lutur atij që t’i tregonte 
për mrekullitë që kishte bërë Elisha. 5Dhe pikërisht kur Gehaziu po i tregonte se si 
njëherë Elisha kishte kthyer në jetë një djalosh të vdekur, gruaja u paraqit para 
mbretit dhe iu lut që ta ndihmonte për shtëpinë dhe tokën. «Zoti dhe mbreti im! – tha 
Gehaziu. – Ja gruaja, birin e së cilës Elisha e ktheu në jetë, dhe ja edhe biri i saj!» 
6Mbreti e urdhëroi gruan që t’ia tregonte të gjitha. Pastaj thirri një nëpunës të oborrit 
dhe i dha urdhër: «Kujdesu që asaj t’i rikthehet gjith çka që i takon. Dhe ki parasysh 
që t’i zëvendësohet, gjithashtu, gjithçka që i është marrë nga të korrat që janë bërë në 
tokën e saj, gjatë kohës që nuk ka qenë këtu!» 
____________ 
♦ Do të jetë zia e bukës te 4,38-41, e cila ndodhi shumë kohë para shkarkimit të Gehaziut. 
Duket qartë se këto tregime rreth Elishës nuk janë të rradhitura kronologikisht.  
♦♦ Kjo dalje do të kishte mundësuar vejushën që t’i ikte gjakderdhjes që shkaktoi pak më pas 
Jehui. ♦♦♦ Nga kjo kohë Jehui do ta ketë zëvendësuar Joramin. 
 
Elisha i thotë Hazaelit II se do të bëhet mbret i Sirisë 
7Elisha shkoi në Damask, kur Ben-Hadadi II, mbreti i Sirisë, kishte zënë shtratin i 
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sëmurë. Kur mori vesh se profeti ishte në qytet,♦ 8mbreti i tha Hazaelit: «Merr me vete 
një dhuratë, shko tek ai dhe nëpërmjet tij pyete Zotin, nëse do të shë rohem apo jo!» 
9Hazaeli urdhëroi që të ngarkonin dyzet deve me sende të çmueshme dhe me to u para-
qit para Elishës dhe i tha: «Shërbëtori yt besnik, Ben-Hadadi, mbreti i Sirisë, më dërgoi 
të të pyes nëse do të shërohet apo jo.» 
10Elisha iu përgjigj: «Shko dhe thuaji se do të shërohet – megjithëse Zoti më njoftoi se 
duhet të vdesë.» 11Fytyra e Elishës u ngrys dhe ai e shikoi Hazaelin me një vështrim të 
ngulët që shprehte frikë. Pastaj Elisha shpërtheu në lot, 12dhe Hazaeli e pyeti: «Përse 
qan, o zotëri?» Elisha iu përgjigj: «Qaj sepse tani e di se çfarë fatkeqësie do t’u 
shkaktosh izraelitëve: do t’u vësh zjarrin qyteteve të tyre, do të vrasësh të rinjtë, do të 
shtypësh përtokë fëmijët e tyre dhe do t’ua çash barkun grave shtatzëna.»  

13«Por unë, o zotëria im, – iu përgjigj Hazaeli, – jam vetëm një shërbëtor fatkeq! Si mund 
ta bëj një gjë kaq të dhunshme?»  
Atëherë Elisha i tha: «Zoti më ka treguar se ti do të bëhesh mbret i Sirisë.» 
14Hazaeli u kthye te zotëria i tij. Ky e pyeti: «Çfarë të tha Elisha?»  
«Ai tha se: ti do të shërohesh» – iu përgjigj Hazaeli.  

15Të nesërmen Hazaeli mori një shami, e zhyti në ujë, ia shtrëngoi mbretit mbi fytyrë 
dhe e mbyti. Pastaj u bë mbret i Sirisë. 
_______ 
♦ sigurisht në mërgim për shkak të përndjekjes së Joramit. 
 
Për Jehoramin, mbretin e Judës 
(2 Kr. 21,1-20) 
16Vitin e pestë të mbretërimit të Joramit, mbretit të Izraelit, – biri i Ahavit – Jehorami, 
biri i Jehoshafatit, u bë mbret i Judës. Në fillim ai administronte punët e shtetit, 
bashkë me të atin, Jehoshafatin. 17Kur u bë mbret, ishte 32 vjeç, dhe mbretëroi 7 vjet 
në Jerusalem. 18Për grua kishte njërën prej bijave të Ahavit. Ashtu si familja e Ahavit, 
ai ndoqi shembullin e keq të mbretërve të Izraelit dhe bëri atë që nuk i pëlqeu Zotit. 
19Por Zoti nuk donte ta shkatërronte Judën, sepse i kishte premtuar Davidit që atje do 
të mbretëronte gjithnjë njëri prej pasardhësve të tij. 
20Në kohën e mbretërimit të Jehoramit, edomasit e mohuan sundimin e Judës dhe 
emëruan mbretin e tyre. 
 21Jehorami marshoi kundër Edomit me të gjitha karrocat e tij të luftës dhe arriti në 
rrethinat e qytetit Cair. Atje edomasit e rrethuan, bashkë me karrocat e tij të luftës. Por 
natën, ai bashkë me komandantët e tij të karrocave arritën ta depërtonin rrethimin 
dhe të iknin, por ushtarët e tij morën të gjithë arratinë dhe u kthyen në fshatrat e tyre. 
22Megjithatë, që atëherë Edomi ka mbetur i pavarur nga Juda. Po në atë kohë u çlirua 
nga sundimi i Judës edhe qyteti Livna. 
23Gjithçka tjetër për Jehoramin dhe veprat e tij mund të lexohet në analet zyrtare të 
mbretërve të Judës. 24Kur vdiq, e varrosën pranë paraardhësve të tij në qytetin e Da-
vidit. Fronin e trashëgoi i biri Ahazja. 
 
Për Ahazjën, mbretin e Judës 
(2 Kr. 22,1-6) 
25Vitin e 12-të të mbretërimit të Joramit, mbretit të Izraelit, Ahazja, biri i mbretit 
Jehoram të Judës, trashëgoi fronin. 26-27Kur u bë mbret, ishte 22 vjeç, dhe mbretëroi 
një vit në Jerusalem. Nga e ëma, Atalia, mbesë e mbretit Omri të Izraelit, ai ishte farefis 
i familjes së mbretit Ahav. Ahazja ndoqi shembullin e keq të farefisit të Ahavit dhe bëri 
atë që nuk i pëlqeu Zotit. 
28Bashkë me Joramin, birin e Ahavit, u hodh në luftë kundër Hazaelit, mbretit të 
Sirisë. Pranë Ramotit të Gileadit u bë luftë. Në të u plagos Jorami. 29Ai u tërhoq në 
Jizrëel, që të shërohej nga plagët. Atje i shkoi për vizitë Ahazja. 
 
Jehui shugurohet mbret i Izraelit 

Elisha thirri një nxënës ♦ të shkollës së profetëve dhe i tha: ”Merre këtë enë plot me 
vaj dhe shko sa më shpejt në Ramot të Gileadit! 2Kërko atje Jehuin, birin e Jeho-

shafatit dhe nipin e Nimshiut! Nxirre nga rrethi i oficerëve të tjerë dhe merre në një 
dhomë ku mund të jesh me të vetëm për vetëm! 3Atje derdhi vajin mbi kokën duke i 
thënë: «Zoti thotë: të shuguroj mbret të Izraelit!» Pastaj zhduku sa më shpejt!” ♦♦ 
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4Nxënësi i shkollës së profetëve shkoi në Ramot të Gileadit. 5Kur arriti atje, të gjithë 
oficerët ishin ulur së bashku në konsultim. Ai tha: «Kolonel, kam një lajm për ty.» 
Jehui e pyeti: «Cilit prej nesh i drejtohesh?»  
«Ty, kolonel!»– iu përgjigj nxënësi i shkollës së profetëve. 6Jehui u ngrit dhe shkoi me të 
në shtëpi. Atje nxënësi e derdhi vajin mbi kokën e Jehuit, duke i thënë: ”Zoti, Perëndia 
e Izraelit, thotë: «Të shuguroj mbret mbi popullin tim, Izraelin! 7Ti duhet t’i vrasësh të 
gjithë pasardhësit e Ahavit, duke filluar nga zotëria yt, mbreti! Në këtë mënyrë unë do 
ta ndëshkoj Izobalën, sepse dha urdhër të vritnin shërbëtorët e mi, profetët, dhe të 
gjithë ata që qëndronin besnikë ndaj meje. 8Po, e gjithë familja e Ahavit duhet të vdesë! 
Të gjithë pasardhësit e tij meshkuj, të vegjël e të mëdhenj, do t’i asgjësoj në Izrael. 9Fa-
miljes së Ahavit do t’i ndodhë njëlloj si familjes së Jaravamit, birit të Nevatit, dhe 
familjes së Bashës, birit të Ahijës. 10Por kufomën e Izobalës do ta hanë qentë në fushat 
e Jizrëelit; askush nuk do ta varrosë!»”  
Pasi tha këto, nxënësi i shkollës së profetëve doli nga dhoma dhe u largua. 
11Kur Jehui u kthye tek oficerët e tjerë, ata e pyetën: «A ka ndonjë gjë të veçantë? Çfarë 
donte të të thoshte ai torollak?» Jehui iu përgjigj: «Ju e dini vetë se kush ishte dhe 
çfarë marrëzish flasin njerëz të tillë.» 12Por oficerët ngulën këmbë: «Lëri këto! Na trego 
çfarë të tha!» Atëherë Jehui iu përgjigj: ”Ai më shpalli: «Zoti thotë: Të shuguroj mbret 
mbi Izraelin!»” 
13 Oficerët menjëherë morën mantelet e tyre dhe i shtrinë si qilim mbi sheshin e 
shkallës për nder të Jehuit. ♦♦♦ 
Pastaj urdhëruan që t’u binin brirëve sinjalizues dhe thirrën:  
«Jehui është mbret!» 
__________ 
♦ Sipas traditës, profeti Jona. ♦♦ disa elemente të ushtrisë do të ishin në anën e Joramit.  
♦♦♦ shenjë pranimi, besnikërie dhe premtimi për mbështetje. 
 
Fundi i mbretërve Joram dhe Ahazja 
14Jehui, biri i Jehoshafatit dhe nipi i Nimshiut, bëri menjëherë plane për ta rrëzuar nga 
froni mbretin Joram. Jorami kishte luftuar me ushtrinë izraelite në qytetin Ramot të 
Gileadit kundër mbretit të Sirisë. 15Atje ishte plagosur dhe ishte detyruar të tërhiqej në 
Jizrëel për t’u shëruar. Jehui u tha oficerëve që ishin grumbulluar rreth tij në Ramot: 
«Në qoftë se jeni dakord, të mos lejojmë asnjë që të ikë nga Ramoti, sepse mund të 
shkojë në Jizrëel e t’i paralajmërojë njerëzit atje» 16Pastaj u nis i shoqëruar nga një grup 
karrocash dhe shkoi në Jizrëel.♦ Atje nuk ndodhej vetëm mbreti i sëmurë Joram, por 
edhe Ahazja, mbreti i Judës. Ai kishte ardhur për t’i bërë vizitë Joramit. 
17Kur rojtari mbi kullën e Jizrëelit pa kolonën e karrocave që po afrohej, njoftoi 
mbretin. Mbreti dha urdhër: «Dërgoni një kalorës që t’i dalë përpara; të pyesë nëse 
është gjithçka në rregull!» 18Kalorësi arriti pranë kolonës dhe i tha Jehuit: «Mbreti më 
dërgoi të të pyes nëse është gjithçka në rregull.» Jehui iu përgjigj: «Kjo nuk është puna 
jote! Futu edhe ti në kolonën tonë!» Rojtari raportoi se kalorësi e kishte arritur kolonën, 
por nuk ishte kthyer. 19Atëherë mbreti dërgoi një kalorës tjetër. Edhe ai i tha Jehuit: 
«Mbreti më dërgoi të të pyes nëse është gjithçka në rregull.» Jehui iu përgjigj: «Kjo nuk 
është puna jote! Futu edhe ti në kolonën tonë!» 20Rojtari raportoi përsëri: «Kalorësi e ka 
arritur kolonën, por nuk po kthehet!» Dhe shtoi: «Udhëheqësi i kolonës po nget si i 
çmendur; ky është me siguri Jehui!» 
21Jorami dha urdhër: «Më mbrehni karrocën!» Shërbëtorët mbrehën karrocën. Mbrehën 
edhe karrocën e Ahazjës, dhe të dy mbretërit, Jorami i Izraelit dhe Ahazja i Judës, i 
dolën Jehuit përpara. E hasën në fushën e Navotit. 22«A është gjithçka në rregull, 
Jehu?» – e pyeti Jorami. Jehui iu përgjigj: «Si mund të jetë gjithçka në rregull, kur 
nëna jote, Izobala, vrapon pas perëndive të huaja dhe bën magji?» 23Atëherë mbreti 
Joram i thirri Ahazjës: «Tradhti!» dhe ktheu karrocën, duke dashur të ikte. 24Por Jehui 
tendosi harkun e tij, lëshoi një shigjetë dhe e qëlloi midis shpatullave, drejt në zemër. 
Jorami u shemb i vdekur në karrocën e tij. 25Jehui i dha urdhër adjutantit të tij, 
Bitkarit: ”Merre dhe hidhe në tokën e Navotit! A mban mend ç’fjalë i dërgoi Zoti Ahavit, 
atit të Joramit? Në atë kohë ne të dy shkonim pas mbretit. Zoti i dërgoi fjalë e i tha: 
26«Kam parë se si u vra dje Navoti dhe bijtë e tij. Këtu, në ngastrën e Navotit, do t’i laj 
hesapet me ty për këtë!» Prandaj merre dhe flake në ngastër; kështu do të realizohet 
ajo që ka thënë Zoti.” 
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27Kur Ahazja nga Juda pa se çfarë ndodhi, iku drejt Bet-Ganit ♦♦  Jehui i rendi pas dhe 
u dha urdhër njerëzve të tij: «Vriteni edhe atë!» Dhe ata e qëlluan. Ahazja u plagos nga 
një shigjetë, kur karroca e tij po kalonte pranë vendit ku rruga drejt Gurit kthen për në 
drejtim të Jivlamit. I plagosur, ai arriti në Megido dhe atje vdiq. 28Shërbëtorët e vunë në 
karrocë dhe e çuan në Jerusalem. Atje e varrosën pranë të parëve të tij në qytetin e 
Davidit. 29Ahazja i Judës ishte bërë mbret në vitin e 11-të të mbretërimit të Joramit, 
birit të Ahavit. 
________ 
♦ residenca jugore mbretërore në Megido. ♦♦ d.m.th. në drejtim të Samarisë. Vrasja e të dy 
mbretërit nga Jehui e shkeli aliancat tradicionale me Tirin dhe Judën. Meqenëse ishte tepër i 
dobët për të përballur presionin sirian që po shtohej, i bëri thirrje Asirisë nën udhëheqjen e 
Shalmanacarit. Por më 840, 848 dhe 845 Shalmanacarin e shpartalluan forcat siriane, dhe 
Hazaeli, sundimtar i ri i Sirisë, e sukmoi Izraelin (aliatin e Asirisë) që kishte bërë rrezik nga 
prapa. 
 
Fundi i Izobalës 
30Jehui u kthye në qytetin Jizrëel dhe Izobala e mori vesh këtë. Ajo leu sytë, rregulloi 
flokët dhe doli te dritarja e pallatit. 31Ndërsa Jehui po kalonte nëpër portë, ajo i thirri: 
«Hë, ti mbretvrasës Zimri, po tani a është gjithçka në rregull?» 32Jehui ngriti sytë nga 
dritarja dhe thirri: «Kush është në anën time?» Disa oborrtarë vështruan poshtë nga 
dritarja. 
33«Flakeni nga dritarja!» – u dha urdhër Jehui. Ata e kapën Izobalën dhe e hodhën nga 
dritarja. Jehui ngau kuajt dhe u largua duke kaluar me karrocë mbi trupin e saj. 
Gjaku i saj spërkati murin dhe kuajt. 
34Pastaj hyri në pallat dhe u ul për të ngrënë e për të pirë. Shërbëtorëve u dha urdhër: 
«Kujdesuni për Izobalën, këtë grua që e ka mallkuar Zoti, dhe varroseni! Megjithatë, ajo 
është bijë mbreti!» 35Por njerëzit që do ta varrosnin, gjetën vetëm kafkën, këmbët dhe 
duart. 36Ata i raportuan Jehuit, dhe ky tha: ”U realizua ajo që shpalli Zoti nëpërmjet 
shërbëtorit të tij, Elijës nga Tishbeja: «Mishin e Izobalës do ta hanë qentë mbi arat e 
Jizrëelit, 37kufoma e saj të përdoret si pleh për arat, askush nuk do të mund të thotë: 
kjo është Izobala.»” 
 
Jehui shfaros familjen e Ahavit 

Në Shomron kishte 70 bij dhe nipër të Ahavit. Jehui u dërgoi letra njerëzve me 
influencë në qytet; të autorizuarve të mbretit në Jizrëel, kryetarëve ushtarakë të 

qytetit dhe edukatorëve të bijve të Ahavit. Në këto letra thuhej: 
2«Tek ju janë bijtë dhe nipërit e Ahavit, ju keni në dispozicion kuaj dhe karroca; qyteti 
juaj është i fortifikuar mirë dhe ju keni mjaft armë. 3Prandaj zgjidhni më të aftin prej 
pasardhësve të Ahavit, emërojeni mbret në vendin e të atit, dhe luftoni për atë dhe për 
familjen e tij!» 
4Por njerëzve u kishte hyrë lepuri në bark. Ata i thanë njëri-tjetrit: «Jehui i ka mundur 
të dy mbretërit. A mund t’i rezistojmë ne atij?» 5Prandaj komandanti i pallatit, 
komandanti mbretëror i qytetit, kryetari i qytetit dhe edukatorët i dërguan fjalë Jehuit: 
«Ne jemi shërbëtorët e tu. Do të zbatojmë vetëm atë që na urdhëron ti dhe këtu nuk do 
të bëjmë asnjeri tjetër mbret. Bëj atë që mendon se është e drejtë.» 
6Atëherë Jehui u drejtoi një letër tjetër. Në të thuhej: «Në qoftë se jeni në anën time dhe 
jeni gati të zbatoni urdhrin tim, ejani nesër në këtë kohë në Jizrëel dhe sillni me vete 
kokat e bijve dhe të nipërve të Ahavit!» (Shtatëdhjetë bijtë dhe nipërit e Ahavit i 
edukonin qytetarët më të nderuar të Shomronit). 7Pas kësaj letre, njerëzit me influencë 
në Shomron urdhëruan që të vriteshin shtatëdhjetë bijtë dhe nipërit e Ahavit, kokat e 
tyre t’i vinin në shporta dhe t’i çonin në Jizrëel. 
8Kur i thanë Jehuit që kokat e bijve dhe të nipërve të Ahavit i kishin sjellë në Jizrëel, ai 
urdhëroi t’i vinin në dy grumbuj para portës së qytetit dhe t’i linin atje deri në mëngjes. 
9Të nesërmen në mëngjes u paraqit vetë para portës së qytetit dhe u tha njerëzve që 
qëndronin aty: «Sidoqoftë, ju të gjithë jeni njerëz besnikë ndaj Zotit! Siç e dini, unë kam 
thurur një komplot kundër mbretit dhe e kam vrarë. Po kush i ka sjellë këto këtu? 
10Nëpërmjet këtyre mund ta shihni se asnjë nga kërcënimet që ka bërë Zoti kundër 
familjes së Ahavit, nuk ka mbetur pa u realizuar. Zoti ka bërë tamam atë që shpalli 
nëpërmjet shërbëtorit të vet, Elijës.» 
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 11Pastaj Jehui urdhëroi që të vriteshin, gjithashtu, të gjithë pjesëtarët e familjes së 
Ahavit që ishin në Jizrëel, si dhe të gjithë nëpunësit e lartë, këshilltarët dhe priftërinjtë 
e mbretit. 
12Pastaj Jehui u nis për në Shomron. Pranë Bet-Eked-Roimit 13takoi disa njerëz 
kushërinj të mbretit Ahazja të Judës. Ai i pyeti: «Kush jeni ju?» Ata iu përgjigjën: «Ne 
jemi kushërinj të mbretit Ahazja dhe po shkojmë në Jizrëel për të vizituar familjen 
mbretërore, veçanërisht bijtë e mbretit dhe të mbretëreshës.» 14Jehui u dha urdhër 
njerëzve të tij: «Kapini rob!» Ata i kapën dhe i vranë pranë sternës së Bet-Ekedit. Ishin 
42 burra; asnjëri prej tyre nuk shpëtoi gjallë. 
15Kur shkoi më tutje, drejt Shomronit, Jehuit i doli përpara Jonadavi, biri i Rekavit. 
Jehui e përshëndeti dhe e pyeti: «A mund të mbështetem unë tek ti, ashtu siç mund të 
mbështetesh edhe ti tek unë?» Jonadavi iu përgjigj: «Po» «Atëherë ma jep dorën» – i tha 
Jehui. Jonadavi i dha dorën Jehuit. Pastaj Jehui e ftoi të hipte në karrocën e tij 16dhe i 
tha: «Eja me mua dhe do të bindesh vetë se sa e mbroj Zotin!» Jonadavi shkoi me të. 
17Me të arritur në Shomron, Jehui i vrau të gjithë ata që kishin mbetur nga familja e 
Ahavit. Ai e shfarosi plotësisht familjen e tij. Kështu u realizua ajo që kishte shpallur 
Zoti nëpërmjet Elijës. 
 
Jehui shfaros adhuruesit e Baalit 
18Pastaj Jehui mblodhi popullin e Shomronit dhe shpalli: «Ahavi e nderonte shumë më 
pak Baalin. Unë do ta nderoj shumë më tepër se ai! 19Prandaj, lajmëroni të mblidhen të 
gjithë profetët e Baalit, të gjithë priftërinjtë e tij dhe të gjithë ata që e nderojnë! Askush 
të mos mungojë, sepse do të organizoj një gosti të madhe flijimi për nder të Baalit. 
Kush nuk vjen, do të dënohet me vdekje!» Në të vërtetë, Jehui donte t’i vriste të gjithë 
adhuruesit e Baalit. 20Prandaj dha urdhër të shpallnin një festë solemne për nder të 
Baalit. 21Dërgoi lajmëtarë nëpër gjithë territorin e Izraelit, dhe adhuruesit e Baalit u 
mblodhën të gjithë në Shomron. Nuk mbeti njeri pa iu përgjigjur thirrjes. Oborri i 
tempullit të Baalit ishte mbushur plot e përplot me njerëz. 
22Jehui i dha urdhër njeriut që përgjigjej për rrobat e shenjta: «Jepi secilit prej 
adhuruesve të Baalit një rrobë feste!» Kur u zbatua urdhri i tij, 23ai hyri në tempull 
bashkë me Jonadavin, birin e Rekavit, dhe u thirri adhuruesve të Baalit: «Shikoni 
rreth e rrotull dhe kujdesuni që këtu të jenë të pranishëm vetëm adhuruesit e Baalit! 
Këtu nuk ka vend për adhuruesit e Zotit!» 
24Pastaj Jehui dhe Jonadavi iu afruan altarit për t’i kushtuar Baalit flijime për 
kushtimi dhe miqësie. Por Jehui kishte vendosur jashtë zonës së tempullit tetëdhjetë 
veta dhe u kishte dhënë urdhër: «Kush prej jush lejon të ikë qoftë edhe një adhurues i 
Baalit, do ta paguajë me kokë!» 25Pasi u kushtuan flijimet, Jehui i dha urdhër rojës së 
tij personale dhe oficerëve: «Hyni! Vritini të gjithë!» Ata i vranë të gjithë adhuruesit e 
Baalit dhe i nxorën kufomat jashtë. Pastaj hynë në pjesën e brendshme të tempullit të 
Baalit, 26nxorën shtyllat e shuguruara (për ritin e pjellorisë) dhe i dogjën. 27Gurin që 
ishte ngritur për nder të Baalit, e copëtuan. Në fund, shembën gjithë ndërtesën e 
tempullit. Sot ky vend përdoret si nevojtore publike. 
 
Vërejtjet e fundit për Jehuin dhe mbretërimin e tij 
28Kështu, Jehui i dha fund adhurimit të Baalit në Izrael. 29Por ai nuk arriti të shkëputej 
nga idhujtaria, në të cilën Ja ravami e kishte shtyrë Izraelin. Megjithatë, shtatoret e 
arta të demave në Bet-El dhe në Dan, mbetën të paprekura. 
30Zoti i tha Jehuit: «Ti ke bërë atë që është e drejtë sipas mendjes sime; gjithçka që 
kisha ndër mend t’i bëja familjes së Ahavit, e ke zbatuar. Për këtë pasardhësit e tu do 
të jenë mbretër të Izraelit deri në brezin e katërt!» 31Por Jehui nuk e zbatoi me gjithë 
zemër Ligjin e Zotit, Perëndisë së Izraelit. Ai nuk u nda dot nga idhujtaria, nga kjo 
rrugë e gabuar, në të cilën Jaravami kishte shtyrë izraelitët. 
32Në kohën e mbretërimit të Jehuit, Zoti filloi ta zvogëlonte territorin e Izraelit: ♦ mbreti 
Hazael i Sirisë pushtoi gjithë territorin 33në lindje të Jordanit, nga qyteti Aroer, që 
gjendet pranë Arnonit, deri lart në malësinë e Gileadit, duke përfshirë edhe krahinën e 
Bashanit, d.m.th. territoret fisnore të Gadit, Ruvenit dhe Mënasheut Lindor. 
34Gjithçka tjetër për Jehuin, për veprat ♦♦ dhe sukseset e tij, mund të lexohet në analet 
zyrtare të mbretërve të Izraelit. 35Kur vdiq, u varros në Shomron. Fronin e trashëgoi i 
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biri, Joashi. 36Jehui mbretëroi 28 vjet në Izrael. Selia e tij ishte Shomroni. 
_________ 
♦ Duke shfrytëzuar lehtësimin e presionit asirian në këtë krahinë. Kjo shënonte mosmiratimin e 
Zotit për shkak të zellit të pa vend të Jehuit. Këtë e vërteton edhe profeti Hosheja. ♦♦ duke 
përfshirë edhe nënshtrimin e tij ndaj perandorit asirian Shalmanezerit III më 841 siç regjistrohet 
në mbishkrimin e shtyllës së zbuluar nga arkeologët. Në të vërtetë të gjithë mbretërit e Izraelit të 
asaj kohe ishin vasalët e Asirisë dhe detyroheshin t’i paguanin haraç. 
 
Atalia përpiqet të shfarosë dinastinë e Davidit 
(2 Kr. 22,10-23.15) 

Kur Atalia, nëna e Ahazjës, mori vesh se i biri kishte vdekur, dha urdhër që të 
vriteshin të gjithë anëtarët e familjes mbretërore. 2Por Josheva, bija e mbretit 

Jehoram dhe motra e Ahazjës, mori fshehtazi djalin e vogël të Ahazjës dhe e fshehu 
bashkë me tajën e tij në një dhomë të Tempullit ku ruheshin shtretërit. Kështu nuk e 
vranë bashkë me të tjerët. 3Gjatë shtatë viteve që mbretëroi Atalia, Josheva e mbajti atë 
të fshehur në zonën e Tempullit. 
 
Kryengritja kundër Atalisë 
4Vitin e shtatë, prifti Jehojada, thirri në Tempull oficerët e rojës mbretërore dhe oficerët 
e rojës së pallatit. Atje bëri marrëveshje me ta. I vuri që të betoheshin për besnikërinë e 
tyre dhe u tregoi birin e mbretit. 5Pastaj u dha udhëzimet që vijojnë: «Një e treta e 
njerëzve tuaj, që të shtunën tjetër janë në shërbim, të ruajnë pallatin e mbretit, 6një e 
treta portën Zur dhe e treta tjetër portën prapa shtëpisë së rojës së pallatit. Me këto tre 
grupe duhet të mos lejoni askënd që të futet në zonën e Tempullit. 7Ndërsa dy repartet 
e njerëzve tuaj, që të shtunën do të lënë shërbimin, duhet të qëndrojnë në zonën e 
Tempullit për të mbrojtur mbretin. 8Me armët në duar, ata duhet ta rrethojnë atë dhe 
ta shoqërojnë kudo që të shkojë. Kush do të mundohet të futet brenda këtij rrethi, do 
të vritet!» 
9Oficerët i zbatuan me përpikëri udhëzimet e Jehojadës. Secili mblodhi njerëzit e tij, ata 
që e fillonin shërbimin e tyre të shtunën dhe ata që e dorëzonin. Ata u paraqitën tek 
Jehojada bashkë me ushtarët. 10Ai u dorëzoi oficerëve heshtat dhe mburojat që 
rridhnin që nga koha e mbretit David dhe që ruheshin në Tempull. 11Secili mori në 
dorë armën e tij, pastaj u vendosën para Tempullit, në gjysmë rrethi, nga skaji jugor 
nëpër altarin e flijimeve të përkushtimit gjer në skajin verior, për ta ruajtur mbretin 
nga të gjitha anët. 12Pastaj Jehojada e nxori birin e mbretit për ta kurorëzuar. Ai i vuri 
kurorën në kokë dhe i dorëzoi dokumentin e kurorëzimit. Pastaj e shuguroi me vaj dhe 
të gjithë duartrokitën e thirrën: «Rroftë mbreti!» 
13Kur i dëgjoi brohoritjet e rojës së pallatit dhe të popullit, Atalia shkoi tek turma në 
Tempullin e Zotit. 14Atje pa mbretin e porsakurorëzuar duke qëndruar në vendin ku, 
sipas zakonit të vjetër, duhej të qëndronte mbreti. Ai ishte rrethuar nga oficerët dhe 
borizanët. Burrat e Judës brohoritnin dhe u binin trumbetave. Atëherë Atalia grisi 
rrobën që kishte veshur, e thirri: «Tradhti! Tradhti!» 
15Por prifti Jehojada nuk donte që ta vritnin në zonën e Tempullit. Prandaj u dha 
urdhër oficerëve të rojës personale të mbretit: «Kalojeni përmes radhëve të njerëzve 
tuaj! Kush i shkon pas, do të vritet!» 16Ata e kapën Atalinë dhe e çuan në pallatin mbre-
tëror nga dera e kuajve. Atje e ekzekutuan. 
 
Reformat e Jehojadës 
(2 Kr. 23.16-21) 
17Jehojada urdhëroi që mbreti dhe populli të bënin besëlidhje me Zotin. Sipas besë-
lidhjes, ata morën përsipër që të vepronin si popull i Zotit, ashtu siç ishin në të vërtetë. 
Gjithashtu, Jehojada urdhëroi që mbreti dhe populli të lidhnin marrëveshje me njëri-
tjetrin. 18Pastaj i gjithë populli shkoi te tempulli i Baalit dhe e rrënoi. Ata shembën 
altarët dhe shtatoret idhujtare dhe e vranë Matanin, priftin e Baalit, para altarëve. 
Pasi Jehojada caktoi rojtarë për mbrojtjen e Tempullit, 19mori oficerët, njerëzit e rojës 
personale të mbretit, rojën e pallatit dhe burrat e Judës për ta përcjellë mbretin, kur të 
zbriste nga Tempulli në pallat duke kaluar nëpër portën e rojës së pallatit. Atje mbreti 
u ul në fronin e tij. 20I gjithë populli në vend u gëzua. Edhe qyteti u qetësua, pas 
ekzekutimit të Atalisë. 
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Për Jehoashin, mbretin e Judës 
(2 Kr. 24,1-16) 

1-2Vitin e shtatë të mbretërimit të Jehuit, mbretit të Izraelit, Jehoashi u bë mbret i 
Judës. Atëherë ishte shtatë vjeç dhe mbretëroi 40 vjet në Jerusalem. Nëna e tij 

quhej Civja dhe rridhte nga Beersheva. 3Gjatë jetës së tij, Jehoashi bëri atë që i pëlqeu 
Zotit, sa kohë që e udhëzoi mirë prifti Jehojada. 4Por vendet e flijimeve nuk i prishi dhe 
populli i kushtoi atje flijimet e tij. 
 
Jehoashi siguron rikthimin e Tempullit 
5Jehoashi u dha priftërinjve udhëzimet që vijojnë: «Të gjitha paratë që sillen në Tempull 
si kontribut kushtuar Zotit – si pagesat e detyrueshme, ashtu edhe dhuratat e lira, – 
6arkëtarët duhet t’jua dorëzojnë juve. Ju duhet t’i përdorni këto para për të riparuar 
pjesët e dëmtuara të Tempullit!»♦ 
7Por në vitin e 23-të të mbretërimit të Jehoashit, priftërinjtë nuk i kishin riparuar ende 
këto pjesë. 8Atëherë mbreti thirri priftin Jehojada dhe priftërinjtë e tjerë dhe i pyeti: 
«Përse nuk e keni riparuar akoma Tempullin? Që tani arkëtarët nuk do t’jua dorëzojnë 
më juve paratë, sepse, siç duket, nuk i përdorni për riparimin e Tempullit!» 9Priftërinjtë 
ranë dakord: paratë që populli i sillte në Tempull, nuk duhej t’u dorëzoheshin më 
atyre, sepse ata nuk përgjigjeshin më për riparimin e Tempullit. 
10Prifti Jehojada urdhëroi që të bënin një arkë dhe t’i hapnin një vrimë. Ai e vendosi atë 
drejt pranë altarit, në anën e djathtë të hyrjes së Tempullit. Në këtë arkë, priftërinjtë që 
kontrollnin portat e Tempullit, futnin të gjitha paratë që silleshin në Tempull. 11-12Kur 
arka mbushej plot, thërritnin protokollistin e shtetit dhe kryepriftin. Në prani të tyre, 
paratë i fusnin në trasta, i peshonin dhe i regjistronin, pastaj ua dorëzonin mjeshtërve 
që ishin ngarkuar me riparimin e Tempullit. Ata paguanin me to zdrukthëtarët dhe 
ndërtuesit, 13muratorët dhe gurgdhendësit; blinin drurët, gurët dhe gjithçka tjetër që u 
nevojitej për riparimin e Tempullit. 14Këto para nuk i përdornin për prodhimin e 
sendeve të Tempullit, për sahanët e argjendtë, thikat, kupat, trumbetat ose për sendet 
e tjera prej ari ose argjendi të Tempullit, 15por ua dorëzonin mjeshtërve që ishin 
ngarkuar me riparimin e Tempullit. 16Këtyre njerëzve nuk u kërkohej llogari për 
përdorimin e parave; gjithçka u lihej në mirëbesim. 
17Por, paratë që paguheshin për flijimet e dëmshpërblimit dhe të pajtimit, nuk i për-
dornin për riparimin e Tempullit. Ato u takonin priftërinjve. 
___________ 
♦ bijtë e Atalisë e kishin përdorur për adhurimin e Baalit.  
 
Jehoashi e ruan Jerusalemin nga sulmi i sirianëve 
18Atëherë Hazaeli, mbreti i Sirisë, sulmoi qytetin Gat dhe e pushtoi. Pastaj u përgatit të 
sulmonte Jerusalemin.♦ 19Atëherë mbreti Jehoash mori të gjitha dhuratat që mbretërit 
Jehoshafat, Jehoram dhe Ahazja i kishin kushtuar Zotit, dhuratat që i kishte kushtuar 
ai vetë, si dhe gjithë arin që ndodhej në thesarin e Tempullit dhe në pallatin mbretëror. 
Ai urdhëroi që të gjitha këto, t’ia çonin dhuratë mbretit Hazael. Atëherë Hazaeli hoqi 
dorë nga planet e tij për të sulmuar Jerusalemin. 
____________ 
♦ si ndëshkim për rrënien e mbretit në paganizëm. Hazaeli që kishte përshkuar Izraelin e 
dobësuar për të sulmuar Judën, donte të siguronte frontin e tij jugor para se të përballohej me 
Asirinë.  
 
Fundi i Jehoashit 
20Gjithçka tjetër për Jehoashin dhe veprat e tij mund të lexohet në analet zyrtare të 
mbretërve të Judës. 21-22Në fund Jehoashi u bë viktimë e një komploti ♦ të oborrtarëve 
të tij. Dy prej tyre, Jozakari, biri i Shimatit, dhe Jehozavadi, biri i Shomerit, e vranë në 
Bet-Millo, atje ku zbret rruga për në Silla. Jehoashi u varros pranë të parëve të tij në 
qytetin e Davidit. Në vend të tij, u emërua mbret i biri, Amacja. 
________ 
♦ do të jetë për t’u hakmarrë për vrasjen e birit të Jehojadës sepse ky e kishte kritizuar mbretin. 
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Për Jehoahazin, mbretin e Izraelit 
Vitin e 23-të të mbretërimit të Jehoashit, mbretit të Judës, Jehoahazi, biri i 
Jehuit, u bë mbret i Izraelit dhe mbretëroi 17 vjet në Shomron. 2Ai bëri atë që 

nuk i pëlqeu Zotit. Vazhdoi idhujtarinë,♦ në të cilën i kishte shtyrë izraelitët Jaravami. 
3Atëherë e goditi zemërimi i Zotit. Gjatë mbretërimit të Jehoahazit, Zoti bëri që ai të 
binte herë pas here nën pushtetin e mbretit të Sirisë, Hazaelit, dhe birit të tij, Ben-
Hadadit III. 4Por Jehoahazi e thirri Zotin për ndihmë. Zoti e dëgjoi, sepse pa që mbreti 
sirian i shtypte mizorisht izraelitët. 5Zoti u dërgoi izraelitëve një shpëtimtar,♦♦ që ata të 
çliroheshin nga pushteti i sirianëve dhe të mund të jetonin në paqe nën tendat e tyre si 
më parë. 6Por ata vazhdonin të jepeshin pas idhujtarisë, në të cilën i kishte shtyrë fa-
milja e Jaravamit, dhe nuk pranonin të hiqnin dorë prej saj. Nuk e larguan as shta-
toren e perëndeshës Ashera. 
7Në fund, ushtria e mbretit Jehoahaz përbëhej vetëm nga 10 karroca, 50 luftëtarë 
karrocash dhe 10.000 këmbësorë, sepse mbreti i Sirisë e kishte asgjësuar atë 
plotësisht dhe e kishte shkelur si pluhurin në rrugë. 
8Gjithçka tjetër për Jehoahazin, për veprat dhe sukseset e tij, mund të lexohet në 
analet zyrtare të mbretërve të Izraelit. 9Kur vdiq, u varros në Shomron. Fronin e tij e 
trashëgoi i biri, Joashi. 

____ 
♦ Aludim për shenjtëroret idhujtare në Bet-El dhe Dan. ♦♦ do të jetë aludim për Adad-Nirarin III, 
perandorin asirian që kishte nënshtruar Sirinë më 802 dhe 796. 
 
Për Joashin, mbretin e Izraelit 
10Vitin e 37-të të mbretërimit të Jehoashit, mbretit të Judës, Joashi, biri i Jehoahazit, u 
bë mbret i Izraelit. Ai mbretëroi 16 vjet në Shomron. 11Ai bëri atë që nuk i pëlqeu Zotit 
dhe ndoqi shembullin e keq të Jaravamit që i kishte shtyrë izraelitët në idhujtari. 
12Gjithçka tjetër për Joashin, për veprat dhe sukseset e tij – edhe për luftën kundër 
Amacjës, mbretit të Judës – mund të lexohet në analet zyrtare të mbretërve të Izraelit. 
13Kur vdiq Joashi, pushtetin e mori Jaravami II. Joashi u varros në Shomron pranë 
mbretërve të Izraelit. 
 
Elisha e parashikon fitoren mbi sirianët 
14Elisha ishte i sëmurë rëndë dhe dukej që ishte në prag të vdekjes. Kur e mori vesh 
këtë Joashi, mbreti i Izraelit, shkoi tek ai dhe i tha duke qarë: «O ati im, o ati im! Ti je 
mbrojtës i fuqishëm i Izraelit!» 
15Elisha i dha urdhër: «Merr një hark dhe disa shigjeta!» Mbreti i mori. 16-17Elisha 
vazhdoi: «Hap dritaren nga lindja dhe tendose harkun!» Elisha i vuri duart e veta mbi 
duart e mbretit dhe i tha: «Qëllo!» Mbreti e lëshoi shigjetën dhe Elisha tha: «Ti je 
shigjeta e Zotit nëpërmet së cilës Ai do të korrë fitoren mbi sirianët! Ti do të luftosh 
kundër sirianëve derisa do t’u shkaktosh disfatë të rëndë në Afek.» 
18Pastaj Elisha i dha urdhër mbretit: «Merri në duar shigjetat e tjera dhe godit me to 
tokën!» Mbreti bëri ashtu tri herë dhe ndaloi. 19Atëherë Elisha u zemërua dhe thirri: 
«Duhet të kishe goditur pesë, gjashtë herë, atëherë do t’i kishe asgjësuar plotësisht 
sirianët! Tani do t’u shkaktosh disfatë vetëm tri herë.» 
20Elisha vdiq dhe e varrosën në një varr të hapur në shkëmb. 
Pas një viti, në pranverë, vendin filluan ta sulmonin banda kusarësh nga Moavi dhe 
njerëzit ishin të pasigurt. 21Një bandë e tillë u shfaq njëherë, pikërisht kur njerëzit ishin 
mbledhur për të varrosur dikë. Nga frika, njerëzit e hodhën të vdekurin në varrin e 
Elishës dhe morën arratinë. Por, sapo preku eshtrat e Elishës i vdekuri, u kthye në jetë 
dhe u ngrit në këmbë. 
 
Plotësimi i fjalëve të fundit të Elishës 
22Gjatë kohës që mbretëronte Jehoahazi, Izraeli kishte qenë i shtypur nga mbreti 
Hazael. 23Por Zoti u tregoi izraelitëve dashuri dhe mëshirë. Ai i ndihmoi, sepse kishte 
bërë besëlidhje me Avrahamin, Izakun dhe Jakovin, dhe nuk donte t’i shfaroste. Nuk i 
kishte dërguar ende në mërgim. 
24Kur vdiq Hazaeli, i biri, Ben-Hadadi III, u bë mbret i Sirisë. 25Joashi, biri i mbretit 
Jehoahaz, arriti t’ia rrëmbente përsëri Ben-Hadadit qytetet që i ati, Jehoahazi, kishte 
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humbur në luftë me Hazaelin. Joashi e mundi tri herë Ben-Hadadin dhe ia rimori 
qytetet. 
 
Për Amacjën, mbretin e Judës 
(2 Kr. 25,1-24) 

Vitin e dytë të mbretërimit të Joashit, mbretit të Izraelit, birit të Jehoahazit, 
Amacja u bë mbret i Judës si pasardhës i të atit, Jehoashit. 2Ai ishte 25 vjeç 

kur u bë mbret dhe mbretëroi 29 vjet në Jerusalem.♦ E ëma quhej Joadana dhe rridhte 
nga Jerusalemi. 3Amacja ndoqi shembullin e të atit, Jehoashit, dhe bëri atë që i pëlqeu 
Zotit. Megjithatë, nuk mund të krahasohet me të parin e tij, Davidin. 4Ai nuk i prishi 
vendet e flijimit në gjithë vendin dhe populli i kushtoi flijimet e veta në to. 
5Pasi kishte forcuar pushtetin, Amacja urdhëroi që oborrtarët që kishin vrarë të atin, 
Jehoashin, të vriteshin. 6Por bijtë e tyre i kurseu, sepse në librin e Ligjit të Zotit është 
shkruar: «Etërit nuk duhet të vdesin për mëkatet e bijve të tyre, as bijtë për mëkatet e 
etërve të tyre; secili duhet dënuar për mëkatin e vet.» 
7Amacja i mundi edomasit që kishin marshuar kundër tij në Luginën e Kripës me një 
ushtri prej 10.000 vetash. Ai pushtoi edhe qytetin Sela dhe i vuri emrin Jokteel. Qyteti 
e ruan këtë emër sot e kësaj dite. 
________ 
♦ Kjo shënon kulmin e lulëzimit në mbretërinë veriore. Siria ishte dobësuar nga sulmet asiriane 
(më 773 dhe 720), dhe kjo kishte shkaktuar kushte të favorshme për Jaravamin II. 
 
Disfata e Amacjës në luftë kundër Joashit, mbretit të Izraelit 
8Pastaj Amacja dërgoi lajmëtarë te Joashi i Izraelit, biri i Jehoahazit dhe nipi i Jehuit, 
për t’i thënë: «Të bëj thirrje, që të ndeshemi në luftë me njëri-tjetrin, për të parë se cili 
është më i fortë!» 9Mbreti Joash iu përgjigj: ”Driza në Liban i tha Cedrit: «Jepi birit tim 
bijën tënde për grua!» Por kafshët e egra kaluan mbi drizë dhe e shkelën atë me 
këmbë. 10Fitorja jote mbi edomasit të ka rënë në kokë. Kënaqu me lavdinë tënde dhe 
qëndro në shtëpi! Ndryshe, do të biesh në fatkeqësi dhe do të marrësh me vete mbarë 
Izraelin!” 11Por Amacja nuk e dëgjoi. 
Mbreti Joash marshoi kundër tij. Pranë Bet-Shemeshit,♦ në krahinën e Judës, ushtria 
e tij u ndesh me atë të mbretit Amacja. 12Njerëzit e Judës u mundën dhe ikën në 
shtëpi. 13Amacja u zu rob. Joashi shkoi në Jerusalem dhe urdhëroi që ta rrëzonin 
murin e qytetit me një gjatësi prej 200 metrash, nga porta e Efraimit deri në portën e 
qoshes. 14Ai mori me vete gjithë arin, argjendin dhe të gjitha sendet me vlerë që ishin 
në Tempull dhe në thesarin e pallatit mbretëror. Përveç kësaj, mori peng disa njerëz 
dhe i shpuri në Shomron.♦♦  
_______ 
♦ qytet kufitar i fortifikuar. ♦♦ duke përfshirë edhe nëpunësit e Tempullit, dhe kjo do të furnizojë 
sfondin e psalmistit të mërguar te Ps 42-43. 
 
Vdekja e Joashit, mbretit të Izraelit. Pasardhësit e Joashit. 
15Gjithçka tjetër për Joashin, për veprat dhe sukseset e tij – edhe për luftën kundër 
Amacjës, mbretit të Judës – mund të lexohet në analet zyrtare të mbretërve të Judës. 
16Kur vdiq, Joashin e varrosën në Shomron, pranë mbretërve të Izraelit. Fronin e tij e 
trashëgoi i biri, Jaravami II. 
 
Fundi i Amacjës. Uzija (Azarja) bëhet mbret i Judës 
(2 Kr. 25,25-28) 
 
17Amacja, mbreti i Judës, jetoi 15 vjet më shumë se Joashi i Izraelit. 18Gjithçka tjetër 
për Amacjën, mund të lexohet në analet zyrtare të mbretërve të Judës. 19Në Jerusalem 
thurën një komplot kundër tij. Amacja iku në Lakish, por komplotuesit i dërguan pas 
njerëz, të cilët e vranë. 20E kthyen në Jerusalem me një karrocë me kuaj dhe e varrosën 
pranë paraardhësve të tij në qytetin e Davidit. 
21Njerëzit e Judës e bënë mbret Uzijën, si pasardhës të të atit, Amacjës. Atëherë ai ishte 
16 vjeç. 22Menjëherë pas vdekjes së të atit, ai rimori qytetin Elat♦  dhe e fortifikoi. 
_______ 
♦ porta që hapte tregti me botën arabe. 

14



 349

 
Për Jaravamin II, mbretin e Izraelit 
23Vitin 15-të të mbretërimit të Amacjës, mbretit të Judës, Jaravami II, biri i Joashit, 
mbretit të Izraelit, u bë mbret në Shomron. Ai mbretëroi 41 vjet 24dhe bëri atë që nuk i 
pëlqeu Zotit, njëlloj si Jaravami I, biri i Nevatit, i cili i kishte shtyrë izraelitët në 
idhujtari. 25Por ai arriti ta rimerrte gjithë territorin që i takonte dikur Izraelit, nga Levo-
Hamati deri në Detin e Vdekur. 
Kështu u plotësua ajo që kishte premtuar Zoti, Perëndia e Izraelit, nëpërmjet shër-
bëtorit të tij, profetit Jona, birit të Amitait nga Gat-Heferi. 26Zoti e kishte parë se 
izraelitët ishin të varfër, sepse ata gati po mbaronin të gjithë dhe nuk po u vinte 
askush në ndihmë.  

27Zoti nuk kishte vendosur ende që t’i rrënonte izraelitët, prandaj nëpërmjet Jaravamit 
II, birit të Joashit, i ndihmoi përsëri ata. 
28Gjithçka tjetër për Jaravamin II, për veprat dhe sukseset e tij, mund të lexohet në 
analet zyrtare të mbretërve të Izraelit. Atje tregohet edhe se si ai rimori dhe bashkoi me 
Izraelin territoret e Damaskut dhe të Hamatit, që dikur i takonin perandorisë së Da-
vidit.  

29Kur vdiq, Jaravamin II e varrosën pranë mbretërve të Izraelit. Fronin e tij e trashëgoi i 
biri, Zakaria. 
 
Për Uzijën, mbretin e Judës 
(2 Kr. 26,1-23) 

Vitin e 27-të të mbretërimit të Jaravamit, mbretit të Izraelit, Uzija, biri i 
Amacjës, u bë mbret i Judës. 2Kur hipi në fron, ishte 16 vjeç, dhe mbretëroi 52 

vjet në Jerusalem. E ëma quhej Jeholia dhe rridhte nga Jerusalemi. 3Uzija ndoqi shem-
bullin e të atit, Amacjës, dhe bëri atë që i pëlqeu Zotit, 4por nuk i prishi vendet e flijimit 
dhe populli i kushtoi flijimet e veta në to. 
5Zoti bëri që Uzijën ta zinte lebra. Derisa vdiq, mbreti mbeti i lebrosur dhe ishte i 
detyruar të banonte në një shtëpi të veçuar. I biri, Jotami, u emërua kryetar i pallatit 
mbretëror dhe kishte për detyrë të drejtonte mbretërinë. 
6Gjithçka tjetër për Uzijën dhe veprat e tij, mund të lexohet në analet zyrtare të 
mbretërve të Judës. 7Kur vdiq, Uzijën e varrosën pranë paraardhësve të tij në qytetin e 
Davidit. Fronin e tij e trashëgoi i biri, Jotami. 
 
Për Zëharjën, mbretin e Izraelit 
8Vitin e 38-të të mbretërimit të Uzijës, mbretit të Judës, Zëharja, biri i Jaravamit II, u 
bë mbret i Izraelit. Ai mbre tëroi vetëm gjashtë muaj në Shomron 9dhe bëri atë që nuk i 
pëlqeu Zotit. Ashtu si paraardhësit e tij, u dha pas idhujtarisë, në të cilën Jaravami I, 
biri i Nevatit, i kishte shtyrë izraelitët. 10Shallumi, biri i Javeshit, thuri një komplot 
kundër tij dhe e vrau në Jivlam. Po ai trashëgoi fronin e tij. 
11Gjithçka tjetër për Zëharjën dhe veprat e tij, mund të lexohet në analet zyrtare të 
mbretërve të Izraelit. 
12Te Zëharja nuk kishte më vlerë premtimi që i kishte bërë Zoti Jehuit. Zoti i kishte 
premtuar: «Pasardhësit e tu do të jenë mbretër të Izraelit gjer në brezin e katërt.» 
 
Për Shallumin, mbretin e Izraelit 
13Vitin e 39-të të sundimit të mbretit Uzija të Judës, Shallumi, biri i Javeshit, u bë 
mbret i Izraelit. Ai mbretëroi vetëm një muaj në Shomron. 14Mënahemi, biri i Gadit, 
hyri në Shomron nga qyteti Tirca, vrau Shallumin dhe trashëgoi fronin e tij. 
15Gjithçka tjetër për Shallumin dhe për komplotin që kishte thurur ai, mund të lexohet 
në analet zyrtare të Izraelit. 
16Qyteti Tapuah nuk donte t’ia hapte dyert Mënahemit.♦  Atëherë ai marshoi nga Tirca, 
e mori me forcë Tapuahun dhe i vrau të gjithë banorët në qytet dhe në rrethinën e tij. 
Mënahemi urdhëroi që t’ua çanin barkun të gjitha grave. 
_______ 
♦ për ta pranuar si mbret. 
 
Për Mënahemin, mbretin e Izraelit 
17Vitin e 39-të të mbretërimit të Uzijës, mbretit të Judës, Mënahemi, biri i Gadit, u bë 
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mbret i Izraelit. Ai mbretëroi 10 vjet në Shomron. 18Bëri vazhdimisht atë që nuk i 
pëlqeu Zotit dhe vazhdoi idhujtarinë, në të cilën Jaravami, biri i Nevatit, i kishte shtyrë 
izraelitët. 
19Kur perandori asirian, Tiglat-Pilezeri, marshoi kundër Izraelit, Mënahemi i dërgoi 30 
tonë monedha argjendi. Me këtë, ai i kërkoi Tiglat-Pilezerit që ta njihte si mbret të 
Izraelit dhe ta përkrahte. 20Argjendin e mblodhi duke u kërkuar të gjithë pronarëve♦  
një kontribut prej 50 monedhash argjendi. Si pasojë, perandori asirian e la Izraelin të 
qetë dhe u kthye në vendin e tij. 21Gjithçka tjetër për Mënahemin dhe veprat e tij, 
mund të lexohet në analet zyrtare të mbretërve të Izraelit. 22Pasi vdiq, fronin e tij e 
trashëgoi i biri, Pekahja. 
________ 
♦ disa 60.000 veta. 
 
Për Pekahjën, mbretin e Izraelit 
23Vitin e 50-të të mbretërimit të Uzijës, mbretit të Judës, Pekahja, biri i Mënahemit, u 
bë mbret i Izraelit. Ai mbretëroi dy vjet në Shomron 24dhe bëri atë që nuk i pëlqeu Zotit 
dhe vazhdoi idhujtarinë, në të cilën Jaravami, biri i Ne vatit, i kishte shtyrë izraelitët. 
25Adjutanti i tij, Pekahu,♦ biri i Remaljës, thuri një komplot kundër tij. I përkrahur nga 
50 veta prej Gileadit, ai e vrau mbretin në kullën e brendshme të pallatit mbretëror në 
Shomron. Edhe Argovi dhe Arjeu u bënë viktima të grushtit të shtetit. Kështu, Pekahu 
u bë pasardhës i Pekahjës. 
26Gjithçka tjetër për Pekahjën dhe veprat e tij, mund të lexohet në analet zyrtare të 
mbretërve të Izraelit. 
________ 
♦ Kjo shënon fundin e politikës pro-asiriane të Mënahemit. Për këtë arsye Asiria pushtoi Gazën 
për të penguar ndihmën e mundshme nga Egipti. Gjithashtu pushtoi qytetet e shënuara më pas 
për të penguar ndihmën e mundshme nga Siria (Aram). Kështu Izraeli ishte i rrethuar. 
 
Për Pekahun, mbretin e Izraelit 
27Vitin e 52-të të mbretërimit të Uzijës, mbretit të Judës, Pekahu, biri i Remaljës, u bë 
mbret i Izraelit. Ai mbretëroi 20 vjet në Shomron 28dhe bëri atë që nuk i pëlqeu Zotit 
dhe e vazhdoi idhujtarinë, drejt së cilës i kishte çuar izraelitët Jaravami, biri i Nevatit. 
29Gjatë mbretërimit të Pekahut, perandori asirian Tiglat-Pilezer sulmoi Izraelin. Ai 
pushtoi qytetet Ijon, Avel-Bet-Maaha, Janoah, Kedesh dhe Hacor, si dhe krahinat e 
Gileadit dhe të Galilesë, duke përfshirë gjithë territorin e fisit të Naftaliut. Banorët i 
dërgoi në Asiri.♦  
30Vitin e 20-të të mbretërimit të Jotamit, mbretit të Judës, Hoshea, biri i Elait, kurdisi 
një komplot kundër Pekahut, e vrau dhe u bë mbret në vend të tij. 
31Gjithçka tjetër për Pekahun dhe veprat e tij mund të lexohet në analet zyrtare të 
mbretërve të Izraelit. 
__________ 
♦ Më 734 p.e.s perandori pushtoi Gileadin dhe Galilenë duke lënë pas vetes zjarr dhe 
shkatërrim. Politika e tij e re shënonte deportim në vend të masakrimit.   
 
Për Jotamin, mbretin e Judës 
(2 Kr. 27,1-9) 
32Vitin e dytë të sundimit të Pekahut, mbretit të Izraelit, birit të Remaljës, mbret i 
Judës u bë Jotami, biri i Uzijës. 33Ai ishte 25 vjeç kur u bë mbret, dhe mbretëroi 16 vjet 
në Jerusalem. E ëma quhej Jerusha dhe ishte bija e Cadokut. 34Jotami bëri atë që i 
pëlqeu Zotit dhe në çdo gjë ndoqi shembullin e të atit, Uzijës. 35Por vendet për flijimet 
në vend i la siç ishin dhe mbi to populli kushtonte flijimet e veta. 
Jehorami ndërtoi portën e sipërme të Tempullit. 36Gjithçka tjetër për të dhe për veprat e 
tij, mund të lexohet në analet zyrtare të mbretërve të Judës. 37Në kohën e mbretërimit 
të tij, Zoti i dha udhëzime Recinit, mbretit të Sirisë, dhe Pekahut, mbretit të Izraelit, 
për të filluar luftën kundër Judës. 
38Kur vdiq, Jotamin e varrosën pranë paraardhësve të tij në qytetin e të parit të tij, Da-
vidit. Fronin e tij e trashëgoi i biri, Ahazi. 
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Për Ahazin, mbretin e Judës 
(2 Kr. 28,1-27) 

Vitin e 17-të të mbretërimit të Pekahut, mbretit të Izraelit, birit të Remaljës, 
Ahazi, biri i Jotamit u bë mbret i Judës. 2Ai ishte 20 vjeç kur u bë mbret, dhe 

mbretëroi 16 vjet në Jerusalem. Ai nuk e ndoqi vullnetin e Zotit, Perëndisë së tij, si i 
pari i tij, Davidi, 3por ndoqi shembullin e keq të mbretërve të Izraelit. Madje urdhëroi 
që i biri të digjej si flijim, dhe kështu ndoqi zakonin e neveritshëm të popujve që Zoti 
kishte dëbuar prej vendit të tyre gjatë invadimit izraelit. 4Në vendet e flijimit, në kodra 
dhe nën pemët e shenjta, ai bëri flijime miqësie kushtuar perëndive të huaja. 
 
Ahazi thërret në ndihmë perandorin asirian 
5Gjatë mbretërimit të Ahazit, mbreti Recin i Sirisë dhe mbreti Pekah i Izraelit, biri i 
Remaljës, marshuan kundër Jerusalemit dhe deshën ta pushtonin. Por nuk patën 
sukses në këtë fushatë dhe u detyruan ta hiqnin rrethimin.  

6Megjithatë, Recini arriti ta rimerrte qytetin Elat për edomasit. Ai i dëboi judeasit nga 
qyteti dhe edomasit e shtinë atë përsëri në dorë. Ata banojnë ende atje. 
7Atëherë Ahazi i dërgoi Tiglat-Pilezerit, perandorit të Asirisë, lajmin që vijon: «Unë jam 
shërbëtori yt dhe i nënshtrohem mbrojtjes sate. Mbreti i Sirisë dhe mbreti i Izraelit më 
sulmojnë; eja të më çlirosh nga pushteti i tyre!»  

8Njëkohësisht Ahazi urdhëroi që perandorit të Asirisë t’i dërgohej si dhuratë i gjithë ari 
dhe argjendi që ruhej në thesaret e Tempullit dhe në pallatin mbretëror. 9Tiglat-Pilezeri 
e pranoi thirrjen për ndihmë.  
Ai pushtoi Damaskun dhe banorët e tij i çoi në mërgim në Kir. Mbretin Recin e vranë. 
 
Ahazi bën ndryshime në Tempull 
10Kur mbreti Ahaz shkoi në Damask për t’i bërë nderimet e tij perandorit asirian, i la 
mbresë altari që pa në tempullin e Damaskut. I dërgoi priftit Urija një model dhe një 
përshkrim të saktë të formës së tij. 11Sipas këtyre udhëzimeve, Urija ndërtoi në Jerusa-
lem një altar,♦  të cilin e mbaroi para se të kthehej Ahazi nga Damasku. 
12-13Kur mbreti u kthye në Jerusalem dhe e gjeti altarin, kushtoi vetë një flijim 
përkushtimi, një blatim drithor dhe një blatim pijesh, pastaj derdhi mbi të gjakun e 
kafshës që kishte flijuar si flijim miqësie. 
14Midis altarit të ri dhe anës së përparme të Tempullit qëndronte deri atëherë altari i 
bronzit. Ahazi urdhëroi që të hiqej prej andej dhe të vendosej në veri të altarit të ri. 
15Priftit Urija i dha urdhër: «Që tani e tutje çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje do të 
kushtohen në altarin e ri e të madh flijimet e përkushtimit, blatimet përkatëse drithore 
dhe blatime pijesh për hirin tim dhe për hir të popullit! Edhe gjaku i kafshëve që 
theren si flijme përkushtimi ose miqësie, do të derdhet në këtë altar! Altari i bronzit do 
të përdoret vetëm për të kërkuar këshillë nga Zoti.  

16Prifti Urija i zbatoi të gjithë urdhrat e mbretit. 
17Mbreti Ahaz urdhëroi, gjithashtu, që karrocat cisterna të largoheshin nga Tempulli. 
Gjithashtu urdhëroi të largoheshin edhe 12 qetë prej bronzi, që mbanin legenin e 
madh të rrumbullakët. Legenin e vunë mbi një bazë prej guri. 
18Në Tempull kishte një vend të mbuluar, ku rrinte mbreti kur merrte pjesë në shërbe-
sën fetare të ditës së shtunë, si dhe një hyrje të veçantë për mbretin. Mbreti urdhëroi 
që këto të dyja të hiqeshin si shenjë respekti për perandorin asirian.  
__________ 
♦ Kështu altari iu shugurua Ashurit, perëndisë asiriane. Bronzi ishte për të paguar haraçin. 
 
Vdekja e mbretit Ahaz 
19Gjithçka tjetër për Ahazin dhe veprat e tij mund të lexohet në analet zyrtare të 
mbretërve të Judës. 20Kur vdiq, Ahazin e varrosën pranë paraardhësve të tij në qytetin 
e Davidit. Fronin mbretëror e trashëgoi i biri, Hizkija. 
 
Fundi i perandorisë së Izraelit 

Vitin e 12-të të mbretërimit të Ahazit, mbretit të Judës, Hoshea, biri i Elait, u bë 
mbret i Izraelit. Ai mbretëroi 9 vjet në Shomron 2dhe bëri atë që nuk i pëlqeu 

Zotit; por nuk veproi aq keq sa paraardhësit e tij. 
3Kur perandori asirian, Shalmanacari V, u nis në sulm, Hoshea iu nënshtrua dhe u 
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detyrua t’i paguante çdo vit një sasi të madhe haraçi. 4Pas disa vjetësh, Hoshea kërkoi 
të çlirohej nga zgjedha e sundimit asirian dhe dërgoi lajmëtarë te So,♦  mbreti egjip-
tian, për të fituar miqësinë e tij, dhe nuk ia dërgoi më haraçin vjetor. Kur mësoi për 
planet e Hosheas, Shalmanacari ♦♦ urdhëroi që ta arrestonin dhe ta futnin në burg. 
5Pastaj trupat asiriane iu sulën Izraelit, e pushtuan atë dhe rrethuan Shomronin, krye-
qytetin e vendit. Vitin e tretë të rrethimit, 6vitin e 9-të të mbretërimit të Hosheas, 
Shalmanacari arriti ta merrte qytetin. Ai urdhëroi që popullsinë izraelite ta mërgonin 
në Asiri. Atje e vendosi në provincën Halah, pranë lumit Habor, në provincën e Gosanit 
dhe në qytetet e Medisë. 
________ 
♦ Osorkoni IV (730-715) ♦♦ Shalmanacari V (726-2). Sargoni, pasardhësi i tij, deportoi 27.280 
izraelitë. 

 
Fundi i Izraelit si dënim për mosbindje 
7-8Puna shkoi kaq larg, sepse izraelitët kishin bërë mëkat kundër Zotit, Perëndisë së 
tyre. Ai i kishte nxjerrë ata nga Egjipti dhe i kishte çliruar nga pushteti i faraonit. Por 
ata kishin ndjekur shembullin e keq të mbretërve të tyre, kishin adhuruar perëndi të 
huaja dhe kishin përvetësuar zakonet e popujve që Zoti kishte dëbuar gjatë invadimit 
izraelit. 9Ata bënë shumë gjëra që e fyenë Zotin, Perëndinë e tyre. Kështu, ata ndërtuan 
vendflijime gjithkund, jo vetëm pranë kullës së veçuar të vrojtimit, por edhe aty ku 
banonin në qytetin e fortifikuar. 10Në çdo vend të lartë dhe nën çdo pemë të madhe 
ngritën gurë kushtuar ritit të pjellorisë dhe shtylla. 11Atje kushtuan flijime përkushtimi, 
pikërisht si popujt që Zoti i kishte dëbuar gjatë invadimit izraelit. Me të gjitha këto 
vepra të këqija, ata shkaktuan zemërimin e Zotit. 12Ata adhuruan edhe shtatore 
idhujtare, megjithëse Zoti ua kishte ndaluar këto kategorisht. 
13Por, Zoti i kishte paralajmëruar disa herë izraelitët dhe njerëzit e Judës nëpërmjet 
profetëve të tij. Ai u kishte dërguar fjalë duke u thënë: «Kthehuni; jeni në rrugë të 
gabuar! Jetoni sipas urdhërimeve të mia. Drejtojeni jetën tuaj sipas udhëzimeve të 
Ligjit tim, të cilin ua shpalla të parëve tuaj dhe juve nëpërmjet shërbëtorëve të mi!» 
14Por ata nuk deshën ta dëgjonin. Ata ishin po aq kokëfortë sa të parët e tyre, të cilët 
nuk i kishin zënë besë Zotit, Perëndisë së tyre. 15Ata i përbuzën urdhërimet e tij dhe 
nuk e përfillën besëlidhjen që kishte bërë me të parët e tyre. Nuk i morën seriozisht 
paralajmërimet e tij. Ata vrapuan pas idhujve pa vlerë. Vepruan ashtu si popujt 
përreth tyre, megjithëse Zoti ua kishte ndaluar të ndiqnin shembullin e tyre të keq. 
16Ata nuk i përfillën urdhërimet e Zotit, Perëndisë së tyre, por bënë për vete dy shtatore 
demash të artë dhe ngritën një shtatore të perëndeshës Ashera; ata adhuruan si 
perëndi të gjitha yjet e qiellit dhe iu falën perëndisë Baal. 17Ata i dogjën fëmijët e tyre 
për nder të idhujve dhe u morën me fall dhe me magji. Me një fjalë: ata bënë gjithçka 
që nuk i pëlqeu Zotit dhe që e fyeu atë. 18Atëherë Zoti u zemërua aq shumë me ta, saqë 
u largua dhe hoqi dorë prej tyre. Ai lejoi vetëm fisin e Judës që të vazhdonte të banonte 
në vendin e vet. 
19Por as njerëzit e Judës nuk iu përmbajtën urdhërimeve të Zotit, Perëndisë së tyre. Ata 
ndoqën shembullin e keq të njerëzve të Izraelit. 20Prandaj Zoti i dëboi izraelitët të gjithë 
bashkë. Si dënim bëri që ata të sulmoheshin nga popuj të huaj, të cilët i plaçkitën. Në 
fund, bëri që të largoheshin krejt nga prania e tij. 
21Zoti i kishte ndarë izraelitët nga dinastia e Davidit dhe ata kishin bërë mbret Ja-
ravamin, birin e Nevatit. Por Jaravami bëri që izraelitët t’i kthenin shpinën Zotit dhe të 
ngarkoheshin me faj të rëndë. 22Ata u dhanë pas idhujtarisë që Jaravami kishte futur 
në popull, dhe pastaj nuk pranuan të hiqnin dorë prej saj. 23Kështu, Zoti i dëboi nga 
prania e tij, siç e kishte shpallur nëpërmjet shërbëtorëve të tij, profetëve. Njerëzit e 
Izraelit u shpërngulën në Asiri. Atje ndodhen edhe sot e kësaj dite. 
 
Në Samari ngulen popuj të huaj 
24Perandori asirian urdhëroi që në Samari të çonin popujt nga qytetet Babilon, Kuta, 
Ava, Hamat dhe Sefarvaim. Ai i vendosi ata atje në vend të izraelitëve të mërguar. Ata e 
shtinë vendin në dorë dhe populluan qytetet dhe fshatrat e tij. 25Të porsashpërngulurit 
nuk e njohën Zotin, prandaj edhe nuk e adhuruan atë. Kjo e shtyu  Zotin të  ur-
dhëronte që pranë vendbanimeve të tyre të vinin luanë, të cilët hëngrën shumë prej 
tyre. 



 353

26Për këtë njoftuan perandorin e Asirisë dhe i thanë: «Njerëzit që ke ngulur në Samari, 
nuk e njohin Perëndinë e atij vendi dhe nuk dinë t’i falen atij. Prandaj ai ka dërguar 
luanë në vendbanimet e tyre, të cilët kanë ngrënë shumë njerëz. Por askush nga ne 
nuk di t’u thotë se si i duhet falur Perëndisë së këtij vendi.» 
27Mbreti dha urdhër: «Dërgojuni atyre njërin prej priftërinjve që shpërngulët prej andej. 
Ai të banojë tek ata dhe t’u shpjegojë çfarë kërkon prej tyre Perëndia e këtij vendi.» 
28Kështu, njëri prej priftërinjve u kthye nga mërgimi. Ai banoi në Bet-El dhe u tregoi 
njerëzve se në ç’mënyrë duhej adhuruar Zoti. 29Megjithatë, të huajt në çdo qytet ku 
banonin, ngritën shtatore idhujtare dhe i vunë në shenjtëroret që kishin ngritur 
izraelitët. Çdo grup popujsh adhuronte perëndinë e vet: 30Njerëzit nga Babilonia u 
faleshin shtatoreve të Sukot-Benotit, njerëzit nga Kuta shtatoreve të Nergalit, kurse ata 
nga Hamati shtatoreve të Ashimës. 31Njerëzit nga Ava punuan për vete shtatoret e 
perëndive Nibha dhe Tartak, kurse ata nga Sefarvaimi dogjën edhe disa nga fëmijët e 
tyre për nder të perëndive Adrameleh dhe Anameleh. 32Ata vërtet e adhuronin Zotin, 
por njëkohësisht emëruan prej rretheve të tyre priftërinj që përgjigjeshin për shërbesën 
e flijimeve në shenjtëroret e vendit. 33Kështu, ata i shërbyen, njëkohësisht, edhe Zotit, 
edhe perëndive të tyre, sepse iu përmbajtën zakoneve që kishin trashëguar nga vendet 
e tyre. 
34Edhe sot njerëzit e Samarisë ruajnë zakonet e tyre të vjetra. Ata nuk e respektojnë 
Zotin dhe nuk i ndjekin urdhërimet dhe ligjet e tij, që u vlejnë edhe sot. Nuk kujdesen 
për Ligjin që Zoti u dha pasardhësve të Jakovit, ndonëse tani banojnë në Izrael, në 
vend të pasardhësve të Jakovit. Izraeli është emri që Jakovi mori nga Zoti. 
35Po, Zoti kishte bërë besëlidhje me pasardhësit e Jakovit dhe u kishte thënë: «Mos 
adhuroni perëndi të huaja! Mos bini përmbys para tyre, mos u shërbeni, mos u 
kushtoni flijime! 36Më nderoni vetëm mua, Zotin, që ju kam nxjerrë nga Egjipti me 
forcën time të madhe, duke ju mbajtur në duart e mia! Më adhuroni, m’i kushtoni fli-
jimet tuaja! 37-38Kini kujdes t’i ndiqni urdhërimet, vendimet gjyqësore dhe ligjet që janë 
shënuar në Ligjin që ju kam dhënë! Mendoni për besëlidhjen që lidha me ju dhe mos u 
merrni me perëndi të huaja! 39Duhet të më nderoni mua, Zotin, Perëndinë tuaj! Vetëm 
unë mund t’ju shpëtoj nga pushteti i të gjithë armiqve tuaj!» 
40Por njerëzit e Samarisë nuk i kushtuan vëmendje; ruajtën zakonet e tyre që kishin 
sjellë me vete nga atdheu. 41Vërtet e adhuronin Zotin, por njëkohësisht u kushtonin 
flijime idhujve të tyre. Kështu ka mbetur edhe sot; fëmijët veprojnë njëlloj si prindërit. 
 
Mbreti Hizkija mënjanon idhujtarinë 
(2 Kr. 29,1-2; 31,1) 

Vitin e tretë të mbretërimit të Hosheas, mbretit të Izraelit, Hizkija, biri i Ahazit, 
u bë mbret i Judës. 2Kur u bë mbret, ishte 25 vjeç dhe mbretëroi 29 vjet në Je-

rusalem. E ëma quhej Avija dhe ishte bija e Zakarisë. 3Ai bëri atë që i pëlqeu Zotit, 
pikërisht si i pari i tij, Davidi. 4Ai urdhëroi që të shkatërronin vendet e flijimit në gjithë 
vendin, të thyenin gurët që i kushtoheshin ritit të pjellorisë dhe të rrëzonin shtatoren e 
Asherës. Ai theu edhe gjarprin e bronzit që kishte bërë Moisiu. Gjer ditën kur u bë 
mbret Hizkija, izraelitët kishin djegur para tij temjan; e quanin Nehushtan. 
5Asnjëri prej mbretërve të Judës nuk i besoi Zotit, Perëndisë së Izraelit, ashtu si Hiz-
kija. 6Gjatë tërë jetës së tij ai i qëndroi besnik Zotit dhe zbatoi urdhërimet që Zoti kishte 
dhënë nëpërmjet Moisiut. 7Prandaj Zoti e përkrahu dhe bëri që të kishte sukses për 
gjithçka që ndërmori. Kështu, Hizkija arriti të çlirohej nga nënshtrimi ndaj perandorit 
të Asirisë. 
8Hizkija mundi edhe filistenjtë dhe i përzuri gjer në Gazë.♦  Shkretoi gjithçka në terri-
torin e tyre, nga kullat e vrojtimit deri te qytetet e fortifikuara. 
_________ 
♦ territorin që ishte nën mbrojtjen e Asirisë. Zuri rob mbretin e Ekronit, aliatin e Asirisë. 
 
Asirianët pushtojnë Shomronin 
9-10Vitin e katërt të mbretërimit të Hizkijës – ishte viti i shtatë i mbretërimit të Hosheas, 
mbretit të Izraelit – Shalmanacari V, perandori i Asirisë, hyri në Izrael me trupat e tij 
dhe rrethoi qytetin Shomron. Pas një rrethimi pothuajse trevjeçar, ai e mori qytetin. 
Kjo ndodhi vitin e gjashtë të mbretërimit të Hosheas dhe vitin e nëntë të Hizkijës. 
11Shalmanacari urdhëroi që banorët e Izraelit t’i shpinin në mërgim, në Asiri. Atje i ven-
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dosi në provincën e Halahut, pranë lumit Habor, në provincën e Gosanit, si dhe në 
qytetet e Medisë. 
12Të gjitha këto ndodhën, sepse izraelitët nuk e kishin dëgjuar Zotin, Perëndinë e tyre. 
Ata e thyen besëlidhjen që kishte lidhur me ta, dhe nuk i zbatuan urdhërimet që 
Moisiu ua kishte shpallur në emër të Zotit. 
 
Asirianët vënë në rrezik Jerusalemin 
(2 Kr. 32,1-19; Is 36,1-22) 
13Vitin e 24-t të mbretërimit të Hizkijës,♦  perandori asirian Sinaherib e sulmoi Judën 
me trupat e tij dhe pushtoi të gjitha qytetet e fortifikuara. ♦♦  14Kur Sinaheribi gjendej 
para qytetit Lahish, Hizkija i dërgoi lajmëtarë që t’i thoshin: 
«Kam bërë gabim ♦♦♦ Mos lufto më kundër meje! Do të paguaj gjithçka që kërkon prej 
meje.» Sinaheribi kërkoi prej tij 10 tonë argjend dhe 1 ton ar. 15Hizkijës iu desh t’i jepte 
të gjithë argjendin që gjendej në thesarin e Tempullit dhe në pallatin e mbretit. 16Atë-
herë u hoq edhe veshja me ar e dyerve dhe e kornizave të dyerve të Tempullit dhe iu 
dorëzuan si haraç perandorit të Asirisë. Veshja me ar e dyerve të Tempullit ishte bërë 
me urdhër të Hizkijës. 
17Megjithatë, perandori asirian nga Lahishi dërgoi te mbreti Hizkija në Jerusalem krye-
komandantin e shtatmadhorisë, feldmarshallin dhe adjutantin e tij personal, të shoqë-
ruar nga një ushtri e fortë.  
Para qytetit, ata u ndalën pranë kanalit nëntokësor që vjen nga pellgu i sipërm: pellgu 
gjendet pranë rrugës për në Fushën e Dërstilarëve. 18Ata kërkuan të flitnin me mbretin. 
Por Hizkija dërgoi administratorin e pallatit mbretëror, Eljakimin, birin e Hilkijës, si 
dhe protokollistin Shevna dhe kancelarin Joah, birin e Asafit. 
19Adjutanti asirian u tha: ”Njoftojeni Hizkijën se mbreti i madh, perandori i Asirisë, i 
dërgon këto fjalë : «Ku e gjen këtë mbështetje që e ndien veten kaq të sigurt? 20Mos 
mendon t’i bësh ballë fuqisë dhe përvojës sime të luftës me fjalë të bukura? Te cili ke 
shpresë, që guxon të ngresh krye kundër meje? 21Ndoshta pret ndihmë nga Egjipti? Po 
ai është si ai kallami i thyer, që i shpon dorën tejpërtej kujtdo që kërkon të mbështetet 
në të. Deri tani, mbreti i Egjiptit i ka lënë në baltë të gjithë ata që u mbështetën në të. 
22Apo ndoshta mendon se mund të mbështetesh te Zoti, Perëndia jote? Atëherë më 
thuaj. A nuk ia ke hequr Perëndisë vendflijimet dhe altarët, o Hizkija? A nuk u ke 
dhënë urdhër banorëve të Judës dhe të Jerusalemit t’i kushtojnë flijimet vetëm në 
altarin e Jerusalemit?» 23Zoti im, perandori i Asirisë, vë këtë bast: ai do të të japë 2.000 
kuaj, në qoftë se ti mund të grumbullosh po aq kalorës. 24Ti nuk mund të matesh as 
edhe me oficerin më të ulët të zotit tim. Vetëm sa i var shpresat te Egjipti dhe forca e 
karrocave të tij. 25Meqë ra fjala, perandori i Asirisë porosit të të themi: «Mos mendo se 
kam ardhur gjer këtu për ta bërë shkrumb e hi këtë qytet, kundër vullnetit të Zotit! Zo-
ti më ka urdhëruar: sulmoje këtë vend dhe shkretoje!»” 
________ 
♦ hebr. 14-të, por e dimë se viti ishte 701 p.e.r. Mund të jetë gabim kopisti. Mundësia tjetër 
është që bëhet fjalë për vitin e parë të mbretërimit të vetëm të Hizkijës pas bashkëmbretërimin 
me të atin. ♦♦ Pushtoi gjithsej 46 qyteti dhe mori 200.150 rob lufte. ♦♦♦ duke lidhur aliancë me 
Egjiptin (gjithashtu me mbretin babilonas) dhe duke pushtuar territorin që ishte nën mbrojtjen e 
Asirisë. Ushtria egiptiane ishte përparuar deri tek Jamnia, ku e mundën asirianët. 
 
Kërkohet dorëzimi i Jerusalemit 
26Atëherë Eljakimi, Shevna dhe Joahu e ndërprenë adjutantin: «Më mirë fol aramaisht 
me ne, sepse kuptojmë. Mos fol hebraisht, se po na dëgjojnë njerëzit në muret e 
qytetit.» 27Adjutanti iu përgjigj: «Mos mendoni se im zot më ka dërguar vetëm tek ju? 
Jo, lajmi vlen për të gjithë ata që janë të ulur atje lart mbi mure, dhe që pas pak 
kohësh do të hanë jashtëqitjen e tyre dhe do të pinë urinën e tyre!» 
28Pastaj adjutanti doli edhe pak më përpara dhe tha duke thirrur hebraisht: ”Dëgjoni 
çfarë ju porosit mbreti i madh, perandori i Asirisë: 29«Mos t’ju mashtrojë Hizkija! Ai nuk 
mund t’ju shpëtojë prej duarve të mia. 30Mos ju bindni duke ju nxitur të mbështeteni te 
Zoti! Mos i besoni Hizkijës, kur thotë: ’Me siguri, Zoti do të na shpëtojë dhe nuk do të 
lejojë që ky qytet të bjerë në duart e peran dorit asirian!’ 31Mos e dëgjoni Hizkijën, por 
mua! Dilni dhe dorëzohuni! Secilit do t’i lejohet të pijë verën e vreshtit të vet dhe ujin e 
burimit të vet, 32gjersa t’ju çoj në një vend që është po aq i mirë sa i juaji. Atje ka bukë, 



 355

musht dhe verë, vaj ulliri dhe mjaltë me bollëk. Po më dëgjuat mua, do të shpëtoni 
gjallë dhe nuk do të vdisni. Mos e dëgjoni Hizkijën! Ai ju shpie në rrugë të gabuar, kur 
ju mbush mendjen duke ju thënë: ’Zoti do të na shpëtojë!’ 33A kanë mundur perënditë 
e popujve të tjerë t’i mbrojnë vendet e veta prej meje? 34Ku janë tani perënditë e 
Hamatit dhe Arpadit, Sefarvaimit, Henës dhe Avës? Kush e mbrojti Shomronin prej 
sulmit tim? 35Cila prej këtyre perëndive ishte në gjendje ta shpëtonte vendin e vet prej 
meje? Me të vërtetë mendoni se Zoti, Perëndia juaj, do ta mbrojë Jerusalemin prej 
meje?” 
36Njerëzit mbi mur heshtnin dhe nuk i përgjigjeshin fare; kështu i kishte urdhëruar 
mbreti Hizkija. 37Eljakimi, Shevna dhe Joahu grisën rrobat, shkuan te Hizkija dhe e 
njoftuan për atë që kishte thënë adjutanti. 

Kur e dëgjoi këtë mbreti Hizkija, grisi rrobat, u vesh me petkun e pendimit dhe 
hyri në Tempullin e Zotit. 2Njëkohësisht dërgoi administratorin e tij, Eljakimin, 

protokollistin Shevna dhe priftërinjtë me influencë, të veshur me rroba pendimi, te 
profeti Isaia, biri i Amocit. 3Ata ishin porositur t’i thoshin atij në emër të mbretit: «Sot, 
Perëndia na dënon për mëkatet tona; kemi rënë në hall dhe në turp. Na ka ndodhur si 
fëmijës që ka ngecur në mitrën e nënës, sepse nëna nuk ka më forcë për të lindur. 
4Mbreti asirian e ka dërguar adjutantin e vet këtu për t’u tallur me Perëndinë e gjallë. 
Po ta kishte dëgjuar Zoti, Perëndia jote, se si e fyejnë këta të huaj! Po ta kishte dënuar 
për këtë poshtërim që i ka bërë! Lutju Zotit për ata që kanë mbetur prej popullit të tij!». 
5Të dërguarit shkuan te Isaia dhe i treguan çfarë u kishte thënë mbreti. 6Isaia iu 
përgjigj: ”Dërgojini mbretit lajmin e Zotit: «Mos ki merak! Mos u tremb kur më fyejnë 
lajmëtarët e perandorit të Asirisë duke thënë se nuk mund t’ju shpëtoj. 7Do të 
kujdesem që ai të heqë dorë nga plani i tij. Ai do të marrë një lajm dhe do të kthehet 
shpejt në shtëpi. Atje do të bëj që të vritet.»” 
8Ndërkohë, Sinaheribi, perandori i Asirisë, nuk ishte më para Lahishit, por po luftonte 
kundër fortesës së Livnës. Adjutanti e gjeti atje, kur u kthye. 
 
Sinaheribi mburret – Hizkija i lutet Zotit 
(Is 37,1-20 ) 
9Perandori asirian mori vesh se po afrohej për ta sulmuar një ushtri nën komandën e 
mbretit nubas Tirhaka.♦   
Atëherë i dërgoi Hizkijës një lajmëtar tjetër 10për t’i thënë: «Mos u mbështet te Perëndia 
jote! Hiqe nga mendja bindjen se Perëndia jote nuk do të lejojë kurrë që Jerusalemi të 
bjërë në duart e mia. 11Ti e di se çfarë u kanë bërë vendeve të tjera mbretërit asirianë. 
Ata kanë asgjësuar gjithçka. Pse pikërisht ti do t’i shpëtosh rrënimit? 12Mendo pak për 
Gosanin, Haranin, Recefin dhe banorët e Edenit, që ishin në Telasar. A ishin në 
gjendje perënditë e tyre që të mos i lejonin paraardhësit e mi t’i bënin shkrumb e hi 
këto qytete? 13E ku janë tani mbetërit që sunduan në Hamat dhe Arpad, Sefarvaim, 
Hena dhe Ava?» 
14Të dërguarit e Sinaheribit e dërguan lajmin e tyre me shkrim. Pasi e lexoi, Hizkija hyri 
në Tempull, e shtriu para Zotit 15dhe iu lut: «O Zot, Perëndia e Izraelit, që rri në fron 
mbi engjëjt rojtarë! Ti je sundimtari i vetëm mbi të gjitha perandoritë e botës. Ti ke 
krijuar qiellin dhe tokën.  

16Shiko si kemi përfunduar! Dëgjo pak se si ky Sinaherib tallet me ty, Perëndinë e 
gjallë! 17Mbretërit e Asirisë vërtet kanë asgjësuar gjithë ata popuj, 18dhe kanë hedhur në 
zjarr perënditë e tyre. Ato nuk ishin perëndi të vërteta, por vetëm shtatore prej druri 
ose guri, të punuara nga njerëzit. Prandaj ato u asgjësuan. 19Ti, o Zot, je i vetmi Perën-
di i vërtetë! Bëj që të gjitha perandoritë e botës ta kuptojnë këtë dhe na shpëto nga ky 
asirian!» 
____________ 
♦ Më 701 princin trashëgimtar Tirhaka  (20 vjeçar) e kishte dërguar i vëlla mbreti Shebitku në 
këtë mision të dështuar. 
 
Perëndia tallet me mbretin asirian 
(Is 37,21-38) 
20Atëherë Isaia, biri i Amocit, i dërgoi fjalë Hizkijës: ”Zoti, Perëndia e Izraelit, thotë: «E 
kam dëgjuar thirrjen tënde për të të shpëtuar nga perandori asirian Sinaherib. 21-22Po të 
tregoj se çfarë do t’i bëj Sinaheribit! Atij do t’i them: 
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’Tërhiqu me turp dhe i përqeshur! Ti ke fyer Perëndinë e vërtetë!♦  Jerusalemi të për-
qesh me zë të lartë dhe të nxjerr gjuhën. Me cilin je lidhur? Kundër kujt je mbajtur me 
të madhe, o budallë!? Mua, Perëndinë e shenjtë të Izraelit, nuk më njeh, e megjithatë 
më fyen dhe tallesh me mua! 23Në të vërtetë, të kanë këshilluar keq, kur je mburrur 
kështu me veprat e tua. Gjithkund dërgove lajmëtarë, që të thoshin fjalët e tua: Unë, 
Sinaheribi, jam zoti! Unë ngava karrocën time dhe e ngjita lart në Liban! Atje preva të 
gjithë bredhat e cedrat dhe nuk lashë vend pa zbuluar. Marshimi im fitimtar nuk pu-
shoi kurrë! 24Me dorën time gërmova burime dhe mora ujë në vendin e armikut. Bëra të 
shteronin lumenjtë e Egjiptit dhe i detyrova të thaheshin nga gjurmët e këmbëve të 
mia! 25Kështu mburreshe. Dëgjo tani dhe bindu vetë: Këtë e kam vendosur unë që në 
kohët e lashta; që atëherë e kam planifikuar atë që ndodhi tani, prandaj qytetet duhej 
të shkatërroheshin. Prej tyre nuk mbeti asgjë tjetër veç gërmadhave; banorëve të tyre 
nuk u mbeti asnjë gjurmë. 26Guximi për t’u mbrojtur i la, forca iu zhduk, prandaj u 
ndodhi të gjithëve si barit në tokë të thatë: mbin – dhe fishket shpejt. 27Edhe ty të kam 
në dorë. Atë që bën ti, unë e di që më përpara, nëse qëndron në këmbë, je shtrirë, vjen, 
shkon – të gjitha i shoh. E di se si tërbohesh kundër meje. 28Meqë llomotitja jote më 
vjen gjer në vesh, do të të vë në hundë një unazë të hekurt, do të ta vë frerin në gojë 
dhe do të të detyroj të më bindesh si kuajt e pashtruar. Do të të kthej po nëpër atë 
rrugë nga e cila ke ardhur me kaq lavdi.’ 
29Hizkija, po të them se ç’do të ndodhë pastaj. Këtë vit dhe vitin e ardhshëm do të 
hahet ajo që ka mbirë vetvetiu; por vitin e tretë do të mund të mbillni dhe të korrni 
përsëri, të mbillni vreshta dhe të hani rrushin e tyre. Me këtë do ta kuptosh se fjalëve 
të mia mund t’u besohet dhe se rreziku asirian do të ketë kaluar. 30Banorët e Judës që 
kanë shpëtuar gjallë, do të lulëzojnë si bimët që lëshojnë rrënjë të thella dhe që japin 
prodhim të bollshëm. 31Sepse pjesa e popullit që ka shpëtuar dhe ka mbetur në malin e 
Cionit në Jerusalem, do ta popullojë vendin rishtas. Unë, Zoti, kështu kam vendosur 
dhe këtë e garantoj! 32Po të them edhe një herë se çfarë do t’i ndodhë perandorit 
asirian: nuk do të hyjë në këtë qytet, madje nuk do të lëshojë asnjë shigjetë. Nuk do të 
arrijë të hedhë asnjë ledhë kundër mureve dhe të mbledhë trupat e tij për ta sulmuar 
nën mbrojtjen e mburojave. 33Ai do të kthehet nëpër po atë rrugë që ka bërë për të 
ardhur këtu. Nuk do të futet kurrsesi në këtë qytet! Unë jam Zoti dhe kështu them! 
34Për hir të nderit tim dhe për hir të shërbëtorit tim, Davidit, do ta mbroj dhe do ta 
shpëtoj këtë qytet!»” 
35Po atë natë, engjëlli i Zotit hyri në fushimin e asirianëve dhe vrau atje 185.000♦♦ veta. 
Kur zbardhi drita, fushimi ishte mbuluar me kufoma. 36Atëherë perandori asirian, 
Sinaheribi, urdhëroi që t’i binin bririt për t’u nisur dhe u largua. U kthye në vendin e 
vet dhe qëndroi në Ninave. 37Një ditë, kur po i lutej në tempull perëndisë së tij, 
Nisrohut, e vranë me shpatë Adramelehu dhe Sareceri. Pastaj ata u arratisën në 
krahinën e Araratit ♦♦♦  Fronin e tij e trashëgobiri i Sinaheribit, Asarhadoni. 
____________ 
♦ Zoti e jo perandori asirian është ai që cakton ngjarjet botërore – ai ishte që lejoi që Asiria të 
pushtonte vende të tjera dhe do ta ndëshkojë Asirinë për pafytyrësinë e saj  
♦♦ ka mundësi që bëhet fjalë për 185 oficerë ose 18.500 veta. 
♦♦♦  Sipas mbishkrimeve asiriane, Adad-Milki dhe Sharusuri kërkuan strehë më 682 në Armeni. 
 
Zoti dëgjon lutjen e Hizkijës 
(Is 38,1-8, 21-22; 2 Kr. 32,24-26) 

Asokohe Hizkija u sëmur për vdekje.♦  Profeti Isaia, biri i Amocit, shkoi tek ai 
dhe i tha: ”Zoti më dërgoi tek ti, që të të them: «Përgatitu për fundin tënd. Nuk 

do të ngrihesh më nga shtrati.»” 
2Hizkija u kthye nga muri dhe iu lut Zotit: 3«O Zot, mendo se të kam qëndruar gjithnjë 
besnik! Të kam dëgjuar me gjithë zemër dhe kam bërë gjithnjë atë që të pëlqen.» 
Hizkija shpërtheu në lot dhe qau me zë të lartë. 
4Isaia u nis të dilte nga pallati, por sapo arriti në oborrin e mesëm të tij, Zoti e 
urdhëroi: 5”Kthehu dhe thuaji Hizkijës, udhëheqësit të popullit tim: «Zoti, Perëndia e të 
parit tënd, Davidit, të dërgon fjalë: Lutjen tënde e kam dëgjuar dhe dhe lotët e tu i kam 
parë. Do të të shëroj. Pas tri ditësh do të mund të hysh përsëri në Tempullin tim. 6Do 
të të jap edhe 15 vjet jetë dhe do të mbroj ty dhe këtë qytet nga perandori asirian. ♦♦  
Për hir të nderit tim dhe për hir të shërbëtorit tim, Davidit, do ta shpëtoj Jerusa-
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lemin.»” 
7Isaia ia tha Hizkijës fjalët e Zotit. Pastaj u tha shërbëtorëve: «Vini një fashë me fiq të 
shtypur në plagën e qelbëzuar dhe mbreti do të shërohet.»  

8Hizkija e pyeti Isainë: «Si mund ta kuptoj se Zoti do të më shërojë me të vërtetë dhe se 
pasnesër do të hyj në Tempullin e tij?»  

9Isaia iu përgjigj: «Zoti do të të japë një shenjë, nga e cila do ta kuptosh se ai do ta 
plotësojë premtimin. Mund ta zgjedhësh vetë: do që hija në shkallë ♦♦♦ të shkojë dhjetë 
hapa përpara apo dhjetë hapa prapa?»  

10Hizkija iu përgjigj: «S’ka asgjë të veçantë kur ajo shkon përpara; dëshiroj që të shkojë 
dhjetë hapa prapa!»  

11Atëherë Isaia iu lut Zotit dhe Zoti bëri që hija në shkallën që kishte ndërtuar mbreti 
Ahaz, të shkonte dhjetë hapa prapa. 
______________________________ 
♦ Ishte 39 vjeçar. ♦♦ premtim lidhur me rrethimin asirian e ardhshëm që tregohet në kapitullin e 
mëparshëm që nuk është radhitur kronologjikisht. ♦♦♦ Bëhet fjalë për një lloj ore diellore. 
 
Zoti nuk pajtohet me politikën e Hizkijës 
(Is 39,1-8) 
12Kur mbreti babilonas Merodah-Baladan,♦ biri i Baladanit, dëgjoi se Hizkija ishte 
shëruar, i dërgoi urime dhe dhurata. 13Hizkija e pranoi lajmin e të dërguarve të tij dhe 
u tregoi gjithçka që kishte: argjendin, arin, erëzat dhe vajrat e tij të çmueshme, armët, 
armatimet dhe rezervat ushqimore. Ai u tregoi atyre të gjitha thesaret,♦♦ depot për 
sendet (e Tempullit) dhe rezerva ushqimore në pallat dhe në mbarë mbretërinë e tij. 
14Atëherë profeti Isaia shkoi tek ai dhe e pyeti: «Çfarë donin këta njerëz prej teje? Nga 
erdhën?»  
«Nga larg, nga Babilonia» – iu përgjigj Hizkija.  15«Çfarë panë në pallatin tënd?» – pyeti 
Isaia.  
«U tregova të gjitha rezervat dhe thesaret e mia – tha Hizkija. – Nuk u fsheha asgjë.» 
16Pastaj Isaia tha: ”Dëgjo ç’fjalë të dërgon Zoti: 17«Të gjitha thesaret në pallatin tënd që 
kanë grumbulluar të parët e tu, do të dërgohen një ditë në Babiloni dhe nuk do të 
teprojë asgjë. 18Gjithashtu, disa prej bijve që do të të lindin më pas, do t’i grabitin dhe 
do t’i dërgojnë në Babiloni. Atje do të detyrohen t’i shërbejnë perandorit në pallatin e 
tij.»” 
19Hizkija tha: «Ky është një lajm i mirë nga Zoti.», sepse mendoi: ’Të paktën, do të 
sigurohen paqja dhe qetësia sa jam gjallë!’ 
20Gjithçka tjetër për Hizkijën dhe të gjitha sukseset e tij, mund të lexohet në analet 
zyrtare të mbretërve të Judës. Atje tregohet se si ndërtoi sternën dhe urdhëroi që në 
qytet të sillej uji nëpërmjet tuneli.♦♦♦  21Kur vdiq, Hizkijën e varrosën pranë të parëve të 
tij. Fronin e tij e trashëgoi i biri, Mënasheu. 
________ 
♦ Marduk-apla-iddina II, mbreti i shfronizuar kërkonte përkrahje për të rimarrë fronin, prandaj u 
zhvillua një aliancë babilonas-izraelite kundër asirianëve. Kjo shpjegon përse më vonë mbreti 
Joash e kundërshtoi faraonin Neko që u vinte në ndihmë asirianëve. ♦♦ për t’i lënë përshtypje 
një aliati të mundshëm.♦♦♦ për të parashikuar një rrethim asirian. 
 
Njeriu që mbushi kupën e fajësisë 
(2 Kr. 33,1-20) 

Mënasheu ishte 12 vjeç kur u bë mbret, dhe mbretëroi 55 vjet në Jerusalem. E 
ëma quhej Hefci-Bah. 2Ai bëri atë që nuk i pëlqeu Zotit dhe ndoqi zakonet e 

neveritshme të popujve që Zoti i kishte dëbuar nga tokat e tyre gjatë invadimit izraelit. 
3Ai rindërtoi vendet e flijimit që kishte shkatërruar i ati, Hizkija, ngriti altarë për nder 
të Baalit dhe urdhëroi të ngrinin shtatoren e perëndeshës Ashera, njëlloj siç kishte 
bërë mbreti Ahav. Mënasheu adhuroi edhe yjet. 4Në Tempullin e Jerusalemit, që Zoti e 
kishte zgjedhur si banesën e tij, ai ngriti altarë për nder të perëndive të huaja, 5ndërsa 
në oborret e Tempullit altarë për nder të perëndive të yjeve. 6Birin e tij e kushtoi si 
flijim me djegie, u mor me magjistarë dhe falltarë dhe u dha pas mediumëve dhe 
astrologëve. Më të gjitha këto ai fyeu Zotin dhe ngjalli zemërimin e tij. 7Mënasheu vuri 
në shenjtërore shtatoren e perëndeshës Ashera, megjithëse Zoti i kishte thënë Davidit 
dhe të birit, Solomonit: «Në këtë Tempull, këtu në Je rusalem, në qytetin që kam 
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zgjedhur midis të gjitha fiseve izraelite, mund të më gjejë gjithnjë populli im. 8Sa kohë 
që ata do të më dëgjojnë dhe do t’i zbatojnë të gjitha urdhërimet e mia, të cilët i shpalli 
shërbëtori im, Moisiu, nuk do të lejoj që të dëbohen nga vendi që ua dhashë të parëve 
të tyre.» 9Por populli i Judës nuk e dëgjoi Zotin dhe lejoi që Mënasheu ta fuste në 
idhujtari. Kështu, judeasit vepruan më keq se popujt që Zoti i kishte asgjësuar gjatë 
invadimit izraelit. 
10Nëpërmjet shërbëtorëve të tij, profetëve, Zoti shpalli: 11«Mbreti Mënashe ka vepruar më 
keq se amonasit që banonin më parë në këtë vend. Ai është marrë me idhujtari dhe ka 
futur në këtë rrugë edhe popullin e Judës. 12Për këtë, unë, Zoti, Perëndia e Izraelit, do 
të hedh mbi Jerusalem dhe mbi mbarë Judën fatkeqësi të rëndë. Kushdo që do të dë-
gjojë për këtë fatkeqësi, do të lemeriset. 13Jerusalemi do të pësojë të njëjtin fat si 
Shomroni. Edhe dinastia e tij do të ketë të njëjtin fat si familja e mbretit Ahav. Banorët 
e Jerusalemit do t’i zhduk dhe qyteti do të mbetet i shkretë si pjata që fshihet dhe 
përmbyset. 14Edhe Judën me Jerusalemin, që ka mbetur prej popullit tim të zgjedhur, 
do ta mohoj. Do ta dorëzoj në duart e armiqve të saj, të cilët do ta plaçkitin tokën (e 
premtuar) dhe do t’i shpërngulin banorët e saj. 15Sepse ata më kanë fyer dhe kanë 
nxitur zemërimin tim, që nga dita kur të parët tuaj u nisën nga Egjipti e deri më sot.» 
16Mënasheu e kishte shtyrë në idhujtari popullin e Judës. Ai i detyroi njerëzit të bënin 
atë që nuk i pëlqente Zotit. Përveç kësaj, urdhëroi që të vriteshin shumë njerëz të 
pafajshëm; në Jerusalem kishte gjakderdhje të madhe. 
17Gjithçka tjetër për Mënasheun dhe veprat e tij, – veçanërisht për idhujtarinë që bëri – 
mund të lexohet në analet zyrtare të mbretërve të Judës. 18Kur vdiq, Mënasheun e 
varrosën në kopshtin e pallatit të tij, në kopshtin e Uzijës. Fronin e tij e trashëgoi i biri, 
Amoni. 
 
Për Amonin, mbretin e Judës 
(2 Kr. 33,21-25) 
19Amoni ishte 22 vjeç kur u bë mbret, dhe mbretëroi dy vjet në Jerusalem. E ëma quhej 
Meshullemet dhe ishte bija e Harucit nga Jotva. 20Ai bëri atë që nuk i pëlqeu Zotit, 
njëlloj si i ati, Mënasheu. 21Për gjithçka ndoqi shembullin e tij. U kushtoi flijime 
idhujve, të cilëve u kishte shërbyer i ati dhe ra përmbys para tyre. 22I ktheu shpinën 
Zotit, Perëndisë së të parëve të tij, dhe nuk u kujdes për urdhërimet e tij. 
23Disa prej oborrtarëve të Amonit thurën një komplot kundër tij dhe e vranë brenda në 
pallat. 24Burrat e Judës i vranë të gjithë ata që kishin marrë pjesë në komplot dhe e 
emëruan birin e Amonit, Joshijën, pasardhës të tij. 
25Gjithçka tjetër për Amonin dhe veprat e tij, mund të lexohet në analet zyrtare të 
mbretërve të Judës. 26E varrosën në varrezën në kopshtin e Uzijës. Fronin e tij e 
trashëgoi i biri, Joshija. 
 
Gjetja e librit të Ligjit 
(2 Kr. 34,1-2) 

Joshija ishte 8 vjeç kur u bë mbret, dhe mbretëroi 31 vjet në Jerusalem. E ëma 
quhej Jedida, dhe ishte bija e Adajës nga Bockati. 2Joshija ndoqi shembullin e 

të parit të tij, Davidit. Bëri atë që i pëlqeu Zotit dhe eci me vendosmëri sipas ur-
dhërimeve dhe udhëzimeve të tij. 
3Vitin e 18-të të mbretërimit të tij, mbreti Joshija dërgoi në Tempull protokollistin 
Shafan, biri i Acaljës dhe nipi i Meshullamit, dhe i tha: 4«Shko te kryeprifti Hilkija, dhe 
thuaji se duhet të kontrollojë sa të holla janë sjellë deri tani në Tempull dhe sa janë 
mbledhur nga rojtarët e portave. 5-6Pastaj duhet t’ua dorëzojë ato mjeshtërve që 
përgjigjen për riparimin e Tempullit. Me këto para ata duhet t’ua paguajnë rrogën 
zdrukthëtarëve dhe muratorëve, si dhe të sigurojnë lëndën e nevojshme për ndërtim: 
drurin dhe gurët e gdhendur. 7Nga përgjegjësit e mjeshtërve nuk duhet kërkuar asnjë 
dëshmi për përdorimin e të hollave, por duhet t’u besohet që veprojnë me ndershmëri.» 
8Pasi protokollisti e zbatoi detyrën e tij, kryeprifti i tha: «Kam gjetur në Tempull librin e 
Ligjit të Zotit!» Protokollisti e mori pergamenën dhe e lexoi. 9Pastaj shkoi te mbreti dhe 
e lajmëroi: «Shërbëtorët e tu, priftërinjtë, e kanë zbrazur arkën e dhuratave në Tempull 
dhe ua kanë dorëzuar të hollat mjeshtërve që përgjigjen për restaurimin.♦ » 10Pastaj ai i 
tha mbretit se kryeprifti i kishte dorëzuar një pergamenë dhe ia lexoi mbretit. 
_____________ 
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♦ riparimi ishte i nevojshëm pas dëmtimit të shkaktuar nga veprimtaria idhujtare të Mënasheut 
dhe Amonit. 
 
Mbreti Joshija tmerrohet 
(2 Kr. 34,8-28) 
11Kur dëgjoi se çfarë ishte shkruar në këtë libër të Ligjit, mbreti grisi rrobat 12dhe i dha 
urdhër kryepriftit Hilkija, Ahikamit, birit të Shafanit, Ahvorit, birit të Mihait, proto-
kollistit, Shafanit, dhe të besuarit të mbretit, Azajës: 
13«Shkoni dhe pyetni Zotin se çfarë duhet të bëjmë! Të parët tanë nuk i kanë ndjekur 
udhëzimet e Zotit që janë shkruar në këtë libër. Për këtë, Zoti është zemëruar me ne 
dhe me mbarë popullsinë e Judës.» 
14Të pesë njerëzit shkuan bashkë te profetesha Hulda dhe e pyetën se çfarë duhej të 
bënin. Profetesha banonte në lagjen e re të Jerusalemit. Burri i saj, Shallumi, biri i 
Tikvait dhe nip i Hazrait, ishte mbikëqyrës në sallën e rrobave të Tempullit. 15-

16Profetesha u tha të dërguarve të mbretit: 
”Njeriut që ju ka dërguar tek unë, do t’i jepni këtë përgjigje: Zoti të dërgon fjalë: «Të 
gjitha kërcënimet që gjete në këtë libër, do të bëj që të plotësohen. Do të sjell fatkeqësi 
mbi këtë qytet dhe mbi banorët e tij. 17Ata ma kanë shkelur besën dhe u kanë 
kushtuar flijime perëndive të tjera. Me shtatoret e tyre që i kanë punuar vetë, kanë 
nxitur zemërimin tim. Këtë do të përjetojë ky qytet!» 18-19Ndërsa për vetë mbretin që ju 
ka dërguar për të pyetur për vullnetin e Zotit, kam lajmin që vijon: «Zoti, Perëndia e 
Izraelit, të dërgon fjalë: Ti e ke marrë seriozisht fjalën time. Kur mësove se çfarë kisha 
vendosur t’i bëja këtij qyteti dhe banorëve të tij, iu nënshtrove këtij vendimi, grise 
rrobat dhe qave. Po, gërmadhat e këtij qyteti do të kenë një pamje aq të tmerrshme, 
saqë emri i tij do të përdoret si mallkim dhe njerëzit do të thonë: «Të ndodhtë siç i ka 
ndodhur Jerusalemit!» Por, meqë ti e ke dëgjuar fjalën time, edhe unë do ta dëgjoj 
lutjen tënde. 20Ti vetë nuk do ta shohësh fatkeqësinë që do ta sjell mbi këtë qytet. Do të 
vdesësh në paqe dhe do të varrosesh pranë të parëve të tu!»” 
 
Joshija e detyron popullin të zbatojë ligjin e ri 
(2 Kr. 34,3-7. 29-33) 
Të dërguarit u kthyen te mbreti dhe ia treguan të gjitha. 

Pastaj, mbreti Joshija u dërgoi fjalë të gjithë pleqve të Judës, që të mblidheshin 
në Jerusalem. 2Ai hipi në Tempullin e Zotit bashkë me të gjithë burrat e Judës 

dhe me ata të Jerusalemit, me priftërinjtë dhe profetët dhe me mbarë popullin, pleqtë 
dhe njerëzit e rëndomtë. Atje urdhëroi që të lexonin para tyre të gjithë Ligjin që kishin 
gjetur në Tempull. 
3Pastaj mbreti shkoi në vendin e vet para Tempullit dhe bëri besëlidhje me Zotin. I 
detyroi të gjithë të premtonin se do ta dëgjonin Zotin dhe se do t’i zbatonin me vullnet 
dhe me gjithë zemër të gjitha urdhërimet dhe udhëzimet e tij. Gjithçka që kërkohej nga 
libri i gjetur, duhej të zbatohej me përpikëri. Gjithë populli miratoi dhe mori përsipër t’i 
bindej Ligjit të Zotit. 
 
Joshija pastron Tempullin nga idhujtaria 
4Pastaj mbreti urdhëroi kryepriftin Hilkija, përfaqësuesit e tij dhe rojtarët e portave që 
ta pastronin Tempullin nga gjurmët e idhujtarisë. Urdhëroi që të nxirrnin jashtë qytetit 
të gjitha sendet dhe orenditë që i ishin kushtuar perëndisë Baal, perëndeshës Ashera 
dhe perëndive të yjeve, dhe t’i digjnin në luginën e Kidronit. Hirin urdhëroi që ta 
largonin në Bet-El. 5Pastaj shkarkoi nga puna priftërinjtë që ishin emëruar nga mbre-
tërit e Judës për të kushtuar flijime në altarët e qyteteve të Judës dhe të rrethinave të 
Jerusalemit. Ai pushoi, gjithashtu, të gjithë priftërinjtë që i kishin kushtuar flijime 
Baalit, diellit, hënës, yjësive të zodiakut dhe të gjitha yjeve të tjera. 6Largoi nga tempulli 
i Zotit shtatoren e Asherës dhe urdhëroi që ta digjnin edhe atë në luginën e Kidronit. 
Ndërsa mbeturinat urdhëroi t’i bënin pluhur dhe t’i shpërndanin bashkë me hirin, në-
për varret e varrezës së të varfërve. 7Përveç kësaj, urdhëroi që të shembnin shtëpinë e 
prostitutave kushtuar këtyre perëndive, e cila ndodhej në zonën e Tempullit. Atje gratë 
kishin endur rroba për nder të perëndeshës Ashera. 
8Joshija urdhëroi të shembnin edhe altarët që ishin ndërtuar para portave të Jerusa-
lemit, si dhe ato që gjendeshin te porta e Joshuas, guvernatorit të qytetit, në të majtë 
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të hyrjes. Në të gjithë Judën, nga Geva gjer në Beershevë, ai përdhosi altarët dhe 
mblodhi në Jerusalem priftërinjtë e të gjitha qyteteve. 9Ata morën pjesën e tyre të 
bukëve të ndorme që u takonin të gjithë priftërinjve të Jerusalemit; por atyre iu ndalua 
të bënin flijime mbi altarin e Zotit. 10Gjithashtu, Joshija i përdhosi vendet e flijimit në 
luginën e Hinomit, që quheshin Tofet, me qëllim që askush të mos e flijonte më birin 
ose bijën e vet, duke bërë flijim me djegie për nder të idhullit Moloh. 11Ai urdhëroi të 
hiqnin shtatoret e kuajve që mbretërit e Judës kishin ngritur për nder të perëndisë së 
diellit. Ato qëndronin në sheshin Parbar, në hyrjen e Tempullit, pranë zyrave të 
oborrtarit Netan-Meleh. Karrocat e tyre i dogjën. 12Mbreti urdhëroi, gjithashtu, të 
shembnin altarët që mbretërit e Judës i kishin ngritur në çatinë e katit të sipërm të 
pallatit të ndërtuar nga Ahazi, si dhe altarët që i kishte ngritur Mënasheu në dy 
oborret e Tempullit. Ai i shkatërroi ato plotësisht dhe urdhëroi që t’i flaknin gërmadhat 
në luginën e Kidronit. 13Ai përdhosi dhe altarët idhujtarë në lindje të Jerusalemit, në 
jug të Malit të Ullinjve. Mbreti Solomon kishte urdhëruar dikur që t’i ndërtonin ato për 
nder të perëndeshës fenikase Astarte, perëndisë moavas, Kemoshit, dhe idhullit 
amonas, Milkomit. 14Gjithashtu, Joshija urdhëroi të thyenin gurët kushtuar ritit të 
pjellorisë dhe të pritnin shtyllat kushtuar idhujve. Ai urdhëroi që vendi ku kishin qenë 
vendosur ato, të mbulohej me eshtrat e të vdekurve. 
 
Joshija shkatërron të gjitha shenjtëroret në vend 
15Pastaj Joshija urdhëroi që të shkatërronin vendet e flijimit në Bet-El. I vunë zjarrin 
shenjtërores, shkatërruan altarin dhe dogjën shtyllën e shuguruar. Jaravami, biri i 
Nevatit, kishte urdhëruar ndërtimin e këtyre vendeve të flijimit dhe kështu i kishte 
shtyrë izraelitët në idhujtari. 16Para shkatërrimit, Joshija përdhosi altarin. Ai kishte 
parë në mal disa varre. Urdhëroi që t’i mblidhnin eshtrat dhe t’i digjnin në altar. 
Pikërisht këtë gjë Zoti e kishte shpallur me anë të një profeti, kur Jaravami kishte 
qëndruar para altarit në kohën e kushtimit. 
Mbi varrin e këtij profeti ra shikimi i Joshijës. 17«Ç’është kjo përmendore varri që po 
shoh atje?» – i pyeti banorët e qytetit. Ata iu përgjigjën: «Ky është varri i profetit që 
erdhi këtu nga Juda dhe i parashikoi të gjitha këto që po i ndodhin tani altarit.» 18Atë-
herë Joshija urdhëroi: «Lëreni të qetë! Askush të mos i prekë eshtrat e tij!» Kështu, 
eshtrat e tij mbetën në vendin e tyre; po kështu edhe eshtrat e profetit që kishte 
ardhur nga Shomroni. 
19Joshija veproi me vendet e flijimit në fshatrat nëpër rrethinat e Shomronit, siç veproi 
me Bet-Elin. Ato i kishin ndërtuar mbretërit e Izraelit, dhe kështu kishin ngjallur 
zemërimin e Zotit. Joshija i shkatërroi ato 20dhe urdhëroi që priftërinjtë e tyre t’i 
masakronin mbi altarë, dhe dogjën po atje eshtrat e të vdekurve. 
 
Pashka e parë e përbashkët në Jerusalem 
(2 Kr. 35,1-19) 
Kur u kthye në Jerusalem, 21Joshija i dha urdhër mbarë popullit: «Festoni tani festën e 
Pashkës për nder të Zotit, Perëndisë suaj! Veproni sipas udhëzimeve që janë shkruar 
në librin e Ligjit, për të cilin u zotuat para Zotit që t’i zbatoni!» 22-23Festa e Pashkës nuk 
ishte festuar në këtë mënyrë as në kohën kur izraelitët ishin udhëhequr nga gjyqtarët, 
as nën sundimin e mbretërve të Izraelit dhe të Judës. Por pikërisht vitin e 18-të të 
mbretërimit të Joshijës, këtë festë mbarë populli e festoi në Jerusalem sipas Ligjit. 
 
Joshija nuk mund ta shmangë katastrofën 
24Sipas rregullave të librit të Ligjit që prifti e kishte gjetur në Tempullin e Zotit, Joshija 
dëboi mediumët dhe falltarët, dhe urdhëroi të hiqeshin perënditë e shtëpisë dhe çdo 
lloj shtatoreje idhujtare në Judë dhe në Jerusalem. 25Me gjithë zemër, me gjithë vullnet 
dhe më të gjitha forcat, Joshija iu kthye Zotit dhe veproi rreptësisht sipas urdhërimeve 
të Moisiut. Me këtë ua kaloi të gjithë mbretërve të tjerë para dhe pas tij. 26Por Joshija 
nuk arriti ta zbuste zemërimin e Zotit mbi Judën, sepse Mënasheu e kishte fyer Zotin 
shumë rëndë me të gjitha ato që kishte bërë. 27Zoti nuk e ndryshoi vendimin e tij: 
”Ashtu siç i ndodhi popullit të Izraelit, ashtu do të bëj që t’i ndodhë edhe popullit të 
Judës. Ai do të largohet nga vendi i tij, që të mos e shoh më me sy. Për qytetin e Jeru-
salemit, nuk dua t’ia di më. Kjo vlen edhe për Tempullin, për të cilin dikur thashë: 
«Këtu mund të më gjeni.»” 
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Vdekja e Joshijës dhe pasardhësi i tij 
(2 Kr. 35,20-36.1) 
28Gjithçka tjetër për Joshijën dhe për veprat e tij mund të lexohet në analet zyrtare të 
mbretërve të Judës. 
29Në kohën e mbretërimit të Joshijës, faraoni Neho nga Egjipti marshoi me ushtrinë e 
tij deri në Eufrat, për t’i ardhur në ndihmë perandorit të Asirisë. Joshija deshi ta 
ndalte pranë Megidos, por gjeti vdekjen që në fillim të luftës. 30Njerëzit e tij e morën 
mbretin e vdekur me karrocë nga Megido dhe e çuan në Jerusalem. Atje e varrosën në 
vendin e duhur, pranë mbretërve të Judës. Njerëzit e Joshijës emëruan pasardhës të tij 
Joahazin, njërin prej bijve të Joshijës, dhe e shuguruan mbret. 
 
Juda midis Egjiptit dhe Babilonisë 
(2 Kr. 36,2-4) 
31Joahazi ishte 23 vjeç kur u bë mbret, dhe mbretëroi vetëm dy muaj në Jerusalem. E 
ëma quhej Hamutal. Ajo ishte bijë e Jeremisë dhe rridhte nga Livna. 32Ai bëri atë që 
nuk i pëlqeu Zotit, njëlloj si të parët e tij. 33-34Faraoni Neho e mori atë rob në Rivlë, në 
provincën e Hamatit, dhe i dha fund mbretërimit të tij. Pastaj e mori në Egjipt, ku më 
vonë vdiq. Në vend të tij emëroi mbret Eljakimin, një djalë tjetër të Joshijës, si 
pasardhës të të atit, dhe ia ndryshoi emrin në Jehojakim. 
Vendi duhej t’i jepte faraonit si haraç 3.400 kilogramë argjend dhe 34 kilogramë ar. 
35Për t’ia plotësuar faraonit shumën e kërkuar, Jehojakimi u detyrua t’i vinte popullit 
një tatim. Prej çdo banori ai kërkoi një kontribut që nxirrej sipas madhësisë së 
pasurisë së secilit. 
36Jehojakimi ishte 25 vjeç kur u bë mbret dhe mbretëroi 11 vjet në Jerusalem. E ëma 
quhej Zevuda. Ajo ishte bijë e Padajës dhe rridhte nga Ruma. 37Ashtu si të parët e tij, 
Jehojakimi bëri atë që nuk i pëlqeu Zotit. 

Në kohën e mbretërimit të tij, perandori Nebukadnecar i Babilonisë bashkë me 
ushtrinë e tij iu afrua Judës, dhe Jehojakimi iu nënshtrua atij. Por, pas tri 

vjetësh, ngriti krye kundër tij.♦ 2Atëherë Zoti dërgoi kundër Jehojakimit hordhi 
babilonasish, sirianësh, moavasish dhe amonasish. Ato i ranë Judës dhe e shkretuan, 
pikërisht siç e kishte parashikuar Zoti nëpërmjet shërbëtorëve të tij, profetëve. 3-4Ai bëri 
që të gjitha këto të binin mbi Judën, sepse Mënasheu e kishte fyer Zotin me 
idhujtarinë e tij dhe, përveç kësaj, kishte vrarë në Jerusalem shumë njerëz të 
pafajshëm. Zoti ishte i vendosur të mos ia falte mëkatet Judës dhe ta largonte popullin 
e Judës nga prania e tij. 
5Gjithçka tjetër për Jehojakimin dhe veprat e tij mund të lexohet në analet zyrtare të 
mbretërve të Judës. 6Kur vdiq, fronin e trashëgoi i biri, Jehojahini. 7Asokohe mbreti i 
Egjiptit nuk guxonte të dilte nga vendi i tij, sepse të gjitha tokat nga Eufrati gjer në 
kufirin egjiptian, që dikur ishin nën varësinë e tij, kishin rënë në duart e perandorit 
babilonas. ♦♦ 
_________ 
♦ Sigurist si pasoja e betejës jovendimtare ndërmjet egiptianëve dhe babilonasve më 601. 
Babilonasit u tërhoqen në atdheun e tyre për t’u riformuar. Kështu ata nuk ishin në gjendje ta 
dërgonin ushtrinë e tyre për të shtypur kryengritjen: nxitën vasalët e tyre të ndiqnin judeasit.  
♦♦ Ata kishin qenë përfundimisht të mundur në betejën e Karkemishit më 605. 
 
Nebukadnecari pushton Jerusalemin 
(2 Kr. 36,9-10) 
8Jehojahini ishte 18 vjeç kur u bë mbret dhe mbretëroi tre muaj në Jerusalem. E ëma 
quhej Nehushta. Ajo ishte bija e Elnatanit dhe rridhte nga Jerusalemi. 9Jehojahini bëri 
atë që nuk i pëlqeu Zotit, si i ati, Jehojakimi. 
10Pak pas fillimit të mbretërimit të tij, ushtria e Nebukadnecarit, perandorit të 
Babilonisë, rrethoi Jerusalemin. 11Kur rrethimi ishte në kulm, Nebukadnecari u paraqit 
vetë para qytetit. 12Atëherë Jehojahini u dorëzua, dhe bashkë me nënën e tij, të gjithë 
nëpunësit, oficerët e oborrtarët, doli përpara Nebukadnecarit jashtë qytetit. 
Jehojahini u zu rob në vitin e 8-të të mbretërimit të Nebukadnecarit.  13Nebukadnecari 
i largoi të gjitha thesaret që ndodheshin në Tempullin e Zotit dhe në pallatin e mbretit. 
Sipas paralajmërimit të Zotit, Nebukadnecari urdhëroi t’i thyenin të gjitha sendet e 
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arta që Solomoni kishte urdhëruar t’i punonin për Tempullin. 14Ai shpërnguli prej Je-
rusalemit të gjithë njerëzit e pasur dhe me influencë, gjithsej 10.000 veta. Gjithashtu, 
shpërnguli të gjithë zejtarët me përvojë, veçanërisht farkëtarët. 
Mbeti vetëm shtresa e të varfërve. 15Nebukadnecari urdhëroi që të shpërngulnin në 
Babiloni edhe mbretin Jehojahin, nënën dhe gratë e tij, oborrtarët dhe të gjithë burrat, 
udhëheqës të Judës. 16Një pjesë tjetër, 7.000 pasanikë dhe 1.000 zejtarë me përvojë, 
veçanërisht farkëtarët, dhe të gjithë ata që dinin të përdornin armët, i mori me vete. 
17Në vend të Jehojahinit, emëroi mbret xhaxhain e tij, Matanjën, dhe i vuri emrin 
Cidkija. 
18Cidkija ishte 21 vjeç kur u bë mbret dhe mbretëroi 11 vjet në Jerusalem. Nëna e tij 
quhej Hamutal. Ajo ishte bija e Jirmijës dhe rridhte nga Livna. 19Cidkija bëri atë që nuk 
i pëlqeu♦  Zotit, njëlloj si Jehojakimi. 20Por tani ishte mbushur kupa. Zoti ishte aq i 
zemëruar me banorët e Jerusalemit, saqë bëri që të largoheshin nga prania e tij. 
_________ 
♦ 1) Nuk pranoi ta dëgjonte fjalën e Zotit të transmetuar nëpërmet Jeremisë. 2) Shkeli betimin e 
tij të dhënë në emrin e Zotit si vasal i Babilonisë. 3) Ishte pa pendim duke mos i penguar 
kryetarët dhe priftërinjtë që përdhosnin tempullin duke futur rishtas rite idhujtare.  
 
Jerusalemi pushtohet përsëri 
(2 Kr. 36,13-21; Ier 52,3b-11) 
Cidkija ngriti krye ♦  kundër Nebukadnecarit, perandorit të Babilonisë. 

Atëherë ky u paraqit para Jerusalemit me të gjitha trupat e veta në vitin e 9-të 
të mbretërimit të Cidkijës. Rreth qytetit urdhëroi që të ngrinin një ledh rre-

thues.♦♦  Ditën e 10-të të muajit të 10-të filloi rrethimi, 2i cili zgjati deri në vitin e 11-të 
të mbretërimit të Cidkijës. 3Në fund, në qytet mbaruan të gjitha rezervat ushqimore. 
Ditën e 9-të të muajit të 4-të të vitit të 11-të të mbretërimit të Cidkijës, 4babilonasit 
hapën një të çarë në murin e qytetit. Kur ra nata, mbreti Cidkija dhe ushtarët e tij, nën 
mbrojtjen e errësirës, e lanë qytetin dhe dolën nga rruga e portës që gjendej midis dy 
mureve, pranë kopshtit mbretëror. Ata arritën të depërtonin midis rrethuesve dhe të 
largoheshin drejt lindjes,♦♦♦ në luginën e Jordanit. 5Menjëherë, trupat babilonase i 
vunë në ndjekje dhe e arritën Cidkijën në rrafshinën pranë Jerihos. Ushtarët e 
braktisën Cidkijën, dhe babilonasit 6e zunë rob dhe e çuan në Rivlë, para perandorit 
babilonas. Vendimin e dënimit ia dha Nebukadnecari vetë: 7Cidkija u detyrua të 
shikonte se si u vranë bijtë e tij; pastaj ia nxorën sytë dhe e dërguan në Babiloni të 
lidhur në pranga. 
8Vitin e 19-të të mbretërimit të Nebukadnecarit, ditën e 7-të të muajit të 5-të, mbërriti 
në Jerusalem Nebucaradani, komandanti i rojës personale të perandorit, njëri nga më 
të besuarit e perandorit babilonas. 9Ai urdhëroi që të bënin shkrumb e hi Tempullin e 
Zotit, pallatin mbretëror dhe të gjitha shtëpitë fisnike të Jerusalemit. Po kështu, dogjën 
edhe të gjitha shtëpitë e tjera. 10Ushtarët e tij shembën edhe muret që rrethonin qyte-
tin. 11Nebucaradani urdhëroi që në Babiloni të shpërngulnin edhe pjesën tjetër të 
popullsisë së qytetit, si dhe të gjithë ata që kishin kaluar te babilonasit. 12La vetëm disa 
njerëz të shtresës së varfër, që të punonin vreshtat dhe arat. 
13Babilonasit i shembën shtyllat e bronzit që ishin ngritur para Tempullit të Zotit si dhe 
karrocat-cisternë dhe legenin e madh prej bronzi, dhe të gjithë metalin e çuan në 
Babilon. 14Ata morën me vete tenxheret, lopatat, thikat, tiganët, të gjitha pajisjet e 
bronzit që përdoreshin për shërbim në Tempull. 15Nebucaradani mori me vete edhe 
mangajtë, kupat, dhe sendet e tjera prej ari e argjendi që gjendeshin në Tempull. 16Për 
punimin e të dy shtyllave, të legenit të madh dhe të karrocave-cisternë mbreti Solomon 
kishte përdorur një sasi shumë të madhe bronzi. 17Të dyja shtyllat ishin nga 9 metra të 
larta; secila kishte një kapitel me lartësi 1,5 metra. Kapitelet ishin të stolisura përreth 
me një kordele prej bronzi në formë gërsheti dhe me kokrra shege, gjithashtu prej 
bronzi. 
18Nebucaradani, komandanti i rojës personale të perandorit, urdhëroi të arrestonin 
kryepriftin Seraja, zëvendësin e tij, Cefanjën, dhe tre rojtarët e portave. 19Në qytet 
gjetën, përveç këtyre, edhe një oficer të lartë, pesë burra nga rrethi më i ngushtë i 
mbretit, nëpunësin që përgjigjej për inspektimin e ushtrisë dhe 60 burra me rëndësi 
prej rretheve judease. Ai urdhëroi që edhe ata të arrestoheshin 20dhe i çoi te perandori 
babilonas në Rivlë, në provincën e Hamatit. 21Atje Nebukadnecari urdhëroi t’i 
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ekzekutonin. 
Kështu e shpërngulën popullin e Judës nga vendi i tij dhe e futën në robëri.♥  
________ 
♦  Më 594 Cidkija kishte lidhur një aliancë kundër babilonasve me Edomin, Moabin, Amonin, 
Tirin dhe Sidonin dhe sigurisht Egiptin (Jer 27,12-15), kur Asiria ishte dobësuar nga kryengritje 
të brendshme. ♦♦  ose: kulla vrojtime. ♦♦♦  për në Amon ♥ Po të kishte dëgjuar Cidkija fjalën e 
Zotit nëpërmjet Jeremisë, ai do të kishte shpëtuar jetën e vet si dhe qytetin (Jer 38,14-28). 
 
Trazira ndër ata që mbetën prapa 
22Mbi pjesën e popullsisë që kishte mbetur në Judë, Nebukadnecari emëroi guvernator 
Gedaljën, birin e Ahikamit dhe nip të Shafanit. 23Kur e dëgjuan këtë, oficerët judeas që 
nuk kishin rënë në duart e babilonasve, shkuan me njerëzit e tyre në Micpë, te 
Gedalja. Ata ishin Jishmaeli, biri i Netanjës, Johanani, biri i Kareahut, Seraja, biri i 
Tanhumetit nga Netofa, dhe Jaasanja nga Maaha. 24Gedalja u tha atyre dhe njerëzve që 
kishin me vete: «Ju jap fjalën: nuk keni përse të frikësoheni nga babilonasit. Rrini këtu 
dhe nënshtrojuni perandorit të Babilonisë. Nuk do t’ju ndodhë asgjë e keqe!»  

25Por, muajin e 7-të të atij viti, në Micpë shkoi Jishmaeli, biri i Netanjës dhe nip i 
Elishamës, prej familjes së mbretit David, bashkë me dhjetë veta. Ata vranë Gedaljën, 
judeasit dhe babilonasit që ishin me të. 26Nga frika e hakmarrjes së babilonasve, mbarë 
popullsia e qytetit, fisnikët dhe njerëzit e rëndomtë, ikën bashkë me oficerët në Egjipt. 
 
Arsye për shpresë të re 
(Jer 40,7-9; 41,1-3) 
27Kur Evil-Merodahu ♦ u bë perandor i Babilonisë, po atë vit i fali dënimin mbretit 
Jehojahin nga Juda dhe e nxori atë nga burgu. Kjo ndodhi në vitin e 37-të të burgimit 
të Jehojakinit, ditën e 27-të të muajit të 12-të. 28Perandori i ri e trajtoi Jehojahinin me 
përzemërsi dhe i dha vend nderi ndër mbretërit e huaj, të cilët, njëlloj si Jehojahini, i 
kishin shpërngulur në Babiloni. 29Jehojahini u lejua të hiqte rrobat e burgut dhe të 
hante në tryezën e perandorit, deri në fund të jetës së tij. 30Me urdhër të perandorit të 
Babilonisë, atë e furnizuan çdo ditë me të gjitha mjetet e nevojshme për jetesë, derisa 
vdiq. 
________ 
♦ Amel-Marduk (562-560) kështu anuloi politikën e të atit. 
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LIBRI I PROFETIT ISAIA 
 
Hyrje 

Në këtë libër janë shkruar profecitë rreth Judës dhe Jerusalemit, të cilat Perëndia 
ia zbuloi Isaisë,♦ birit të Amocit, në kohën kur Uzija, Jotami, Ahazi dhe Hizkija 

ishin mbretër të Judës. 
__________ 
♦ gr. Isaia, hebr. Jeshajahu 
 
Perëndia qorton popullin e tij 
2Dëgjoni, o tokë dhe qiell! Dëgjoni se ç’thotë Zoti: «Fëmijët që rrita, u rebeluan kundër 
meje. 3Kau e njeh pronarin e tij, dhe gomari grazhdin e pronarit të tij. Por Izraeli nuk 
do ta kuptojë se kujt i takon; populli im nuk pranon asnjë logjikë.» 
4Ti je i humbur, o komb mëkatar, o popull i prishur dhe i keq! Mbi ty rëndojnë mëkatet 
e tua. Ti nuk e ke pranuar Zotin, Perëndinë e shenjtë të Izraelit, dhe i ke kthyer 
shpinën. 5Përse vazhdon të rebelohesh? Mos do të ndëshkohesh edhe më tepër? O Izra-
el, koka të është mbuluar me plagë; zemra dhe mendja të janë sëmurë. 6Në trupin tënd 
fund e krye nuk ka asnjë pjesë të shëndoshë. Je mbuluar me xhunga dhe me plagë të 
hapura. Plagët e tua as nuk u pastruan, as nuk u fashuan. Nuk u lyen me asnjë 
pomadë. 
7Vendi yt u shkretua, dhe qytetet u bënë shkrumb e hi. Të huajt pushtojnë vendin 
tënd dhe shkatërrojnë gjithçka para syve të tu.♦  8Ka mbetur vetëm Jerusalemi, qytet i 
rrethuar – i pambrojtur si kasollja në vresht ose si baraka në bostan . 9Në qoftë se Zoti 
nuk do të na kishte lënë një tepricë njerëzish (të drejtë),  Jerusalemi do të ishte 
shkatërruar plotësisht, ashtu si Sodomi dhe Amora. 
10O Jerusalem, sundimtarët dhe banorët e tu u ngjajnë atyre të Sodomit dhe Amorës. 
Dëgjo se ç’po të thotë Zoti. Kushtoji vëmendje asaj që po të mëson Perëndia jonë. 11Zoti 
thotë: «A mendoni se i dua të gjitha këto flijime që ju m’i kushtoni vazhdimisht? Jam 
ngopur deri në grykë me delet që më keni kushtuar si flijime përkushtimi dhe me 
dhjamin e kafshëve tuaja të majmura. Jam velur me gjakun e demave, deleve dhe cjep-
ve. 12Kush ju është lutur të m’i sillni të gjitha këto kur vini të më adhuroni? Kush ju 
është lutur të endeni kështu nëpër Tempullin tim? 13Kot më sillni flijime. Temjani që po 
digjni për nderin tim, ngjall tek unë neveri. Nuk i duroj dot festat tuaja të hënës së re, 
të së shtunës dhe mbledhjet tuaja fetare; ato janë prishur të gjitha nga mëkatet tuaja. 
14Festat tuaja të hënës së re dhe ditët e shenjta i urrej; jam mërzitur me to – më janë 
bërë barrë. 
15Kur t’i ngrini duart për të m’u lutur, do t’ju kthej shpinën. Pa marrë parasysh sa herë 
më luteni, unë nuk do t’ju dëgjoj, sepse duart tuaja janë të gjakosura. 16Pastrohuni. 
Ndërprejeni të gjithë këtë të keqe që po bëni. Pushoni së vepruari keq 17dhe mësoni të 
bëni mirë. Kujdesuni që të ketë drejtësi – ndihmoni të shtypurit, jepuni jetimëve të 
drejtat e tyre dhe mbroni vejushat.» 
 18Zoti thotë: «Tani, le ta zgjidhim çështjen. Ju jeni bërë të kuq nga mëkatet, por do t’ju 
pastroj, që të bëheni të bardhë si bora. Megjithëse duart tuaja janë të lyera me gjak, ju 
do të jeni të bardhë si leshi. 19Në qoftë se do të më dëgjoni, do t’i hani prodhimet e 
tokös. 20Por në qoftë se nuk më përfillni, do t’ju shkatërrojë shpata. Fjala e Zotit!» 
_________ 
♦ Senakeribi, perandori asirian, kishte zënë 46 qytete dhe shkretuar tokën sepse mbreti i Judës, 
Hizkija, kishte shfuqizuar gjendjen e tij vasale. 
 
Qyteti mëkatar 
21Qyteti që dikur ishte besnik, tani sillet si prostitutë! Dikur ai ishte plot me njerëz të 
drejtë, por tani kanë mbetur vetëm vrasësit. 22O Jerusalem, ti ishe dikur si argjend, por 
tani je pa vlerë; ishe si verë e mirë, por tani je vetëm si ujë. 23Udhëheqësit tuaj janë 
rebelë dhe shokë me hajdutët; pranojnë gjithnjë ryshfete dhe dhurata. Kurrë nuk i 
mbrojnë jetimët në gjyq, as nuk dëgjojnë kur vejushat paraqesin çështjet e tyre. 
24Prandaj dëgjoni se ç’po thotë Zoti, i gjithëfuqishmi, Perëndia e fuqishme e Izraelit: 
«Unë do t’jua marr hakun, armiq të mi, dhe ju nuk do të më hapni më telashe. 25Unë 
do të veproj kundër jush; do t’ju pastroj siç pastrohet metali, dhe do t’jua heq të gjitha 
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papastërtitë. 26Do t’ju jap sundimtarë dhe këshilltarë si ata që kishit shumë kohë më 
parë. Atëherë Jerusalemi do të quhet qytet i drejtë, qyteti besnik.» 
27Meqë Zoti është i drejtë, ai do ta shpëtojë Jerusalemin dhe të gjithë ata atje që kanë 
lënë mëkatet e tyre. 28Por ai do të dërrmojë cilindo që mëkaton dhe rebelohet kundër 
tij; ai do të vrasë cilindo që e braktis. 
29Do t’ju vijë keq që adhuruat pemët dhe mbollët kopshtet kushtuar perëndive të 
pjellorisë. 30Do të fishkeni si lisi që thahet, si kopshti që nuk e ujit askush. 31Njerëz të 
fuqishëm do të shkatërrohen duke kryer vepra të këqija, ashtu siç ndizet kashta me 
një shkëndijë, dhe askush nuk do të jetë në gjendje ta pengojë shkatërrimin e tyre. 
 
Paqja e përjetshme 
(Mika 4,1-3) 

Kjo është profecia që Perëndia i dha Isaisë, birit të Amocit, lidhur me Judën dhe 
Jerusalemin: 

2Në të ardhmen mali ku qëndron Tempulli do të jetë më i larti, i ngritur lart mbi të 
gjitha kodrat e tjera. Shumë kombe do t’i afrohen turmaturma, 3dhe po pujt e tyre do 
të thonë: «Të ngjitemi në malin e Zotit, në Tempullin e Perëndisë së Izraelit. Ai do të na 
mësojë se ç’duhet të bëjmë; do ta ndjekim rrugën që do të na caktojë ai.» Sepse mësimi 
i Zotit do të vijë nga Jerusalemi, dhe Zoti do të flasë nga Cioni me popullin e tij. 
4Ai do t’i zgjidhë grindjet mes kombeve të mëdha. Ata do t’i farkëtojnë shpatat e tyre e 
do t’i bëjnë plugje, ndërsa heshtat do t’i kthejnë në vegla për krasitje. Kombet nuk do 
të dalin më kurrë në luftë, nuk do të përgatiten më kurrë për betejë. 
5O pasardhësit e (Jakov) Izraelit, tani të ecim në dritën që na jep Zoti! 
 
Mendjemadhësia do të shkatërrohet 
6O Perëndi, ti e ke braktisur popullin tënd, pasardhësit e (Jakov) Izraelit! Vendi është 
mbushur me praktika magjike nga Lindja dhe nga Filistia. Populli ndjek zakone të 
huaja. 7Vendi është mbushur me argjend e ar, dhe thesaret e tyre janë pa fund. Ai 
është mbushur me kuaj, dhe karrocat e tyre të luftës janë pa fund. 8Vendi i tyre është 
mbushur me idhuj, dhe ata adhurojnë sendet që kanë bërë me duart e tyre. 
9 Ata të gjithë do të poshtërohen dhe do të turpërohen. Mos ua fal mëkatet, o Zot! 
10Ata do të fshihen në shpella ose do të hapin gropa në tokë për t’i shpëtuar zemërimit 
të Zotit dhe për t’iu fshehur fuqisë e madhështisë së tij! 11Një ditë do të marrë fund 
mendjemadhësia e njeriut dhe do të shkatërrohet krenaria e njerëzve. Atëherë do të 
lartësohet vetëm Zoti. 12Atë ditë Zoti i gjithëfuqishëm do t’i poshtërojë të gjithë ata që 
janë mendjemëdhenj dhe krenarë. 13Ai do t’i shkatërrojë cedrat e larta të Libanit dhe të 
gjithë lisat në krahinën e Bashanit. 14Ai do t’i rrafshojë malet e larta dhe kodrat, 15të 
gjitha kullat e larta, dhe muret e të gjitha kështjellave. 16Ai do t’i fundosë anijet më të 
mëdha dhe më të bukura. 17-18Mendjemadhësia e njerëzve do të marrë fund, dhe 
krenaria e njerëzve do të shkatërrohet. Idhujt do të zhduken plotësisht, dhe atë ditë do 
të lartësohet vetëm Zoti. 
19Populli do të fshihet në shpellat e kodrave shkëmbore ose do të hapë gropa në tokë 
për t’i shpëtuar zemërimit të Zotit dhe për t’iu fshehur fuqisë e madhështisë së tij, kur 
të vijë për të tundur tokën. 20Kur të vijë ajo ditë, ata do t’ua hedhin urithëve dhe 
lakuriqëve të natës idhujt prej argjendi dhe ari, që kanë bërë vetë. 21Kur të vijë Zoti për 
të tundur tokën, njerëzit do të fshihen në gropa dhe në shpellat e kodrave shkëmbore 
për t’i shpëtuar zemërimit të tij dhe për t’iu fshehur fuqisë e madhështisë së tij. 
22Mos i varni më shpresat te njeriu i vdekshëm. Ç’vlerë ka ai? 
 
Kaos në Jerusalem 

Tani, Perëndia, Zoti i gjithëfuqishëm, do t’ia heqë Jerusalemit dhe Judës të gjitha 
përkrahjet dhe shpresat. Do t’ua heqë ushqimin dhe ujin, 2heronjtë dhe ushtarët, 

gjyqtarët dhe profetët e tyre, falltarët dhe kryetarët e fiseve, 3oficerët dhe oborrtarët, 
këshilltarët dhe të gjithë ata që përdorin magji për të kontrolluar ngjarjet.♦  4Zoti do të 
lejojë që populli të qeveriset nga djem të papjekur. 5Ata do ta shfrytëzojnë njëri-tjetrin. 
Të rinjtë nuk do t’i përfillin pleqtë, as rrugaçët eprorët e tyre. 
6Do të vijë koha kur anëtarët e fisit do të zgjedhin njërin prej tyre dhe do t’i thonë: «Ti, 
të paktën, ke diçka për të veshur, prandaj na udhëhiq në këtë kohë të vështirë.» 
7Por ai do të përgjigjet: «Kurrsesi! Nuk mund t’ju ndihmoj. As unë nuk kam as ushqim, 
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as veshje. Mos më emëroni udhëheqës tuajin!» 
8Po, Jerusalemi është i humbur! Juda po mbaron! Gjithçka që bëjnë ose thonë është 
kundër Zotit; ata shajnë hapur madje edhe vetë Perëndinë. 9Paragjykimet e tyre do t’u 
llogariten. Ata mëkatojnë aq hapur, sikur të ishin banorë të Sodomit. Fatkeqësinë që 
do të bjerë tani mbi ta, ata e kanë ndjellë vetë. 
10Njerëzit e drejtë do të jenë të lumtur dhe do t’u shkojë mbarë. Ata do të mund të 
gjejnë kënaqësi në atë, për të cilën punuan. 11Por njerëzit e këqij do të mbarojnë; atë që 
u bënë të tjerëve, tani do ta vuajnë vetë. 
12Fajdexhinjtë e shtypin popullin tim dhe huadhënësit e mashtrojnë. 
O populli im, udhëheqësit të qeverisin keq, kështu që nuk di nga t’ia mbash. 
________ 
♦ Të gjithë do të deportohen. Populli kishte konsultuar falltarët, e jo priftërinjtë.  
 
Zoti gjykon popullin e tij 
13Zoti është gati të paraqitë çështjen e tij; ai është gati për të gjykuar popullin e tij. 
14Zoti hedh në gjyq udhëheqësit e popullit të tij. Ai i padit kështu: «Ju keni plaçkitur 
vreshta, dhe shtëpitë tuaja janë mbushur me ato që u morët të varfërve. 15Me ç’të drejtë 
e shtypni popullin tim dhe i shfrytëzoni të varfrit?» – pyet Zoti  i gjithëpushtetshëm. 
 
Paralajmërimi për gratë e Jerusalemit 
16Zoti tha: «Shikoni sa mendjemëdha janë gratë e Jerusalemit! Ato shkojnë hundë-
përpjetë. Ato vazhdimisht flirtojnë. Ato ecin me delikatesë dhe u tingëllojnë byzylykët 
në kyçet e këmbëve. 17Por unë do t’i ndëshkoj – do t’ua qeth kokat dhe do t’i lëshoj 
tullace.»♦  
18Po vjen dita kur Zoti do t’u marrë grave të Jerusalemit gjithçka për të cilën mburren – 
stolisjet që mbajnë në kyçet e këmbëve, në kokë, rreth qafës, 19dhe rreth kyçeve të 
dorës. Do t’ua heqë ferexhetë 20dhe kapelat; hajmalitë që mbajnë në duar dhe rreth 
belit; 21unazat që mbajnë në gisht dhe në hundë; 22të gjitha rrobat e tyre të bukura, 
mantelet dhe kuletat; 23veshjet e tyre të tejdukshme, shamitë e duarve prej liri, si dhe 
shamitë e kokës dhe ferexhetë e gjata. 
24Në vend që të përdorin parfume, do t’u vijë erë e keqe; në vend të rripave të bukura, 
do të mbajnë rroba të trasha; në vend të flokëve të bukura, do të jenë tullace; në vend 
të veshjes së bukur, do të vishen me lecka; bukuria e tyre do të kthehet në turp. 
25Burrat e qytetit, madje burrat më të fortë, do të vriten në luftë. 26Portat e qytetit do të 
vajtojnë dhe do të qajnë, dhe vetë qyteti do të jetë si një grua e ulur përtokë dhe e 
zhveshur. 

Kur të vijë ajo ditë, shtatë gra do të kapin për dore një burrë duke i thënë: «Ne 
mund të ushqehemi dhe të vishemi vetë, por të lutemi të thuash se je burri ynë, në 

mënyrë që të mos kemi turp sepse kemi mbetur të pamartuara.» 
________ 
♦ Nga paratë e shkuluara nga të varfrit ato i kishin blerë këto mallra luksioze. Ato do të zihen 
rob dhe do të deportohen. 
 
Jerusalemi do të rikthehet 
2Po vjen koha kur Zoti do të bëjë që çdo bimë dhe pemë në vendin e Izraelit të rritet e 
madhe dhe e bukur. Të gjithë ata që do të mbijetojnë nga populli i Izraelit, do të 
kënaqen e do të krenohen me të lashtat që do t’i prodhojë toka. 3Të gjithë ata që do të 
mbeten në Jerusalem, të cilët Zoti i zgjodhi për të mbijetuar, do të quhen të shenjtë. 
4Me fuqinë e tij, Zoti do ta gjykojë dhe do ta pastrojë kombin, do ta lajë fajin e Jerusa-
lemit dhe gjakun që u derdh atje. 5Pastaj mbi malin e Cionit dhe mbi të gjithë ata që 
janë mbledhur atje, Zoti do të bëjë që të duket shenja e pranisë së tij: ditën një re, 
kurse natën tym i dendur me zjarr flakërues. Madhështia e Zotit do të mbulojë dhe do 
të mbrojë mbarë qytetin. 6Madhështia e tij do ta mbrojë qytetin nga vapa e ditës dhe do 
ta bëjë atë vend strehim, të mbrojtur nga shiu dhe stuhia. 
 
Populli i Zotit – vresht i pafrytshëm 

Dëgjoni t’ju këndoj këtë këngë, këngë për mikun tim dhe vreshtin e tij: 
Miku im kishte një vresht në një kodër shumë pjellore. 2Ai gërmoi dheun, pastroi 

gurët dhe mbolli hardhi të mira. Ndërtoi një kullë për t’i ruajtur, gërmoi një gropë për 
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t’i shtrydhur. Priti sa u rrit rrushi, por çdo kokërr ishte e thartë. 
3Ju, qytetarë të Jerusalemit dhe banorë të Judës, çfarë thoni ju për vreshtin, çfarë po 
bëni? 4Rrushi është i thartë – gjykoni vetë: A lashë gjë pa bërë për të? Atëherë, a jam 
unë apo ju fajtor për këtë? 
5Ja se ç’do t’i bëj vreshtit tim; do t’ia heq gardhin që e rrethon, do t’ia shemb murin që 
e mbron, dhe do të lejoj që kafshët e egra ta shkelin me këmbë. 6Do të lejoj që ta mbytë 
bari i keq. Nuk do t’ia krasit degët, as nuk do ta punoj tokën me shat; në vend të 
kësaj, do të lejoj që ta mbulojnë shqopat dhe drizat. Madje nuk do të lejoj që retë të 
lëshojnë shi mbi të.» 
7Vreshti i Zotit jeni ju, o izraelitë! Ara e tij e dashur je ti, o popull i Judës! Ai priste 
drejtësi, dhe korri padrejtësi; priste të gjente dashuri dhe besnikëri, por dëgjoi vetëm 
thirrjet e viktimave për ndihmë. 
 
Zoti i ndëshkon ata që e përbuzin 
8Ju jeni të humbur! Ju ngrini një shtëpi pas tjetrës dhe blini një fushë pas tjetrës, 
derisa të mos mbetet më asnjë ngastër dhe derisa ta zotëroni mbarë vendin!♦  9Kam dë-
gjuar betimin e Zotit të gjithëpushtetshëm: «Ndërtesat e shumta do të shkretohen, 
shtëpitë më të mëdha dhe më të bukura do të qëndrojnë të zbrazëta! 10Një vresht me 
dhjetë hektarë do të prodhojë vetëm një enë vere, dhe pesë kuintalë të mbjella do të 
prodhojnë vetëm një gjysmë kuintali drithë. 
11Ju jeni të humbur!  Ju jeni në birrari qysh në mëngjes dhe nxeheni me verë deri vonë 
në mbrëmje! 12Në gostitë tuaja kumbojnë utet dhe harpat, daullet dhe fyejt, por ju nuk 
i kushtoni vëmendje asaj që bën Zoti; ju nuk e kuptoni që ai i shkakton të gjitha këto 
ngjarje. 13Prandaj Zoti thotë: «Populli im duhet të shkojë në mërgim, sepse nuk do t’ia 
dijë për këtë. Të nderuarit duhet të pësojnë uri dhe mbarë populli do të thahet për një 
pikë ujë.» 
14Bota e të vdekurve e hap krejt gojën dhe gllabëron pleqtë e Jerusalemit, si dhe 
grumbullin e zhurmshëm të njerëzve të rëndomtë. 
15Kështu, të gjithë do të turpërohen dhe të gjithë mendjemëdhenjtë do të poshtërohen. 
16Por Zoti i gjithëpushtetshëm tregon madhështinë e tij, sepse kështu e vendos rishtas 
drejtësinë. Perëndia e shenjtë do të tregohet i shenjtë, sepse do të bëjë gjyq të drejtë: 
ata do të marrin atë që meritojnë. 17Midis gërmadhave të qytetit do të kullotin delet, 
ndërsa tepricat e të pasurve do t’i hanë barinjtë që enden andej-këtej. 
18Ju jeni të humbur! Ju nuk jeni në gjendje të liroheni nga mëkatet tuaja. 19Ju thoni: 
«Të nxitojë dhe ta bëjë atë që ka ndër mend Perëndia e shenjtë i Izraelit ! A do të na 
ndëshkojë? Të shohim më në fund se çfarë mund të bëjë!» 
20Ju jeni të humbur! Të mirën e quani të keqe dhe anasjelltas, të zezën doni ta bëni të 
bardhë dhe anasjelltas, të thartën e quani të ëmbël dhe anasjelltas! 
21Ju jeni të humbur! Ju mbaheni për të mençur dhe të mprehtë! 22Ju jeni heronj – kur 
pini verë, dhe burra të aftë – kur përzini pije dehëse! 23Si gjyqtarë, ju merrni ryshfet: 
fajtorët i shfajësoni, kurse të pafajshmit i dënoni. 24Prandaj ju do të kaloni si bima, 
rrënjët e së cilës kalbëzohen dhe lulet e së cilës fishken, si bari i thatë ose kashta në 
fushë, mbi të cilën fshihet zjarri. Ju e keni përbuzur Ligjin që Zoti i gjithëpushtetshëm 
i dha popullit të tij. Nuk i keni përfillur paralajmërimet e tij. 
________ 
♦ Tokën e kontrollonin rrëmbyesit cinikë, afaristët e egër dhe pasanikët e dhënë pas qejfeve.  
 
Judën do ta pushtojë ushtria babilonase 
25Prandaj Zoti zemërohet me popullin e tij. Ai ngre dorën dhe godet. Nga kjo dridhen 
malet; kufomat shtrihen si mbeturina në rrugë dhe në sheshe. E megjithatë, zemërimi 
i tij nuk pushon, dora e tij është ende e ngritur për të ndëshkuar. 
26Për një popull që vjen nga larg, ai ngre flamurin. Ai fërshëllen dhe ata vijnë me nxitim 
nga skaji i botës.♦ 27Asnjë prej luftëtarëve nuk është i dërrmuar, asnjë nuk i tërheq 
këmbët zvarrë, asnjë nuk kotet, të gjithë janë vigjilentë. Brezat janë mbërthyer, asnjë 
rrip këpucësh nuk zgjidhet. 28Majat e shigjetave janë të mprehta, harqet janë tendosur. 
Thundrat e kuajve të tyre janë të forta si guri; rrotat e karrocave rrotullohen si vor-
bulla. 29Kushtrimi i tyre është si ulërima e luanit, si ulërima e ngjirur e një luani të ri; 
hungëron, kap prenë e tij dhe e largon duke e tërhequr zvarrë. Dhe askush nuk guxon 
t’ia rrëmbejë. 
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30Po vjen dita kur ata do ta sulmojnë tokën me ulurimë si gjëmimi i detit. Atje ku 
hidhet vështrimi; gjithkund errësirë e rëndë, re të zeza errësojnë dritën e ditës. 
__________ 
♦ Zoti dhe jo perënditë e Asirisë, kontrollon historinë ndërkombëtare. 
 
Isaia tregon si u emërua profet 

Ishte viti kur vdiq mbreti Uzija.♦ Atëherë pashë Perëndinë, Zotin; ai ishte ulur në 
një fron shumë të lartë. Kindat e rrobës së tij mbulonin të gjithë Tempullin. 2Ai 

ishte i rrethuar nga engjëjt e fuqishëm.♦♦ Secili prej tyre kishte gjashtë krahë; me dy 
mbulonte fytyrën, me dy trupin dhe me dy fluturonte. 3Engjëjt i thirrnin njëri-tjetrit: «I 
shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Perëndia, Zoti i gjithëpushtetshëm! Mbarë toka e 
dëshmon fuqinë e tij!» ♦♦♦ 4Themelet e Tempullit u tundën nga thirrja e tyre, dhe 
Tempulli u mbush me tym.  

5Atëherë thirra nga frika: «Jam i humbur! Unë jam fajtor dhe i padenjë që të flas për 
Perëndinë; po kështu edhe populli, në të cilin banoj. Megjithatë, e pashë mbretin, Zotin 
e gjithëpushtetshëm!» 
6Pastaj njëri nga engjëjt e fuqishëm m’u afrua duke fluturuar. Kishte një qymyr të 
ndezur, të cilin e kishte marrë me darë nga altari. 7Gojën time e preku  me darë dhe 
tha: «Buzët e tua i ka prekur prushi. Tani je çliruar nga faji yt, të është falur mëkati.» 
8Pastaj e dëgjova zërin e Zotit që thoshte: «Cilin të dërgoj? Kush është gati të bëhet laj-
mëtari ynë?» Unë u përgjigja: «Unë jam gati, më dërgo mua!» 9Atëherë ai tha: ”Shko dhe 
thuaji këtij populli: «Dëgjoni sa të doni – nuk do të kuptoni asgjë; vështroni ku të doni 
– nuk do të shihni asgjë. » ● 

10Fol me ta, që t’u plogështohet mendja, që t’u mbyllen veshët dhe t’u ngjiten sytë, që të 
mos shohin me sytë e tyre, që të mos dëgjojnë me veshët e tyre dhe që të mos kuptojnë 
me mendjen e tyre. Nuk dua që të kthehen tek unë për t’u shëruar.” 
11«Sa kohë do të zgjasë kjo?» – e pyeta.  
Ai u përgjigj: «Derisa të shkatërrohen qytetet e tyre, që t’u shkretohen shtëpitë, dhe 
mbarë vendi të shndërrohet në shkretëtirë. 12Unë do t’i dëboj njerëzit dhe vendi do të 
jetë bosh dhe i braktisur. 13Edhe në qoftë se mbetet një e dhjeta, do t’i ndodhë si lisit të 
prerë; do të mbetet vetëm çungu!» 

●● 
Nga cungu do të mbijë jeta e re për nder të Zotit. 
___________________________________ 
♦ 740 p.e.r. Uzija njihet gjithashtu si Azarja. ♦♦ fjfj: serafët (hebr. serafim) – rojtarët e fronit të 
Zotit.  ♦♦♦ Fuqia e tij shihet në krijimin e tij madhështor i cili zbulon karakterin dhe esencën e tij.  
● Zoti i përforcon ata në rebelimin e tyre, kështu që rezultat është i pashmangshëm ●● fjfj. 
çungu i tij është fara e shenjtë d.m.th. nga teprica e popullit do të rrjedhë Mesia. 
 
Prova për fenë e Judës dhe të Jerusalemit 

Kur Ahazi, biri i Jotamit dhe nipi i Uzijës, ishte mbret në Judë, Recini, mbreti i 
Sirisë, dhe Pekahu, biri i Remaljës, mbreti i Izraelit, u hodhën në sulm kundër Je-

rusalemit. Ata e sulmuan qytetin, por nuk arritën ta pushtonin. 
2Në pallatin e mbretit u njoftua se trupat e tyre ndodheshin në Efraim.  Mbreti dhe 
mbarë populli dridheshin nga frika si pemët që shkunden nga stuhia. 3Atëherë Zoti e 
ngarkoi profetin Isaia me detyrën që vijon: ”Nisu me tët bir, Shear Jashuvin,♦  dhe 
dilini përpara mbretit Ahaz në fund të kanalit në pellgun e sipërm, në rrugën që të çon 
në Fushën e Ngjyruesve! 
 4Thuaji Ahazit: ”Rri i qetë, mos ki frikë! Mbahu para zemërimit të Recinit dhe të 
Pekahut; ata janë vetëm bishti i drurit të zjarrit që lëshon tym. 5Sirianët nën ko-
mandën e Recinit dhe efraimasit nën komandën e birit të Remaljës planifikojnë me të 
vërtetë diçka të keqe kundër teje. Ata thonë: 6«Të ngjitemi në Judë, t’i tmerrojmë 
njerëzit, ta vëmë vendin nën sundimin tonë dhe të emërojmë mbret birin e Tavalit!» 
7Por Perëndia, Zoti thotë: «Ata nuk do të kenë sukses në këtë ndërmarrje! 8Siria nuk 
është më e fortë se Damasku, dhe Damasku nuk është më i fortë se Recini. Po 
perandoria e njerëzve të Efraimit?♦♦  Asaj do t’i vijë fundi brenda 65 vitesh, dhe populli 
nuk do të ekzistojë më. 9Efraimi nuk është më i fortë se Shomroni, dhe Shomroni nuk 
është më e fortë se biri i Remaljës.♦♦♦  Kini besim te Zoti! Në qoftë se nuk do të qën-
droni besnikë ndaj tij, nuk do të qëndroni dot!»” 
_____________ 
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♦  emri do të thotë: do të kthehet një tepricë.  ♦♦  Efraimi është Izraeli (Samaria) – mbretëria 
veriore, kurse Shomroni kryeqyteti i saj. ♦♦♦ d.m.th. Ata kanë të drejtat e sundimit vetëm në 
territoret e veta, e jo në Judë.  
 
Perëndia e mban premtimin megjithë mosbesimin e Ahazit 
10 Përveç kësaj, Zoti i dërgoi mbretit edhe këto fjalë: 11«Kërko një vërtetim si shenjë nga 
Zoti, Perëndia jote, qoftë nga bota e të vdekurve, qoftë nga qielli!» 
12Ahazi iu përgjigj: «Nuk kërkoj asnjë shenjë; nuk dua ta vë në provë Zotin.»♦  
13Atëherë Isaia tha: «Dëgjoni, ju prej shtëpisë së mbretit! Nuk ju mjafton që u bëheni 
barrë njerëzve? A duhet të vini në provë edhe durimin e Perëndisë tim? 14Prandaj Zoti 
do t’ju japë një shenjë prej vetes: virgjëresha do të mbarset dhe do të lindë një djalë, i 
cili do të quhet Imanuel (Perëndia me ne). ♦♦ 15Ai do të hajë kajmak dhe mjaltë, derisa 
të dijë ta dallojë të mirën nga e keqja. 16Para se të jetë në moshë për ta dalluar të mirën 
nga e keqja, vendi i të dy mbretërve, nga të cilët tani keni frikë, do të shkretohet. 17Por 
Zoti do t’i sjellë ty, popullit tënd dhe familjes sate, një kohë të vështirë që nuk është 
përjetuar qysh nga koha e ndarjes së Izraelit nga Juda. Këtë do ta shkaktojë perandori 
i Asirisë. 
__________ 
♦ Refuzon sepse tashmë ka vendosur ta ftojë Asirinë për të ndërhyrë.  
♦♦ Gratë do t’i quajnë foshnjat e tyre me këtë emër, pasi Zoti do të ketë çliruar kombin. 
  
E ardhmja e errët 
18Po vjen dita kur Zoti do t’i thërrasë armiqtë me fishkëllimë. Atëherë ata do të 
sulmojnë nga grykat e Nilit si një luzmë mizash dhe nga Asiria si një luzmë bletësh. 
19Ata do të vijnë dhe do të vendosen në gryka dhe në plasat e shkëmbinjve, në të gjitha 
drizat, në të gjitha koritat. 20Kur të vijë koha e duhur, Zoti do ta marrë perandorin e 
Asirisë nën shërbimin e tij. Ai do ta përdorë si një brisk rroje, për t’ju qethur flokët, 
qimet e organeve seksuale, dhe mjekrën. 
21Kur të vijë kjo kohë, çdo familje do të ketë vetëm një lopë dhe dy cjep. 22Ato do të japin 
aq shumë qumësht, saqë mund të hahet kajmak me bollëk. Ai që do të mbetet në 
vend, do të mbahet gjallë me kajmak dhe mjaltë. 
23Kur të vijë ajo kohë, vreshtat do të mbeten pa kujdes, edhe një vresht me mijëra 
hardhi do të vlejë vetëm një monedhë argjendi. Ato do t’i mbytin drizat dhe gjembat. 
24Mbarë vendi do të mbushet plot me driza dhe gjemba, aq sa shumë-shumë atje do të 
mund të gjuhet me hark dhe shigjeta. 25Edhe në kodrat që tani punohen ende me 
kazmë, nuk do të hyjë askush nga frika e drizave dhe e gjembave. Atje do të kullotë 
bagëtia dhe delet do të shkelin tokën. 
 
Plaçkitja e shpejtë – grabitja e lehtë 

Zoti më tha: «Merr një dërrasë të zezë dhe shkruaj në të me shkrim të lexueshëm: 
Plaçkitja e shpejtë – grabitja e lehtë.»♦ 2Ua tregova dërrasën dy dëshmitarëve të 

besueshëm, priftit Urija dhe Zaharjës, birit të Jeverehjës. 3Kur fjeta me gruan time, 
profeteshën, ajo mbeti shtatzënë dhe lindi një djalë. Atëherë Zoti më urdhëroi: «Vëri 
emrin Plaçkitja e shpejtë – grabitja e lehtë! 4Sepse, para se të mund të thotë atë ose 
nënë, pasurinë e Damaskut dhe thesaret e Shomronit do t’i plaçkitë perandori i 
Asirisë.» 
5Zoti vazhdoi: 6«Ky popull e përbuz ujin e kanalit të Shiloahut ♦♦ që rrjedh qetësisht, 
dhe e pëlqen Recinin dhe birin e Remaljës më shumë se mbretin e vet. 7Prandaj mbi ta 
do të lëshoj perandorin e Asirisë. Ai do të vijë me gjithë fuqinë ushtarake, porsi lumi i 
gjerë që rrëmben gjithçka, si lumi i Eufratit, i cili ngrihet dhe del nga shtrati dhe 
shpërthen gjithkund. 8Ky lumë do të shpërthejë në Judë, ku do të përmbytë vendin, aq 
sa uji t’u arrijë në grykë banorëve.»♦♦♦  
__________ 
♦ Ky ishte akt shitjeje që simbolizonte kalimin e territoreve të Izraelit dhe Sirisë në Asiri. ♦♦ Ata 
kishin refuzuar ndihmën e qetë të Zotit në favor të përplasjes së fuqishme të ujërave të Asirisë 
që do t’i përpinin edhe ata. Atëherë Shiloahu ishte kanal i hapur, e jo tuneli që u ndërtua një 
shekull më vonë. ♦♦♦ Ju nuk do ta mbijetoni sulmin e Asirinë, por do ta mbijetojmë ne.  
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Planet e kota të popujve të huaj 
Perëndia na ndihmon! Ai do t’i hapë flatrat për të mbrojtur gjithë vendin. 
9Mblidhuni për sulm, ju popuj! Thërritni për luftë, që të dëgjohet thirrja në skajet më të 
largëta të botës! Përgatituni për luftë, rrokni armët! Megjithatë, do t’ju kapë një tmerr 
çoroditës, do t’ju zërë paniku. 10Hartoni plane – ato do të hidhen në erë! Këshillohuni 
sa të doni – nuk do të dalë asgjë; sepse na ndihmon Perëndia! 
 
Profeti paralajmërohet 
11Zoti e vuri dorën e tij të fortë mbi mua dhe më paralajmëroi që të mos e ndjek shem-
bullin e këtij populli. Ai tha: 12«Mos merr pjesë në intrigat e popullit ♦ dhe mos ki frikë 
nga ato gjëra, nga të cilat ata kanë frikë! 13Mos harro se unë, Zoti i gjithëpushtetshëm, 
jam i shenjtë; prej meje duhet të kesh frikë! 14Për shkak të shenjtërisë sime që ngjall 
nderim, unë jam si shkëmbi, në të cilin njerëzit pengohen; jam si gracka që do ta zërë 
brenda popullin e mbretërive të Judës dhe të Izraelit si dhe popullin e Jerusalemit ♦♦ 
15Shumë nga ata do të pengohen; do të bien dhe do të dërrmohen; do të zihen në 
grackë. 
_________ 
♦ Alianca kundër Asirisë ♦♦ d.m.th. në qoftë se Izrael nuk më dëgjon, ai do të korrë mallkimet e 
besëlidhjes së shkelur. Ata janë të zënë në grackë sepse janë në marrëdhënie besëlidhjeje me 
Zotin. 
 
Paralajmërimi kundër këshillimit me të vdekurit 
16Ju, dishepuj të mi, duhet t’i mbani dhe t’i ruani porositë që m’i dha Perëndia. 17Zoti i 
është fshehur popullit të tij, por unë kam besim tek ai dhe i var shpresat tek ai.  

18Ja unë, me fëmijët që m’i ka dhënë Zoti.♦ Zoti i gjithëpushtetshëm, froni i të cilit është 
në malin e Cionit, na ka dërguar si lajme të gjalla te populli i Izraelit. 
19Por populli im do të të lutet që t’i kërkosh lajmet te falltarët dhe mediumët që 
cicërojnë dhe murmurisin. Ata do të thonë: «Në fund të fundit duhet të kërkohen lajme 
te shpirtrat dhe të këshillohet me të vdekurit për hir të të gjallëve.» 
20Ti duhet t’u përgjigjesh: «Dëgjoni se ç’ju mëson Zoti! Mos i dëgjoni mediumët – ato që 
ju thonë ata, nuk ju bëjnë mirë.» 
________ 
♦ Dy bijtë shenjëmbajtës të Isaisë janë padi kundër Izraelit.  
 
Koha e vështirë 
21Populli do të endet nëpër vend, zemërlëshuar dhe i uritur. Të uritur dhe të ze mëruar 
izraelitët do ta mallkojnë mbretin dhe Perëndinë e tyre. Ata mund të shikojnë lart në 
qiell 22ose poshtë në tokë, por do të shohin vetëm andralla dhe errësirë, errësirën e 
tmerrshme, në të cilën janë futur. 

Nga kjo kohë e vështirë nuk do të ketë rrugëdalje. 
 

Mbreti që po vjen 
Vendi i fiseve të Zëvulunit dhe Naftaliut ♦ ishte dikur i përbuzur, por e ardhmja do t’i 
sjellë nder kësaj krahine, që nga Deti Mesdhe drejt lindjes deri në tokën që shtrihet në 
anën tjetër të Jordanit ♦♦ dhe madje drejt vetë Galilesë, ku banojnë të huajt. 2Populli që 
eci në errësirë, ka parë një dritë të madhe. Ata banonin në një tokë hijesh, por tani mbi 
ta po bie drita. 3Ti u dhe gëzim të madh,♦♦♦ o Zot; ti i bëre të lumtur. Ata gëzohen për 
atë që ka bërë ti, si njerëzit që gëzohen kur korrin drithin e tyre ose kur ndajnë gjërat 
që i kanë plaçkitur armikut. 4Sepse ti e theve barrën që peshonte në ta, dhe shkopin që 
ua rrihte supet. Ti e munde popullin që shtypte dhe shfrytëzonte popullin tënd, siç e 
munde ushtrinë midjanase shumë kohë më parë. 5Çizmet e ushtrisë pushtuese bashkë 
me tërë veshjen e tyre të gjakosur do të digjen në zjarr. 6Sepse na lindi fëmijë, na u dha 
bir! Dhe ai do të jetë sundimtari ynë. Ai do të quhet Këshilltar i mbinatyrshëm, Perëndi 
i fuqishëm,● Atë i përjetshëm,●● sundimtar paqeprurës. 
7Mbretërimi i tij do të shtrihet gjithandej dhe do të mbretërojë paqja e qëndrueshme. Ai 
do të mbretërojë si trashëgimtar i fronit të Davidit dhe sundimi i tij do të qëndrojë për-
gjithmonë, duke u bazuar në drejtësi. Perëndia e gjithëpushtetshme vendosi kështu, 
dhe do ta realizojë këtë. 
_________ 
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 ♦ Territori i fisit të parë që pushtuan asirianët, do të jetë ai i pari që të gëzojë shërbimin e 
Mesisë.  ♦♦ Dekapoli i ardhshëm ♦♦♦ ose: Ti e shton kombin. Aluzion i mundshëm për shtimin e 
johebrenjve në komunitetin e besimtarëve (Kishë) si pasojë e shërbimit të Mesisë në Galile. ● 
ose: çudibërës. ●● Ai do të jetë Ati (d.m.th. bariu) i popullit të tij – pikërisht ajo cilësi që nuk e 
kishin mbretërit e Izraelit (ata ishin të këshilluar keq, pa fuqi në luftë, jo barinjtë e popullit,dhe 
nuk i sollën popullit as paqe e as lulëzim. 
 
Zoti do të ndëshkojë Izraelin 
8Zoti e ka nxjerrë vendimin e tij gjyqësor kundër mbretërisë së Izraelit, kundër pas-
ardhësve të (Jakov) Izraelit. 9Mbarë populli i Izraelit, të gjithë ata që banojnë në qytetin 
e Shomronit, do ta kuptojnë se këtë e bëri Ai. Tani ata janë kryelartë dhe arrogantë. 
Ata thonë: 10«Ndërtesat me tulla u shembën, por ne do t’i zëvendësojmë me ndërtesa 
guri. Traversat prej mani u thyen, por ne do t’i zëvendësojmë me cedrat më të mira.» 
11Zoti nxiti armiqtë e tyre për t’i sulmuar. 12Siria nga lindja dhe Filistia nga perëndimi 
kanë hapur gojën për të përpirë Izraelin. Por edhe atëherë zemërimi i Zotit nuk pushoi; 
dora e tij është ende e shtrirë për të ndëshkuar. 
13Populli i Izraelit nuk u kthye ende; megjithëse i ndëshkoi Zoti, ata nuk u kthyen tek 
Ai. 14Në një ditë të vetme Zoti do t’i ndëshkojë udhëheqësit e Izraelit bashkë me 
popullin e tij; do t’i prejë fund e krye. 15Pleqtë janë kreu, kurse profetët mashtrues janë 
fundi. 16Ata që e udhëhoqën këtë popull, e çuan në rrugë të gabuara dhe e ngatërruan 
krejt. 17Prandaj Zoti nuk do të lejojë që ndokush t’i shpëtojë dënimit, dhe nuk do të 
tregojë mëshirë ndaj asnjerës prej vejushave dhe jetimëve, sepse mbarë populli doli i 
pabesë, dhe gjithçka që thotë, është e keqe. Por edhe atëherë zemërimi i Zotit nuk do të 
mbarojë; dora e tij është ende e shtrirë për të ndëshkuar.  
18E keqja e popullit digjet si zjarri që përpin drizat dhe gjëmbat. Ajo digjet si zjarri në 
pyll, i cili lëshon vorbulla tymi. 19Meqë Zoti i gjithëpushtetshëm zemërohet, ndëshkimi i 
tij digjet si zjarri në mbarë vendin; shkatërron popullin dhe secili përpiqet të ikë. 
20Gjithkund në fushë njerëzit rrëmbejnë edhe një thërrime ushqimi që mund të gjejnë, 
por uria e tyre nuk shuhet kurrë. Ata hanë madje edhe fëmijët e tyre! 21Popujt e 
Mënasheut dhe të Efraimit e sulmojnë njëri-tjetrin, ndërsa së bashku sulmojnë Judën. 
Por edhe atëherë zemërimi i Zotit nuk do të mbarojë; dora e tij është ende e shtrirë për 
të ndëshkuar. 

Ju jeni të humbur! Ju bëni ligje të padrejta për ta shtypur popullin tim. 2Ja si i 
pengoni të varfrit, që të mos i fitojnë të drejtat e tyre dhe drejtësinë. Ja si ua 

merrni pasurinë vejushave dhe jetimëve. 3Çfarë do të bëni kur t’ju ndëshkojë Zoti? 
Çfarë do të bëni kur t’ju sjellë fatkeqësi nga një vend i largët? Ku do të vraponi për të 
kërkuar ndihmë? Ku do ta fshihni pasurinë tuaj? 4Do të vriteni në betejë ose do të 
ziheni rob lufte. Por edhe atëherë zemërimi i Zotit nuk do të mbarojë; dora e tij është 
ende e shtrirë për të ndëshkuar. 
 
Perandori asirian si vegël e Zotit 
5Zoti tha: «O Asiri! Unë e përdor Asirinë për t’i ndëshkuar ata, me të cilët zemërohem. 
6E dërgova për të sulmuar një komb të pabesë, një popull që më zemëroi. E dërgova për 
ta plaçkitur, për ta vjedhur dhe për ta shkelur popullin si baltën në rrugë.» 
7Por perandori asirian mendon të zbatojë planet e tij të dhunës. Ai është i vendosur për 
të shkatërruar shumë kombe. 8Ai mburret: ’Çdo komandant i imi është një mbret! 9I 
munda qytetet Kalne dhe Karkemish, Hamat dhe Arpad. I munda Shomronin dhe 
Damaskun. 10E shtriva dorën time për t’i ndëshkuar ato mbretëri ku adhurohen idhujt, 
idhujt që janë më të shumtë se idhujt e Jerusalemit dhe ata të Shomronit. 11Shomronin 
e shkatërrova bashkë me të gjithë idhujt e tij, dhe kështu do të veproj edhe me Jerusa-
lemin dhe me figurat që adhurohen atje.’ 
12Por Zoti thotë: «Kur ta mbaroj atë që po bëj në malin e Cionit dhe në Jerusalem, do të 
ndëshkoj perandorin e Asirisë për të gjithë krenarinë dhe mendjemadhësinë e tij.» 
13Perandori i Asirisë mburret duke thënë: «Këtë e kam bërë vetë. Unë jam i fortë, i urtë 
dhe i mprehtë. Unë i fshiva kufijtë midis kombeve dhe mora depot e tyre. Si dem, i 
shkela popujt që banojnë atje. 14Kombet e botës ishin si çerdhet e zogjve, dhe ua 
mblodha pasurinë me shumë lehtësi; më lehtë sesa vezët. Asnjë krah nuk u lëviz për të 
më trembur; asnjë sqep nuk u hap për të më bërtitur! 
15A mund të pretendojë sëpata se është më e madhe se njeriu që e përdor? A është 
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sharra më e rëndësishme se njeriu që sharron me të? Njeriun nuk e ngre shkopi;  
shkopin e ngre njeriu.» 
16Zoti i gjithëfuqishëm do të dërgojë murtajë për t’i ndëshkuar ata që janë të ushqyer 
mirë. Ata do të kenë në trup një zjarr që digjet pa pushim. 17Perëndia, drita e Izraelit, 
do të bëhet zjarr. Perëndia e shenjtë e Izraelit do të bëhet flakë që për një ditë të vetme, 
do t’i përpijë të gjitha, madje edhe drizat e gjembat. 18Pyjet madhështore dhe kopshtet e 
pemëve do të shkatërrohen njësoj siç e shkatërron njeriun një sëmundje vdekje-
prurëse. 19Do të mbeten aq pak pemë, saqë do të mund t’i numërojë edhe një fëmijë. 
 
Do të kthehet vetëm një tepricë 
20Po vjen koha kur izraelitët që mbeten gjallë, nuk do të mbështeten në kombin që gati 
i shkatërroi. Ata do të besojnë në Zotin, Perëndinë e shenjtë të Izraelit. 21Një tepricë e 
popullit të Izraelit do të kthehet te Perëndia e fuqishme. 22Edhe në qoftë se tani ka aq 
izraelitë sa ka kokrriza rëre në det, nga mërgimi do të kthehet vetëm një pakicë. 
Popullin po e pret shkatërrimi dhe ai e meriton. 23Po, Zoti i gjithëpushtetshëm do të 
shkaktojë shkatërrim në gjithë vendin, sipas fjalës së tij. 
 
Zoti do të ndëshkojë Asirinë 
24Zoti i gjithëpushtetshëm i thotë popullit të tij që banon në Cion: «Mos kini frikë nga 
asirianët, megjithëse ata ju shtypin ashtu siç bënin edhe egjiptianët. 25Edhe pak dhe 
nuk do t’ju ndëshkoj më, dhe pastaj do t’i shkatërroj ata. 26Unë, Zoti i gjithëpushtet-
shëm, do t’i rrah me kamxhikun tim, siç rraha popullin e Midjanit në shkëmbin e 
Orevit. Do ta ndëshkoj Asirinë, siç ndëshkova Egjiptin. 27Kur të vijë ajo kohë, do t’ju 
liroj nga pushteti i Asirisë, dhe barra e tyre nuk do t’ju rëndojë më në supe. 
 
Pushtuesi sulmon 
28Ushtria e armikut e ka pushtuar qytetin Aji. Ata kanë kaluar nëpër Migron. Rezervat 
e tyre i lanë në Mikmas! 29Ata e kanë kaluar shtegun dhe po e kalojnë natën në Geva! 
Qytetarët e Ramës janë tmerruar dhe populli i qytetit të mbretit Shaul ka ikur! 30Thë-
rritni, o popull i Gallimit! Dëgjo, o popull i Laishahut! Përgjigju, o popull i Anatotit! 
31Popujt e Madmenahut dhe të Gevimit po vrapojnë për të shpëtuar jetën. 32Sot armiku 
është në qytetin Nov, dhe atje kërcënon duke bërë shenjë me grusht drejt malit të Cio-
nit, qytetit të Jerusalemit. 33Zoti i gjithë pushtetshëm do t’i bëjë të bien si degët e 
pemës që rrëzohet me krismë kur pritet. Më madhështorët dhe më të lartët prej tyre do 
të priten dhe do të turpërohen. 34Zoti do t’i presë si pemët në mes të pyllit që priten me 
sëpata, siç rrëzohen përdhe pemët madhështore të Libanit! 
 
Mbretëria paqësore në Izrael 

Dinastia mbretërore e Davidit i ngjan pemës së prerë: sikurse rriten degë të reja 
nga cungu, ashtu do të lindë një mbret i ri prej pasardhësve të Davidit.♦  

2Shpirti i Zotit do t’i japë urtësi, zotësi dhe aftësi për të sunduar popullin e tij. Ai do ta 
njohë vullnetin e Zotit, do të ketë respekt për të 3dhe do të gjejë kënaqësi duke e 
dëgjuar. Ai nuk do të gjykojë nga pamja e jashtme, as nga fjalët që thuhen; 4do t’i 
sundojë të varfrit me drejtësi dhe do t’i mbrojë të drejtat e të pambrojturve. Njerëzit do 
të ndëshkohen me urdhrin e tij, ndërsa njerëzit e këqij do të vdesin.♦♦  5Ai do ta gjykojë 
popullin e vet me drejtësi dhe me paanshmëri. 6Ujqit dhe delet do të banojnë së 
bashku në paqe, dhe leopardët do të rrinë shtrirë me kecat. Viçat dhe këlyshët e 
luanëve do të kullosin së bashku dhe fëmijët e vegjël do t’i ruajnë. 7Lopët dhe arushat 
do të ushqehen së bashku, dhe viçat dhe këlyshët e tyre do të rrinë shtrirë në paqe. 
Luanët do të ushqehen me kashtë ashtu si bagëtitë. 8Madje as foshnja nuk do të 
rrezikohet në qoftë se luan pranë gjarprit helmues. 9Në Cion, në malin e shenjtë të Pe-
rëndisë, nuk do të ketë gjë dëmtuese ose të keqe. Vendi do të jetë po aq i mbushur me 
njohjen e Zotit, sa janë të mbushura detet me ujë. 
________ 
♦ Katastrofa që do të bjerë mbi Judën dhe Izraelin do të ndikojnë madje edhe në dinastinë 
davidike, por ndryshe nga pema asiriane që kurrë nuk do të rritet përsëri, pikënisja e rritjes së  
saj të re është një njeri i vetëm, Mesia, pinjolla, i cili do të ketë cilësitë e figurave të famshme të 
historisë së Izraelit: Solomoni, Gidoni dhe Davidi, por ato cilësitë do të jenë mbinatyrore (urtësia 
dhe mprehtësia për sundimin e kombit, këshilla dhe fuqi për luftë and dijeni dhe frika e Zotit për 
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udhëheqjen shpirtërore ♦♦ Jo të gjithë do të vijnë turma-turma në Jerusalem (rr. 10). 
 
Populli i mërguar do të kthehet 
10Po vjen dita kur mbreti i ri nga dinastia e Davidit do të jetë fener për kombet. Ata do 
të mblidhen në qytetin e tij mbretëror për ta nderuar. 11Kur të vijë ajo ditë, Zoti do ta 
përdorë përsëri fuqinë e tij për t’i kthyer në shtëpi ata që janë nga populli i tij në Asiri 
dhe në Egjipt, në Patros, Nubi, Elam, Babiloni dhe në Hamat, në krahinat e largëta 
bregdetare dhe në ishujt e detit.  

12Zoti do të ngrejë një shenjë për t’u treguar kombeve që ai po e mbledh rishtas 
popullin e shpërndarë të Izraelit dhe të Judës, për ta kthyer nga të katër anët e botës. 
13Mbretëria e Izraelit nuk do të ketë më zili për mbretërinë e Judës, dhe as Juda nuk 
do të jetë më armik i Izraelit. 14Së bashku ata do t’i sulmojnë filistenjtë nga perëndimi 
dhe do t’i plaçkitin popujt që banojnë nga lindja: do t’i pushtojnë popujt e Edomit dhe 
të Moavit, ndërsa popujt e Amonit do t’u nënshtrohen.  

15Zoti do ta thajë Gjirin e Suezit dhe me një erë të ftohtë do ta thajë edhe lumin Eufrat, 
duke lënë vetëm shtatë përrenj të vegjël, në mënyrë që cilido të mund t’i kalojë. 16Pastaj 
do të hapet një rrugë e madhe për ata (të popullit të tij, Izraelit), që mbijetuan në Asiri, 
ashtu siç ndodhi me të parët e tyre, kur dolën nga Egjipti. 
 
Këngë falënderimi 

Po vjen dita kur do të këndohet: «Të lavdëroj, o Zot! Zemëroheshe me mua, por 
tani më ngushëllon dhe nuk zemërohesh më. 2Perëndia është shpëtimtari im: do 

t’i besoj dhe nuk do të kem frikë. Zoti më jep forcë e fuqi: ai është shpëtimtari im. 
3Ashtu siç i sjell gëzim të eturit uji i freskët, ashtu edhe populli i Perëndisë gëzohet kur 
e shpëton.» 
4Po vjen dita kur do të këndohet: «Falënderojeni Zotin! Shpallni me zë të lartë se kush 
është Perëndia juaj! Tregojani të gjitha kombeve atë që bëri! Tregojuni sa i madh është 
Ai! 5Këndojini Zotit për gjërat e mëdha që bëri. Ta dëgjojë lajmin mbarë bota! 6Kushdo 
që banon në Cion, të thërrasë e të këndojë! Perëndia e shenjtë e Izraelit është e madhe 
dhe banon mes popullit të tij.» 
 
Perëndia do të ndëshkojë Babiloninë ♦ 

Kjo është profecia rreth Babilonisë,♦♦ të cilën Isaia, biri i Amocit, e mori nga 
Perëndia. 

2Ngrini flamurin e luftës në majë të kodrës së zhveshur! Thërritni ushtarët dhe ngrini 
dorën si sinjal që të sulmohen portat e qytetit krenar. 3Zoti i ka thirrur ushtarët e tij 
krenarë ♦♦♦për një luftë të shenjtë, për të ndëshkuar ata, me të cilët është zemëruar. 
4Dëgjoni zhurmën në male – zhurma e një grumbulli të madh popujsh, zhurma e kom-
beve dhe e mbretërive që po mblidhen. Zoti i ushtrive po i përgatit trupat e tij për luftë. 
5Ato vijnë nga vendet e largëta në skajet e botës. Zoti po vjen i zemëruar për të 
shkretuar mbarë vendin. 
 6Bërtitni nga dhembja! Po afrohet dita e Zotit, dita kur i Gjithëpushtetshmi do të 
shkaktojë shkatërrim. 7Krahët e të gjithëve do të dobësohen, dhe zemra e secilit do të 
moliset. 8Ata të gjithë do të tmerrohen dhe do t’i zërë vuajtja, si vuajtjet e gruas që lind. 
Do ta shohin njëri-tjetrin të pushtuar nga frika, dhe do t’u skuqen faqet nga turpi. 9Po 
vjen dita e Zotit – ajo ditë e egër e zemërimit dhe e tërbimit të tij. Toka do të bëhet si 
shkretëtira, dhe çdo mëkatar do të shkatërrohet. 10Çdo yll dhe çdo yllësi do të pushojë 
së ndrituri; dielli do të jetë i errët kur të lindë, dhe hëna nuk do të ndriçojë. 
11Zoti thotë: «Do të sjell fatkeqësi mbi tokë dhe do t’i ndëshkoj të gjithë njerëzit e këqij 
për mëkatet e tyre. Do ta poshtëroj cilindo që është mendjemadh, dhe do ta ndëshkoj 
cilindo që është kryelartë dhe mizor. 12Ata që do të mbeten gjallë, do të jenë më të rrallë 
se ari. 13Do të bëj që të dridhet qielli, dhe toka do të largohet nga orbita e saj ditën kur 
unë, Zoti, do ta tregoj zemërimin tim. 
14Të huajt që banojnë në Babiloni do të ikin në vendet e tyre duke u shpërndarë si 
drerët që ikin nga gjahtarët, si delet pa bari. 15Kush kapet, do të vritet me thikë. 
16Ndërsa ata rrinë e vështrojnë në pamundësi për t’u ardhur në ndihmë, foshnjat do t’u 
dërrmohen për vdekje, shtëpitë do t’u plaçkiten, dhe gratë do t’u përdhunohen. 
17Zoti thotë: «Po i nxit medasit për të sulmuar Babiloninë. Ata nuk blihen me argjend 
dhe nuk gënjehen nga ari. 18Ata do t’i vrasin të rinjtë me harqet dhe shigjetat e tyre. 
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Nuk do të tregojnë mëshirë për foshnjat dhe për fëmijët. 19Babilonia është perandoria 
më e bukur nga të gjitha; ajo është krenaria e popullit të saj. Por unë, Zoti, do ta rrëzoj 
Babiloninë siç rrëzova Sodomin dhe Amorën! 20Atje nuk do të banojë më askush. Atje 
nuk do ta ngrejë kurrë tendën e tij asnjë arab endacak; as bariu nuk do ta kullotë më 
kopenë e tij atje. 21Në këtë vend do të banojnë kafshët e shkretëtirës dhe kukuvajkat do 
t’i ndërtojnë atje çerdhet e tyre. Atje do të banojnë strucët, kurse cjeptë e egër do të 
kërcejnë nëpër gërmadha. 22Kullat dhe pallatet do të ushtojnë nga thirrjet e hienave 
dhe të çakajve. Babilonisë i erdhi fundi. Ajo i ka ditët të numëruara. 
_________________ 
♦ Sfondi i këtyre profecive është kryesisht kanosja e Asirisë që do të ishte agent (alat) i Zotit për 
të ndëshkuar shumë popuj të Lindjes së Afërt. ♦♦ Do të jetë fillimisht paralajmërim drejtuar 
Hizkijës që të mos ndërlikohet në aliancën me Babiloninë kundër Asirisë. ♦♦♦ fjfj. shenjtërit e mi, 
d.m.th. agentët e Zotit për t’ia arritur qëllimit të tij. Këto ditët e fundit përshkruhen në formën e 
trazirës kozmike që simbolizon përmbytjen e fuqive botërore që pasqyrojnë me rradhë fuqitë 
shpirtërore që i kontrollojnë.    
 
Kthimi i të mërguarve 

Zoti do të ketë mëshirë për popullin e tij, izraelitët, dhe do t’i zgjedhë përsëri, 
ndërsa të huajt do të vijnë për të banuar atje bashkë me ta. 2Shumë kombe do 

t’i ndihmojnë izraelitët të kthehen në vendin që u kishte dhënë Zoti, dhe atje kombet 
do t’u shërbejnë si skllevër. Ata që dikur e pushtuan Izraelin tani do të pushtohen nga 
Izraeli dhe populli izraelit do t’i sundojë ata që dikur i shtypnin. 
 
Perandori i Babilonisë dhe bota e të vdekurve 
3Zoti do t’i japë popullit të Izraelit ngushëllim për dhembjen, vuajtjen, dhe për punën 
angari. 4Kur të bëjë kështu, ata do ta përqeshin mbretin e Babilonisë duke thënë: «Ra 
mbreti mizor! Nuk do të shtypë kurrë askënd! 5Zoti i dha fund pushtetit të sun-
dimtarëve të këqij, 6të cilët i mbanin të nënshtruar popujt me zemërim dhe nuk 
pushonin së shtypuri kombet që kishin mundur. 7Tani, më në fund, mbarë bota gëzon 
qetësi dhe paqe, dhe secili këndon nga gëzimi. 8Selvitë dhe cedrat e Libanit gëzohen për 
mbretin e rënë, sepse tani që ai u zhduk nuk ka askënd për t’i prerë!♦  
9Bota e të vdekurve përgatitet për të mirëpritur perandorin e Babilonisë. Shpirtrat e 
atyre që ishin të pushtetshëm në botë, lëvizin. Shpirtrat e mbretërve ngrihen nga 
fronet e tyre. 10Ata të gjithë i thërrasin atij: «Tani je po aq i dobët sa ne! Ti je njëri prej 
nesh!» 11Ti ishe dikur i nderuar me muzikën e harpave, por tani je në botën e të 
vdekurve. Je i shtrirë në një shtrat vemjesh dhe je mbuluar me një batanie krimbash. 
12Perandori i Babilonisë, yll ndriçues i mëngjesit, ti ke rënë nga qielli! Në të kaluarën 
munde kombe të tjera, por tani ke rënë përtokë. 13Ti ishe i vendosur të ngriheshe gjer 
në qiell për ta vendosur fronin tënd mbi yjet më të larta. Ti mendove se do të rrije ulur 
si mbreti në malin në veri ku mblidhen perënditë.♦♦  14Ti the se do të ngriheshe gjer në 
majat e reve për të qenë si i Gjithëpushtetshmi. 15Por, në vend të kësaj, ti ke zbritur në 
pjesën më të thellë të botës së të vdekurve.♦♦♦  
16Të vdekurit do të të shikojnë ngultas dhe do të të vështrojnë gojëhapur. Ata do të 
pyesin: «A është ky ai që tundi tokën dhe bëri të dridheshin mbretëritë? 17A është ky 
njeriu që shkatërroi qytete të tëra dhe e shndërroi botën në shkretëtirë? A është ky 
njeriu që nuk çliroi kurrë të burgosurit?» 18Të gjithë mbretërit e tokës prehen në varret 
e tyre madhështore, 19ndërsa ti nuk ke asnjë varr, dhe kufoma jote hidhet jashtë për 
t’u kalbur. Ajo është mbuluar nga trupat e ushtarëve të vrarë në betejë, e hedhur 
bashkë me ta në një gropë shkëmbi dhe e shkelur me këmbë. 20Meqë rrënove vendin 
dhe vrave popullin tënd, nuk do të varrosesh si mbretërit e tjerë. Asnjëri prej familjes 
sate të keqe nuk do të mbetet gjallë. 21Të fillojë masakra! Bijtë e këtij mbreti do të 
vdesin për shkak të mëkateve të të parëve të tyre. Asnjëri prej tyre nuk do të sundojë, 
as do ta mbushë botën me qytete!» 
_______ 
♦ Mbretërit asirianë e kishin zakon të plaçkitnin pyjet e Libanit për dru. ♦♦ Ekvivalenti kananas i 
malit Olimp, shtëpisë së perëndive. Ylli i mengjesit ishte hyjni kryesore kananas, e jo Satani. 
Bëhet fjalë për Sargonin, perandorin asirian: vdiq kur ishte në fushatë dhe nuk ka pasur varrim 
shtetëror (shih rr. 18). ♦♦♦ Aludim për skutat e thellësisë së botës së vdekjes: tema që do të 
zhvillohet në DhR. Jeta atje jep të kuptojë pothuajse pezullim ekzistence.   
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Perëndia do të shkatërrojë Babiloninë 
22Zoti i gjithëpushtetshëm thotë: «Unë do ta sulmoj Babiloninë dhe do ta shkatërroj. 
Nuk do të lëshoj asgjë – asnjë fëmijë, askush nuk do të mbetet gjallë. Këtë e kam 
vendosur unë, Zoti. 23Do ta shndërroj Babiloninë në kënetë, dhe kukuvajkat do të 
banojnë atje. Do ta fshij Babiloninë me një fshesë që do të fshijë gjithçka. Këtë e kam 
vendosur unë, Zoti i gjithëpushtetshëm.» 
 
Perëndia do të shkatërrojë asirianët 
24Zoti i gjithëpushtetshëm është përbetuar: «Ajo që planifikova, do të realizohet. Ajo që 
vendosa të bëja, do të bëhet. 25Do t’i shkatërroj asirianët në vendin tim (të Izraelit) dhe 
do t’i shkel me këmbë në malet e mia.♦  Unë do ta çliroj popullin tim nga zgjedha e 
asirianëve dhe nga barrët që duhej të mbante. 26Ky është plani im për botën, dhe dora 
ime është ende e shtrirë për të ndëshkuar kombet.»  

27Zoti i gjithëpushtetshëm është i vendosur ta bëjë këtë; ka shtrirë dorën e tij për të 
ndëshkuar dhe askush nuk mund ta pengojë. 
________ 
♦ aludim për vitin 701 p.e.s, kur ushtria asiriane e Sinakeribit u asgjësua në mënyrë të 
mbinatyrshme.  
 
Zoti do të shkatërrojë filistenjtë 
28Kjo është profecia që u shpall në vitin kur vdiq mbreti Ahaz.♦  
29O popull i Filistisë, shkopi që ju rrihte u thye,♦♦  por nuk keni asnjë arsye për t’u 
gëzuar. Kur një gjarpër ngordh, ai zëvendësohet nga më i keqi. Nga veza e gjarprit del 
një nepërkë që lëviz rrufeshëm. 30Zoti do të bëhet bari për më të varfrit e popullit të tij 
dhe do të bëjë që ata të banojnë të sigurt. Por ai do të dërgojë një uri të tmerrshme tek 
ju, filistinë, dhe nuk do të lejojë që ndokush prej jush të mbetet gjallë. 
31Bërtitni dhe thërritni për ndihmë, ju të gjitha qytetet e filistenjve! Tmerrohuni, ju të 
gjithë! Një re tymi po afrohet nga veriu – është një ushtri që nuk ka frikacakë në radhët 
e saj. 
32Si do t’u përgjigjemi lajmëtarëve që vijnë te ne nga Filistia?♦♦♦  Do t’u themi se Zoti ka 
themeluar Cionin dhe se populli i tij që vuan, do të gjejë atje strehim të sigurt. 
___________________________________ 
♦ 716 p.e.r. Ahaz është shkurtim për Jehoahaz (Jauhazi i mbishkrimeve asiriane).  
♦♦ Aludim për perandorin asirian Tiglat-Pilezer III ose Shalmanezeri V që kishte vdekur pak më 
parë. ♦♦♦ Pas politikës pro-asiriane të Ahazit, filistenjtë tani e nxitnin Hizkijën të bashkohej me 
ta në një komplot kundër asirianëve. 
 
Zoti do të shkatërrojë Moavin 

Kjo është profecia për Moavin♦: Qyteti i Arit dhe ai i Kirit u shkatërruan brenda 
një nate të vetme, kurse vendin e Moavit e mbulon heshtja.  

2Populli i Divonit ngjitet në kodër për të qarë në shenjtërore. Populli i Moavit vajton me 
pikëllim qytetet Nevo dhe Medeva; ata kanë rruar kokat dhe mjekrat nga hidhërimi.  

3Populli në rrugë është veshur me thasë; në sheshet e qytetit dhe në çatitë e shtëpive 
njerëzit po qajnë dhe vajtojnë. 
4Banorët e Heshbonit dhe të Elealeut thërrasin, dhe thirrja e tyre dëgjohet gjer në 
Jahac. Madje edhe ushtarët dridhen; kanë humbur guximin. 5Zemra ime thërret për 
Moavin! Populli ka ikur në qytetin Coar ♦♦ dhe në qytetin Eglat-Shëlishija. Disa ngjiten 
në rrugë për në Luhit, duke qarë; disa ikin në Horonaim, duke vajtuar. 6Përroi i 
Nimrimit është tharë; bari pranë tij është tharë dhe nuk ka mbetur më asnjë bimë e 
gjelbër.  

7Populli kalon nëpër Luginën e Shelgjeve ♦♦♦ duke u përpjekur të ikë me tërë pasurinë 
e tij. 8Gjithkund në kufijtë e Moavit dëgjohen të qara. Ato dëgjohen edhe në qytetet 
Eglaim dhe Beerelim. 9Në qytetin Divon lumi është i gjakosur, dhe Perëndia po i 
përgatit popullit atje diçka më të keqe. Po, do të ketë masakër për të gjithë ata që 
mbeten në Moav. 
________ 
♦ Moavi kishte lidhje gjaku me Izraelin, por nga ana fetare ishte ndikim i kobshëm. Moavasit 
kërkuan ta mallkonin Izraelin, por më vonë vendi i tyre u bë strehë për izraelitët që po iknin.  
♦♦ d.m.th. në Edom për të kërkuar strehë nga invadimi i Jaravamit II ose ndoshta nga invadimi 
asirian. ♦♦♦ Kalimi kufitar për në Edom.  
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Gjendja e keqe e Moavit 

Nga qyteti Sela në shkretëtirë populli i Moavit dërgon një qengj ♦ si dhuratë për 
sundimtarin e Jerusalemit. 

2Ata presin në brigjet e lumit të Arnonit dhe enden poshtë e lart, si zogj të dëbuar nga 
çerdhet e tyre. 
3Ata i thonë popullit të Judës: «Na thoni çfarë duhet të bëjmë. Na mbroni si një pemë 
që hedh hijen e saj në vapën e mesditës, që të pushojmë në hijen tuaj. Ne jemi 
refugjatë; na fshihni atje ku nuk na gjen dot njeri. 4Na lejoni të rrimë në vendin tuaj. 
Na mbroni nga ata që na ndjekin». 
(Shtypja dhe shkatërrimi do të marrin fund, dhe ata që po e shkretojnë vendin, do të 
largohen. 5Pastaj njëri nga pasardhësit e Davidit do të bëhet mbret dhe ai do ta drejtojë 
popullin me besnikëri dhe dashuri. Ai do të priret të bëjë atë që është e drejtë, dhe do 
të kujdeset që të zbatohet drejtësia.) 
6Populli i Judës thotë: «Ne kemi dëgjuar se sa krenar është populli i Moavit. Ne e dimë 
se ata janë kryelartë dhe mendjemëdhenj, por mburrja e tyre ♦♦  është e kotë.» 
7Populli i Moavit do të qajë për shkak të andrallave që po pëson. Ata të gjithë do të 
qajnë, kur të kujtojnë ushqimin e mirë që hanin në qytetin Kir-Heres.  
Do të dëshpërohen. 8U shkatërruan fermat afër Heshbonit dhe vreshtat e Sivmas – ato 
vreshta, vera e të cilave dehte sundimtarët e kombeve.  
Dikur vreshtat shtriheshin deri në qytetin Jazer, dhe drejt lindjes në shkretëtirë, pastaj 
drejt perëndimit nga ana tjetër e Detit të Vdekur. 9Tani qaj për vreshtat e Sivmas, siç 
qaj për ato të Jazerit. Më rrjedhin lot për Heshbonin dhe Elealeun, sepse nuk kanë 
vjelje rrushi për të gëzuar zemrën e popullit.  

10Tani askush nuk gëzohet më në fushat pjellore. Askush nuk thërret dhe nuk këndon 
në vreshta. Askush nuk shtrydh rrushin për të bërë verë; britmat e gëzimit mbaruan. 
11Rënkoj nga trishtimi për Moavin, me hidhërim për Kir-Heresin.  

12Populli i Moavit po lodhet duke shkuar në shenjtëroret malësore dhe në tempujt e 
tyre për t’u lutur, por më kot ♦♦  
13Kjo ishte porosia që Zoti më dha më parë rreth Moavit. 14E tani Zoti thotë: «Pikërisht 
brenda tre vjetësh, pasuria e madhe e Moavit do të zhduket. Prej njerëzve të shumtë të 
tij do të mbetet gjallë vetëm një pakicë, madje një pakicë e dobët.» 
_________ 
♦ Kjo profeci u dha fillimisht në kontekstin e një paralajmërimi kundër bashkimit me Moavin për 
të formuar një aliancë kundërasiriane. ♦♦ Këtë propozim e refuzuan izraelitët, siç duket, sepse 
movasit ishin dalë të pabesë me raste të tjera. ♦♦♦ Kështu theksohen kotësitë e fesë pagane.  
 
Zoti do të ndëshkojë Sirinë dhe Izraelin 

Zoti thotë: «Damasku nuk do të jetë më qytet; do të jetë vetëm një grumbull gër-
madhash. 2Atëherë qytetet e Sirisë do të jenë të shkreta. Ato do të jenë kullotë 

për delet e bagëtinë, të cilat nuk do t’i dëbojë askush. 3Izraeli do të jetë pa mbrojtje dhe 
Damasku♦ do të humbasë pavarësinë e tij. Ata sirianë që do të mbeten gjallë, do të 
turpërohen si populli i Izraelit. Këtë e kam vendosur unë, Zoti i gjithëpushtetshëm.» 
4Zoti tha: «Po vjen dita kur madhështia e Izraelit do të mbarojë, kurse pasuria e tij do 
të zëvendësohet nga varfëria. 5Izraeli do të jetë si fusha ku është prerë dhe korrur 
drithi, i shkretë si fusha në luginën e Refaimit, e zhveshur pas kalimit të korrësve. 
6Vetëm pak njerëz do të mbeten gjallë, dhe Izraeli do të jetë si një ulli nga i cili janë 
vjelur të gjithë ullinjtë, përveç dy ose tre korrave në majë ose një pakice që mbetet në 
degët e poshtme. Këtë e kam vendosur unë, Zoti, Perëndia e Izraelit. 
7Kur të vijë ajo ditë, populli do t’i drejtohet krijuesit të tij për ndihmë, Perëndisë së 
shenjtë të Izraelit. 8Ata nuk do të mbështeten më në altarët që kanë bërë me duart e 
tyre, as nuk do të besojnë në prodhimin e duarve të tyre – statujat e perëndeshës 
Ashera dhe në altarët për djegien e temjanit. 
9Kur të vijë ajo ditë, qytetet e mbrojtura mirë do të shkretohen, dhe do të mbeten 
gërmadha si qytetet që braktisën horasit dhe amorasit, kur ikën nga populli i Izra-
elit.10O Izrael, ti e ke harruar Perëndinë që të shpëton dhe që të mbron si shkëmbi 
madhështor. Në vend të kësaj, ti mbjell kopshte të shenjta për të adhuruar një perëndi 
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të huaj. 11Por edhe në qoftë se bimësia do të fillonte të rritej dhe të lulëzonte qysh në 
mëngjesin kur e mbolle, nuk do të kishte të korra. Do të kishte vetëm andralla dhe 
dhembje të pashërueshme. 
__________ 
♦ Sfondi i kësaj profecie është invadimi i Judës nga Izraeli dhe Siria më 734 p.e.r. Izraeli 
dënohet me mergim për shkak të idhujtarisë të hapur. Sirinë do ta gjejë fati i merituar nga duart 
e Asirisë.  
 
Disfata e kombeve kundërshtare 
12Kombet e fuqishme turbullohen me një zhurmë si gjëmimi i detit, si përplasja e valëve 
gjigjante. 13Kombet përparojnë si valët, por Zoti i qorton dhe ato zmbrapsen, të 
fshehura si pluhuri në shpatin e kodrës, si kashta në vorbull. 14Në mbrëmje ato 
shkaktojnë tmerr, ndërsa në mëngjes ikin. Ky është fati i të gjithë atyre që plaçkitin 
vendin tonë. 
 
Zoti do të ndëshkojë Nubinë 

Përtej lumenjve të Nubisë ndodhet një vend ku dëgjohet përplasja e krahëve. 
2Nga ai vend ambasadorët udhëtojnë me anije xunkthi përgjatë rrjedhës së Nilit. 

Kthehuni në shtëpi, o lajmëtarë të shpejtë! Çoni një lajm në vendin tuaj të ndarë nga 
lumenjtë, në kombin tuaj të fortë, te populli juaj i lartë dhe me lëkurë të lëmuar, që 
ngjall frikë në mbarë botën. 
3Dëgjoni, të gjithë ju që banoni në botë. Kërkoni me sy një flamur, sinjalin që do të 
ngrihet në majat e maleve! Pritni me veshët tuaj tingëllimin e borisë! 4Zoti më tha: «Do 
të shikoj poshtë nga qielli me po atë qetësi që formohet vesa në netët e ngrohta të 
periudhës së të korrave, me po atë kthjelltësi që ndriçon dielli në pikën e vapës. 5Para 
vjeljes së rrushit, kur nga lulet e hardhisë çel rrushi, armiku do t’i shkatërrojë nubasit 
po aq lehtë sa i largon thika degët nga hardhia. 6Kufomat e ushtarëve do të shtrihen të 
zbuluara para zogjve dhe kafshëve të egra. Në verë me to do të ushqehen zogjtë, kurse 
në dimër kafshët.» 
7Po vjen koha kur Zoti i gjithëpushtetshëm do të pranojë dhurata nga ky vend i ndarë 
prej lumenjve, ky komb i fortë, ky popull i gjatë dhe me lëkurë të lëmuar, që ngjall frikë 
në mbarë botë. Ata do të vijnë në malin e Cionit, ku do të adhurohet Zoti i gjithëpush-
tetshëm. 
 
Zoti do të ndëshkojë Egjiptin 

Kjo është profecia rreth Egjiptit.♦ Zoti po i afrohet Egjiptit duke ardhur shpejt 
mbi një re. Idhujt egjiptianë dridhen para tij dhe popullin e Egjiptit e lëshon 

zemra. 2Zoti thotë: «Unë do të shkaktoj luftë civile në Egjipt, dhe do ta nxis vëllanë 
kundër vëllait, fqinjin kundër fqinjit. Qytetet rivale do të luftojnë kundër njëri-tjetrit, 
mbretërit rivalë do të luftojnë për fuqi. 3Unë do t’i hedh në erë planet e egjiptianëve dhe 
do ta shkatërroj moralin e tyre. Ata do t’u luten idhujve të tyre për ndihmë, dhe ata do 
të shkojnë për t’u këshilluar me mediumë dhe për të kërkuar këshillë te shpirtrat e të 
vdekurve. 4Unë do t’i dorëzoj egjiptianët te një tiran, te një mbret mizor,♦♦ i cili do të 
sundojë mbi ta. Këtë e kam vendosur unë, Zoti i gjithëpushtetshëm.» 
5Niveli i ujit në Nil do të jetë i ulët dhe dalëngadalë lumi do të thahet. 6Degët e lumit do 
të fillojnë të mbajnë erë dhe do të thahen. Kallamat dhe xunkthat do të fishken, 7dhe të 
gjitha të lashtat e mbjella gjatë lumit do të thahen dhe do të fshihen nga era. 8Të gjithë 
ata që e sigurojnë jetesën duke peshkuar në Nil, do të vajtojnë; grepat dhe rrjetat e tyre 
nuk do të kenë vlerë. 9Ata që prodhojnë pëlhurë liri, do të dëshpërohen; 10endësit dhe 
zejtarët do të jenë të thyer dhe zemërlëshuar. 
11Udhëheqësit e qytetit Coan janë budallenj! Njerëzit më të urtë të Egjiptit japin këshilla 
të marra! Si guxojnë t’i thonë mbretit se ata janë pasardhësit e njerëzve të shkolluar 
nga lashtësia dhe pasardhësit e mbretërve? 12O mbret i Egjiptit, ku janë këshilltarët e 
tu të urtë? Ndoshta mund të të tregojnë se cilat janë planet e të Gjithëpushtetshmit për 
Egjiptin. 13Udhëheqësit e Coanit dhe Memfisit janë budallenj. Mendohej që do ta udhë-
hiqnin kombin siç duhej, por e kanë udhëhequr në rrugë të gabuar. 14Zoti bëri që të 
japin këshilla të gabuara. Si pasojë, Egjipti gabon për gjithçka dhe ecën duke u 
lëkundur si pijaneci që shket në të vjellat e veta. 15Askush në Egjipt, qoftë i pasur ose i 
varfër, qoftë i njohur ose i panjohur, nuk mund të japë ndihmë. 
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__________ 
♦ Sfondi i kësaj profecie ishte paralajmërimi i Isaisë drejtuar Hizkijës që të mos bashkohet me 
aliancën kundër Asirisë. ♦♦ Këta rreshtat pasqyrojnë kohët e vështira para se Pianki nubasi të 
hipte në fron. Ata kanë të bëjnë me rrëzimin e ekonomisë egjiptiane.  
 
Egjipti do të adhurojë Zotin 
16Po vjen koha kur populli i Egjiptit do të jetë më i druajtur sesa gratë. Ai do të dridhet 
nga tmerri kur ta kuptojë që Zoti i gjithëpushtetshëm e ka shtrirë dorën e tij për ta 
ndëshkuar. 17Egjiptianët do të tmerrohen nga Juda sa herë që t’u kujtohet fati që u ka 
përgatitur Zoti i gjithë pushtetshëm. 
18Kur të vijë ajo kohë, hebraishtja do të flitet në pesë prej qyteteve egjiptiane. Njerëzit 
do të betohen atje për emrin e Zotit të gjithëpushtetshëm. Njëri prej qyteteve do të 
quhet Qyteti i Diellit. 
19Kur të vijë ajo kohë, në Egjipt do të ketë një altar të ngritur për nder të Zotit, ndërsa 
në kufirin e Egjiptit një shtyllë shkëmbi të ngritur për ta nderuar atë. 20Ato do të 
shërbejnë si simbole për praninë e Zotit të gjithëpushtetshëm në Egjipt. Kur njerëzit 
atje të jenë të shtypur dhe ta thërrasin Zotin për ndihmë, ai do të dërgojë dikë për t’i 
shpëtuar. 21Zoti do t’i shfaqet popullit egjiptian dhe ata do ta pranojnë dhe do ta 
adhurojnë, dhe do t’i sjellin dhurata e flijime. Ata do t’i bëjnë premtime solemne, dhe 
do t’i mbajnë premtimet e tyre. 22Zoti do t’i ndëshkojë egjiptianët, por pastaj do t’i 
shërojë. Ata do të kthehen tek ai, dhe ai do t’ua dëgjojë lutjet dhe do t’i shërojë. 
23Kur të vijë ajo kohë, midis Egjiptit dhe Asirisë do të ketë një rrugë të gjatë. Njerëzit e 
këtyre dy vendeve do të udhëtojnë nga një vend në tjetrin, dhe të dy kombet do të 
adhurojnë së bashku. 24Kur të vijë ajo kohë, Izraeli do të radhitet me Egjiptin dhe 
Asirinë, dhe të tri këto kombe do të jenë bekim për botën.♦ 25Zoti i gjithëpushtetshëm 
do t’i bekojë duke thënë: «Unë do të të bekoj, o Egjipt, populli im; ty, o Asiri që të 
krijova; dhe ty, o Izrael, populli im i zgjedhur.» 
__________ 
♦ Do të ketë harmoni midis të tri shteteve sepse ato të gjitha do të adhurojnë të njëjtin Zot të 
Izraelit. Duket qartë se bëhet fjalë për rrethanat në kohën e mijëvjeçarit.  
 
Shenja e profetit lakuriq 

Komandanti i ushtrisë asiriane e sulmoi qytetin Ashdod ♦ të filistenjve nën 
komandën e Sargonit, perandorit të Asirisë. 2Tre vjet më parë, Zoti i kishte thënë 

Isaisë, birit të Amocit, të hiqte sandalet dhe thesin e lirit, me të cilin ishte veshur. Ai e 
dëgjoi, dhe shkoi lakuriq e këmbëzbathur.  

3Kur u pushtua Ashdodi, Zoti tha: «Ja, shërbëtori im, Isaia, ka tre vjet që po ec këmbë-
zbathur. Kjo është shenjë për atë që do t’i ndodhë Egjiptit dhe Nubisë. 4Perandori 
asirian do t’i shpërngulë lakuriq robërit që do të zërë në ato dy vende. Të rinjtë dhe 
pleqtë do të shkojnë lakuriq dhe këmbëzbathur, me të ndenjura të zhveshura, duke 
turpëruar Egjiptin. 5Ata që i kanë varur shpresat te Nubia dhe janë mburrur me 
Egjiptin, do të zhgënjehen e do të humbasin shpresat.  

6Kur të vijë kjo kohë, popujt që banojnë gjatë bregdetit të Filistisë, do të thonë: «Shikoni 
çfarë u ndodhi njerëzve, tek të cilët shpresonim se do të na mbronin nga perandori i 
Asirisë! Si do të mbetemi gjallë?» 
___________ 
♦ Sundimtarët nubas të rinj të Ashdodit ishin të ndërlikuar thellësisht në kryengritjen e Ashdodit 
kundër asirianëve më 712. Siç duket edhe Hizjkija donte t’i bashkangjiste këtij kryengritjeje të 
kotë. Tre vjet më parë Isaia kishte luajtur këtë shëmbulltyrë në rolin e Asirisë me kuptimin: tani 
është kohë të tërhiqet dhe të bëhej më i urtë.  
 
Vegimi për rënien e Babilonisë 

Kjo është profecia rreth Babilonisë. 
Fatkeqësia do të vijë nga një vend i tmerrshëm si vorbulli që fryn nëpër 

shkretëtirë. 2Pashë një vegim ku u paraqitën ngjarje mizore, tradhti dhe shkatërrim. 
Ushtri e Elamit,♦ sulmo! Ushtri e Medisë, rrethoji qytetet! Zoti do t’u japë fund vuaj-
tjeve që shkaktoi Babilonia. 
3Ajo që pashë në vegim, më mbushi me tmerr dhe dhimbje, si dhimbjet e lindjes. 4Më 
merren mendtë dhe dridhem nga frika. Prisja me padurim që të vinte mbrëmja, por 
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mbrëmja më solli vetëm tmerr. 
5Në vegim banketi është gati: qilimat janë të shtruara, që mysafirët të ulen mbi to. Ata 
hanë e pinë.♦♦  Papritmas jepet urdhri: «Oficierë, përgatitni mburojat!» 
6Pastaj Zoti më tha: «Shko dhe vër roje, dhe thuaji të raportojë çfarë të shohë. 7Në qoftë 
se sheh kalorës duke u afruar dy nga dy, dhe njerëz mbi gomarë dhe deve, duhet t’i 
vështrojë me kujdes.» 
 8Roja thërret: «Zotëri, kam bërë roje ditë e natë.» 
 9Papritmas ja po vijnë! Njerëz mbi kuaj, dy nga dy. Roja jep lajmin: «Ra Babilonia! Të 
gjithë idhujt që ata adhuronin, janë shtrirë përtokë të copëtuar. 
10O populli im, Izrael, ti u rrahe si gruri, por tani po të shpall lajmin e mirë që dëgjova 
nga Zoti i gjithëpushtetshëm, Perëndia e Izraelit. 
__________ 
♦ kontingjente të huaja në ushtrinë asiriane. ♦♦ aludim për gostinë e Beltashazarit. Lajmi kryesor 
i profecisë është: Hizkija nuk duhet të ndërlikohet në aliancën kundër Asirisë. Është gjithashtu 
një lajm ngushëllues drejtuar popullit të shtypur që ta dinë se Zoti i tyre është perëndia e 
historisë.  
 
Profecia rreth Edomit 
11Kjo është profecia rreth Edomit. Dikush më thërret nga Edomi: «O rojë, kur do të 
mbarojë nata.♦ Më thuaj kur do të mbarojë?» 12Përgjigjem: «Po vjen mëngjesi, por nata♦  
do të vijë përsëri.♦♦ Në qoftë se dëshiron të më pyesësh përsëri, kthehu dhe pyet!» 
________ 
♦ Bëhet fjalë për “natën” e pushtimit asirian. Do të jetë fjala për fushatën e Sargonit II më 715.  
♦♦ d.m.th. Asirianët do të sulmojnë përsëri, 
 
Profecia rreth Arabisë 
13Kjo është profecia rreth Arabisë.♦  Ti populli i Dedanit, karvanët e të cilit fushojnë në 
tokën e shkretë të Arabisë, 14jepu të pinë njerëzve të etur që vijnë te ti. Ti popull i 
Temës, jepu të hanë refugjatëve. 15Njerëzit ikin për t’u shpëtuar shpatave (asiriane) që 
janë gati t’i mbytin, nga harqet që janë gati t’i qëllojnë, nga të gjitha rreziqet e luftës. 
16Pastaj Zoti më tha: «Madhështia e fiseve të Kedarit do të mbarojë brenda një viti. 
17Harkëtarët janë burrat më trima të Kedarit, por vetëm një pakicë do të mbetet gjallë. 
Këtë e kam vendosur unë, Zoti, Perëndia e Izraelit!« 
__________ 
♦ Do të jetë paralajmërim që të mos bashkohet me fiset arabe (beduinët) në kryengritjen kundër 
Asirisë, sepse të gjithë ato do të bëhen viktimë të sulmit asirian. Jo vetëm që Zoti di më përpara 
cfarë do të ndodhë por edhe e ka paracaktuar në dritën e reagimeve të tij ndaj zhvillimeve të 
mëparshme.  
 
Profecia rreth Jerusalemit 

Kjo është profecia rreth Jerusalemit?♦ Çfarë po ndodh?  Përse festojnë të gjithë 
njerëzit e qytetit në çatitë e shtëpive? 2Mbarë qyteti është bërë rrëmujë, i 

mbushur me zhurmë dhe emocion. A është vrarë njëri nga luftëtarët e tu në dyluftim? 
3Jo, të gjithë udhëheqësit e tu ikën; por u zunë rob pa qëlluar as një shigjetë të vetme. 
4Tani lërmë të qetë për t’i vajtuar të gjithë ata që vdiqën. Mos kërko të më ngushëllosh! 
5Kjo është kohë paniku, disfate dhe pështjellimi në Luginën e Vegimit, dhe Zoti i gjithë-
pushtetshëm bëri që ajo të binte mbi ne. Muret e qytetit tonë u bënë copa-copa dhe në 
kodra ushtojnë thirrjet për ndihmë. 
6Kalorësit e Elamit ♦♦ erdhën të armatosur me harqe dhe shigjeta. Ushtarët nga Kiri i 
kishin bërë gati mburojat. 7Luginat pjellore të Judës ishin mbushur me karroca; 
kalorësit qëndronin para portave të qytetit. 8Të gjitha mjetet mbrojtjëse të Judës u 
shkatërruan. 
Kur ndodhi kjo, ju i nxorët armët nga arsenali. 9-10Ju gjetët vendet ku muret e Jerusa-
lemit kishin nevojë për riparim. Ju inspektuat të gjitha shtëpitë në Jerusalem dhe disa 
prej tyre i shembët për të marrë shkëmbinj për riparimin e mureve të qytetit. 
11Ndërtuat një ujëmbledhës brenda qytetit për të ruajtur ujin që zbriste nga pellgu i 
vjetër. Por nuk i kushtuat aspak vëmendje Zotit, i cili i planifikoi të gjitha këto shumë 
kohë më parë, dhe tani i realizoi.♦♦♦  
12Zoti i gjithëpushtetshëm ju bëri atëherë thirrje për të qarë e për të vajtuar, për të 
rruar kokat dhe për t’u veshur me thasë. 13Në vend të kësaj, ju e përqeshët dhe festuat. 
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Therët dele dhe bagëti për t’i ngrënë dhe pitë verë. Thatë: «Më mirë të hamë dhe të 
pimë, se nesër do të vdesim.» ♥ 
14Zoti i gjithëpushtetshëm foli me mua dhe tha: «Kjo e keqe nuk do t’u falet kurrë gjatë 
tërë jetës. Këtë e kam vendosur unë, Zoti i gjithëpushtetshëm.» 
_______ 
♦  fjfj. rreth Luginës së Vegimit. Lojë fjalësh me luginën e gehinomit>Jerusalemit. Banorët e këtij 
qyteti në vend të pendoheshin (sepse Zoti e kishte shkaktuar këtë ngjarje duke shpresuar se kjo 
do t’i çonte në pendim) ishin dhënë pas ahengut kur u hoq rrethimi më 701. Nënkuptohet se 
sjellja e shthurur e fisnikëve e kishte shkaktuar sulmin asirian që nga fillimi. ♦♦  Këto të gjitha 
ishin kontingjente të huaja që bënin pjesë në ushtrinë asiriane. ♦♦♦  Në vend që të këshillohen 
me Zotin për qëllimin e të gjitha këtyre ngjarjeve, ata bënin planet e veta për t’u mbrojtur nga 
rrethimi asirian i parashikuar. ♥ Ata nuk do të pendoheshin: vetëm do të bënin kokrrën e qejfit. 
 
Paralajmërimi për Shevnën 
15Zoti i gjithëpushtetshëm më tha të shkoj te Shevna,♦ administratori i pasurisë mbre-
tërore, e t’i them: 16«Për kë mbahesh ti? Kush të jep të drejtën të zgavrosh për vete një 
varr në shpatin e kodrës? 17Megjithëse je me rëndësi, Zoti do të të ngrejë dhe do të të 
flakë. 18Ai do të të ngrejë si topi dhe do të të flakë në vend më të madh. Atje do të 
vdesësh pranë karrocave, për të cilat mburreshe aq shumë. Ti je turpi i shtëpisë së 
zotërisë tënd. 19Zoti do të të nxjerrë nga zyra dhe do të të zbresë nga pozita e lartë.» 
20Zoti i tha Shevnës: «Kur të ndodhë kjo, unë do ta thërras shërbëtorin tim, Eljakimin, 
birin e Hilkijës. 21Do ta vesh me rrobën dhe rripin tënd zyrtar, dhe do t’i jap tërë 
pushtetin që kishe ti. Ai do të jetë si atë për popullin e Jerusalemit dhe të Judës. 22Unë 
do t’i jap fuqi të plotë nën mbretin, pasardhësin e Davidit. Ai do të ketë çelësat zyrtarë; 
askush nuk do ta mbyllë atë që do të hapë ai, dhe askush nuk do ta hapë atë që do të 
mbyllë ai.♦♦ 23Do ta forcoj në pozitën e tij si huri që ngulet në mur. Në nderin e tij do të 
marrë pjesë mbarë fisi i tij. 
24Por të gjithë anëtarët e fisit të tij do t’i bëhen barrë. Ata do të varen tek ai si poçet dhe 
tasat që varen në kunja!♦♦♦ 25Kur të ndodhë kjo, kunji që ishte i ngulur mirë në mur, 
do të lirohet dhe do të bjerë. E kjo do t’i japë fund gjithçkaje që varej nga ai.» Këtë e ka 
vendosur Zoti i gjithëpushtetshëm. 
_______ 
♦ Shebna do të jetë me prejardhje egjiptiane (prandaj shqetësimi i tij për ndërtimin e një 
monumenti funerari të përshtatshëm). Ai do të jetë ndër ata që kërkonin të bindnin Hizkijën të 
ngrinte krye kundër Asirisë. Mendjemadhësia e tij ishte pa vend duke marrë parasysh krizën e 
kombit. Në vend që të varroset në varrin e tij, ai do të vdesë në mërgim, larg atdheut. ♦♦ Shevna 
është një lloj veziri. Roli i tij na shpjegon pohimin e Jezusit: «Ati më ka dhënë fuqi të plota e të 
pakufizuara në qiell dhe në tokë.» ♦♦♦ një rast nepotizmi të paparë. 
 
Profecia rreth Fenikisë 

Kjo është profecia rreth Tirit. Bërtitni nga dhimbja, ju detarë atje larg në oqean! 
Porti juaj i Tirit u shkatërrua; shtëpitë dhe limani i tij janë bërë gërmadha. 

Lajmin do ta mësoni në anijet tuaja kur të ktheheni nga Qiproja. 2Vajtoni, tregtarë të 
Sidonit! Ju dërguat burra 3nëpër det për të blerë dhe për të shitur grurin që rritej në 
Egjipt dhe për të bërë tregti me të gjitha kombet e tjera. 
4Qytet i Sidonit, turp e faqe e zezë për ty! Deti dhe thellësitë e oqeanit të mohojnë duke 
thënë: «Nuk kam lindur kurrë fëmijë. Nuk kam rritur kurrë bij e bija.» 
5Madje edhe egjiptianët do të tronditen kur të mësojnë se Tiri u shkatërrua. 
6Thirr nga dhembja, ti popull fenikas! Kërko të ikësh në Spanjë! 7A mund të jetë ky 
qyteti i gëzuar i Tirit, i themeluar prej kohësh? A është ky qyteti që dërgoi kolonët 
nëpër det për të ngritur kolonitë. 8Kush ishte ai që planifikoi t’i sjellë të gjitha këto në 
Tir, në këtë qytet perandorak, sundimtarët e të cilit kanë qenë tregtarët dhe burrat më 
të nderuar në botë? 9E planifikoi Zoti i gjithëpushtetshëm. a Ai e planifikoi,♦ që t’i jepte 
fund kryelartësisë së tyre për veprat e tij dhe për të turpëruar burrat e tyre të nderuar. 
10Shko dhe punoje tokën, ti popull në kolonitë e Spanjës! Nuk ka më asnjeri për të të 
mbrojtur. 11Zoti ka shtrirë dorën e tij mbi det dhe ka rrëzuar mbretëritë. Ai ka dhënë 
urdhër që të shkatërrohen qendrat tregtare të Fenikisë. 12Qytet i Sidonit, lumturia jote 
mbaroi dhe populli yt u shtyp! Edhe në qoftë se ikin në Qipro, as atje nuk do të jenë të 
sigurt. 
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13(Ishin babilonasit e jo asirianët ata që lejuan që në Tir të vërshonin kafshët e egra. 
Ishin babilonasit ata që ngritën kullat e rrethimit, që shembën fortifikatat e Tirit dhe që 
i shndërruan ato në gërmadha.)♦♦  
14Bërtitni nga dhembja, ju detarë larg në oqean! Qyteti, në të cilin mbështeteshit, u 
shkatërrua! 
15Po vjen koha kur Tiri do të harrohet për 70 vjet,♦♦♦  koha e jetës së një mbreti. Kur të 
kalojnë këto vite, Tiri do të jetë si prostituta në këngë: 16’Merre harpën tënde, shko 
nëpër qytet, ti prostitutë e harruar! Luaj dhe këndo këngët e tua, për t’i tërhequr 
burrat përsëri.’ 
 17Kur të kalojnë 70 vitet, Zoti do të lejojë që Tiri t’i kthehet tregtisë së mëparshme, dhe 
ai do t’u jepet me qira të gjitha mbretërive të botës. 18Paratë që do t’i fitojë me tregti, do 
t’i kushtohen Zotit.♥  Ai nuk do t’i ruajë ato në depo, por ata që adhurojnë Zotin do t’i 
përdorin paratë e tij për të blerë ushqimin dhe veshjen që u nevojitet. 
__________ 
♦  Jo nga përjetësia, por nga pika kur ata filluan të bëheshin mendjemëdhenj: Zoti reagon 
dinamikisht dhe brenda kohës. Ai nuk e kishte planifikuar rëniën në mëkat apo përmbytjen e 
madhe, por kishte menduar për të ardhmen. Agostini tha me të drejtë se historia përbëhet 
pjesërisht nga rastësia (deri në njëfarë pike), nga vendimet e njeriut, por edhe nga plani i 
përgjithshëm i Zotit. Megjithatë kur bëhet fjalë për zgjedhjen dhe shpëtimin e individëve, kjo 
është e ndryshme. Për këtë arsye gjejmë në këtë drejtim frazën: ‘që nga themelimi i botës’. ♦♦  
Ndoshta shënim kopisti që më vonë ishte futur gabimisht në tekst. ♦♦♦  Pas shkretimit nga 
Senakeribi më 701, kishte ndërprerje tregtie për pothuajse 70 vjet, kur rënimi i perandorisë 
asiriane lejoi rikthim tregtar. ♥ Do të jetë aludim për rolin e mëparshëm të Tirit në ndërtimin e 
Tempullit. Pas sulmit babilonas pjesën e qytetit në stere e shkatërruan, por vetëm me ardhjen e 
Aleksandrit të madh u shkatërrua edhe pjesa e qytetit në ishull më 322. Kështu plotësimi i 
profecisë ndodhi me disa faza.  
 
Zoti do të ndëshkojë tokën e Izraelit 

Zoti do ta shkatërrojë tokën (e Izraelit) e do ta lërë të shkretë.♦ Ai do t’ia ndry-
shojë pamjen tokës dhe do t’ia shpërndajë banorët. 2Të gjithë do të kenë të 

njëjtin fat – priftërinjtë dhe populli, skllevërit dhe zotërinjtë, blerësit dhe shitësit, hua-
dhënësit dhe huamarrësit, të pasurit dhe të varfrit. 3Toka do të shtrihet e copëtuar dhe 
e rrënuar. Kështu ka vendosur Zoti, dhe kështu do të bëhet. 
4Toka thahet dhe fishket; mbarë bota dobësohet; toka dhe qielli prishen. 5Populli e 
fëlliqi botën duke shkelur ligjet e Zotit, dhe duke shkelur besëlidhjen që ai e lidhi për-
gjithmonë. 6Kështu, Zoti e shpall mallkimin mbi botën. Populli i saj duhet të vuajë 
fajin, dhe pak njerëz mbeten gjallë. 7Hardhitë fishken dhe vera rrallohet. Të gjithë ata 
që dikur ishin të gëzuar, tani janë të trishtuar, 8dhe muzika e gëzueshme e harpave 
dhe e daulleve të tyre pushoi. 9Nuk ka më këngë të gëzuara duke pirë verë; askujt nuk 
i pëlqen më shija e saj. 10Në qytet gjithçka është në kaos,♦ dhe njerëzit mbyllen në 
shtëpitë e tyre për siguri. 11Njerëzit thërrasin nëpër rrugë, sepse nuk ka më verë. 
Lumturia u zhduk përherë; u dëbua nga vendi. 12Qyteti u kthye në gërmadha dhe 
portat e tij u shembën. 13Kështu do t’i ndodhë çdo kombi gjithkund në botë. Kjo do të 
jetë si fundi i të korrave, kur ullinjtë shkunden nga pemët dhe rrushi i fundit vilet nga 
vreshtat. 
14Ata që do të mbeten gjallë, do të këndojnë nga gëzimi. Ata në perëndim do të tregojnë 
për madhështinë e Zotit, 15ndërsa ata në lindje do ta lavdërojnë atë. Popujt që banojnë 
në bregdet, do ta lavdërojnë Zotin, Perëndinë e Izraelit. 16Nga skajet e largëta të botës 
do të dëgjohen këngët kushtuar Izraelit, kombit të drejtë. ♦♦ 
Ndërsa për mua nuk ka asnjë shpresë! ♦♦♦  Po më shterojnë forcat. Tradhtarët vazh-
dojnë të tradhtojnë, dhe tradhtia e tyre shtohet edhe më shumë. 17Më dëgjoni, ju të gji-
thë! Ju presin tmerre, gropa dhe gracka. 18Kush përpiqet t’i shpëtojë tmerrit, do të 
bjerë në gropë, ndërsa kush i shpëton gropës, do të zihet në grackë. Shiu do të bjerë 
nga qielli rrëke, dhe themelet e tokës do të lëkunden. 19Toka do të plasaritet, do të 
çahet dhe do të copëtohet. 20Vetë toka do të lëkundet si pijaneci, si kasollja në stuhi. 
Bota është kërrusur nga pesha e mëkateve; do të shembet dhe nuk do të ngrihet më. 
21Po vjen koha kur Zoti do t’i ndëshkojë fuqitë qiellore dhe sundimtarët e botës. 22Zoti 
do t’i grumbullojë mbretërit si robër në gropë. Ai do t’i mbyllë në burg, derisa t’u vijë 
koha e ndëshkimit.♥ 23Hëna do të errësohet, ndërsa dielli nuk do të ndriçojë më, sepse 
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mbret do të jetë Zoti i gjithëpushtetshëm. Ai do të sundojë në Jerusalem në malin e 
Cionit, dhe pleqtë do ta shohin madhështinë e tij. ♥♥ 
______________ 
♦ Në fillim aludimi ishte për rrethanat kaotike në mbretërinë veriore. ♦♦ d.m.th. kombi që është 
në rregull me Perëndinë dhe tregon frytet e kësaj gjendjeje. ♦♦♦ Këtu ka aludim të përsëritur për 
kanosjen e invadimit asirian. ♥ Aludim i mundshëm për sheol: pezullim në pritje të gjyqit të 
fundit, ♥♥ Nënkuptohet kur ata vinin në Jerusalem për të ripërtërirë betimin e besnikërisë.  
 
Këngë lavdërimi 

O Zot, ti je Perëndia ime; unë do të të nderoj dhe do ta lavdëroj emrin tënd. Ti 
bëre gjëra të çuditshme; ti i realizove planet që kishe bërë prej kohësh. 2Ti i 

shndërrove qytetet në gërmadha, dhe i shkatërrove fortifikatat e tyre. Pallatet që 
ndërtuan armiqtë tanë, u zhdukën përgjithmonë. 3Popujt e kombeve të fuqishme do të 
të lavdërojnë; ti do të ngjallësh frikë në qytetet e kombeve mizore. 4Të varfrit dhe të pa-
mbrojturit erdhën tek ti dhe gjetën siguri në kohë të vështira. Ti u dhe strehë në kohë 
stuhije dhe në vapën përvëluese. Njerëzit mizorë sulmojnë si stuhia në dimër, 5si 
thatësira në një vend të thatë. Por ti, o Zot, ua mbylle gojën armiqve tanë; ti i mbyt 
britmat e njerëzve mizorë, si reja që freskon një ditë të ngrohtë. 
 
Zoti përgatit një gosti 
6Këtu në malin e Cionit, Zoti i gjithëfuqishëm do të përgatitë një gosti për të gjitha 
kombet e botës, një banket me ushqimin më të majmë dhe me verën më të mirë. 7Atje 
do të heqë papritmas renë që mbulon të gjitha kombet. 8Zoti i gjithëpushtetshëm do ta 
shkatërrojë vdekjen plotësisht! Ai do t’i fshijë lotët nga sytë e të gjithëve dhe do ta 
largojë turpin që populli i tij ka përjetuar gjithkund në botë. Kështu ka vendosur Zoti! 
9Kur të ndodhë kjo, të gjithë (në Izrael) do të thonë: «Ai është Perëndia jonë! Atij i kemi 
zënë besë, dhe ai na ka shpëtuar. I kemi zënë besë, dhe tani gëzohemi, se ai na ka sh-
pëtuar.» 
 
Zoti do të ndëshkojë Moavin 
10Zoti do ta mbrojë malin e Cionit, por populli i Moavit♦  do të shkelet, si kashta që 
shkelet me këmbë në pleh.♦♦  11Ata do t’i përpëlitin krahët, si i mbyturi që tenton të 
notojë, por Zoti do t’i turpërojë, dhe duart e tyre do të ulen pa shpresë. 12Ai do t’i 
shkatërrojë kështjellat e Moavit me muret e tyre të larta, dhe do t’i bëjë ato pluhur. 
__________ 
♦ tingëllon si fjala hebraike ojev = armik. Moavasit janë tipikë për armiqtë e Zotit. ♦♦ lojë fjalësh 
lidhur me emrin e vendit moavas Madmen. 
 
Zoti do t’i japë fitore popullit të tij 

Po vjen dita kur në tokën e Judës do të këndohet kjo këngë: Qyteti ynë është i 
fortë! Muret e tij i mbron vetë Zoti! 2Hapni portat e qytetit, që të hyjë kombi bes-

nik, kombi, populli i të cilit bën çfarë është e drejtë. 3Ti, O Zot, u jep paqen e plotë 
atyre që ta mbajnë besën dhe kanë besim tek ti. 4Kini përherë besim te Zoti: ai do të na 
mbrojë gjithmonë. 5Ai i ka mposhtur ata që janë kryelartë; ai e ka shkatërruar qytetin e 
fortë,♦ në të cilin banonin ata, dhe i ka rrëzuar muret e tij përtokë. 6Ata që dikur ishin 
të shtypur, tani ecin mbi të dhe e shkelin me këmbë. 7O Zot, ti e rrafshon udhën për 
njerëz të mirë; rruga në të cilën udhëtojnë, është e rrafshët. 8Ne ndjekim vullnetin tënd 
dhe i varim shpresat tek ti; ti je dëshira e zemrave tona. 9Gjithë natën kam mall për ty; 
kur të sundosh mbi botë me popujt e saj, atëherë do ta kuptojnë ata se çfarë është 
drejtësia. 10Edhe në qoftë se je i mirë ndaj njerëzve të këqij, ata kurrë nuk mësojnë të 
bëjnë se çfarë është e drejtë. Madje edhe në këtë vend me njerëz të drejtë, ata vazh-
dojnë të bëjnë keq; ata nuk duan ta pranojnë madhështinë tënde. 11Armiqtë e tu nuk e 
dinë se ti do t’i ndëshkosh. O Zot, turpëroji dhe le ta pësojnë; le ta vuajnë ndëshkimin 
që u ke përgatitur. Tregoju se si e do popullin tënd. 12O Zot, ti do të na japësh lulëzim; 
gjithçka që arrijmë është pasojë e asaj që bën ti. 13O Zot, Perëndia jonë, të tjerët na 
kanë sunduar, megjithatë vetëm ti je Zoti ynë. 14Ata tani vdiqën dhe nuk do të jetojnë 
më; shpirtrat e tyre nuk do të ngrihen më, sepse ti i ke ndëshkuar dhe i ke shka-
tërruar. Janë të harruar nga të gjithë. 15O Zot, ti ke bërë të rritet kombi ynë, duke e 
zgjeruar në çdo anë territorin e tij, dhe kjo të ka sjellë nder. 16Ti e ndëshkove popullin 
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tënd, o Zot, dhe në dhembje të madhe, ata t’u lutën ty. 17Ti, o Zot, na ke bërë të 
thërrasin siç thërret një grua nga dhembjet e lindjes. 18Ne ishim në dhembje të mëdha 
dhe në agoni, por nuk lindëm asgjë. Nuk kemi korrur asnjë fitore për tokën tonë; nuk 
kemi arritur kurrgjë.♦♦  
19Ata që vdiqën nga populli ynë, do të jetojnë përsëri. Trupat e tyre do të kthehen në 
jetë. Të gjithë ata që flenë në varret e tyre, do të zgjohen dhe do të këndojnë nga gëzimi. 
Sikurse vesa e freskon tokën, ashtu do t’i ringjallë Zoti ata që kanë vdekur prej 
kohësh. 
_________ 
♦ Qyteti i dytë është ai i shtypësit (Asiria). Kur të shkatërrohet, robërit izraelitë do të çlirohen.  
♦♦ Aludim për luftëra të kota për pavarësi nën mbretërimin e Hizkijës dhe Ahazit. 
 
Gjykimi dhe rikthimi 
20Hyni në shtëpitë tuaja, o populli im, dhe mbyllni derën. Fshihuni për pak kohë, deri-
sa të mbarojë zemërimi i Perëndisë. 21Zoti do të vijë nga banesa e tij qiellore për t’i 
ndëshkuar popujt e tokës ♦ për mëkatet e tyre. Vrasjet që kanë bërë fshehurazi në 
tokë, do të zbulohen, dhe toka nuk do t’i fshehë më ata që janë vrarë. 
_______ 
♦ posaçërisht asirianët e egër. 
 

Atë ditë Zoti do ta ndëshkojë me shpatën e vet vdekjeprurëse dhe të fuqishme 
Leviatanin,♦ atë kuçedër rrëshqitëse dhe gjarpëruese, dhe do ta vrasë përbin-

dëshin që banon në det. 
2Atë ditë Zoti do t’i thotë vreshtit të tij të dashur: 3«Do ta ruaj dhe do ta ujis vazh-
dimisht. Do ta ruaj ditë e natë, që askush të mos e dëmtojë. 4Nuk zemërohem më me 
vreshtin. Po të kishte vetëm driza dhe gjemba, kundër të cilave do të  duhej të luftoja, 
atëherë do t’i digjja plotësisht. 5Por në qoftë se armiqtë e popullit tim e duan mbrojtjen 
time, le të pajtohen me mua. Po, le të pajtohen me mua.» 
6Në ditët e ardhshme populli i Izraelit, pasardhësit e Jakovit, do të lëshojë rrënjë si 
pema; do të lulëzojë dhe do të nxjerrë sythe. Toka do të mbulohet me frytet e tyre. 
7Izraelin nuk e ndëshkoi Zoti me po aq ashpërsi sa armiqtë e tij; as nuk humbi shumë 
njerëz. 8Zoti e ndëshkoi popullin e tij duke e dërguar në mërgim. Ai e fshiu atë me një 
erë mizore nga lindja. 
 9Por mëkatet e Izraelit do të falen vetëm atëherë kur shkëmbinjtë e altarëve paganë të 
dërrmohen si shkumës dhe kur të mos mbeten më altarë për djegien e temjanit, as 
simbolet e perëndeshës Ashera. 
10Qyteti i fortifikuar ♦♦ është kthyer në gërmadha; është i pabanuar si shkretëtira. 
Qyteti u bë kullotë, ku mund të pushojë dhe të kullosë bagëtia. 11Degët e pemëve janë 
të thyera e të thara, dhe gratë i mbledhin për dru zjarri. Meqë populli nuk kuptoi asgjë, 
Perëndia, krijuesi i tyre, nuk do të tregojë mëshirë, e as s’do t’i vijë keq për ta. 
12Atë ditë, nga Eufrati ♦♦♦ gjer në kufirin e Egjiptit, Zoti do ta mbledhë popullin e tij, një 
nga një, si fshatari që ndan bykun nga gruri. 
13Kur të vijë ajo ditë, do t’i bihet borisë për t’i mbledhur të gjithë izraelitët e mërguar në 
Egjipt e Asiri. Ata do të vijnë për ta adhuruar Zotin në Jerusalem, në malin e tij të 
shenjtë. ● 
__________ 
♦ d.m.th. Asiria dhe Egjipti: të dy kuçedra pësojnë disfatë nga Baali në mitin kananas. ♦♦ 
Samaria (Shomron) kryeqyteti i mbretërisë veriore. ♦♦♦ Atje ku ishin deportuar njerëzit nga 
mbretëria veriore. ● Jo në Betel ose në Dan, si më parë.  
 
Paralajmërimi për mbretërinë veriore 

Mbretëria e Izraelit është e humbur! Madhështia e tij po fishket si kurorat me 
lule që mbajnë udhëheqësit e tyre të dehur. Kokat e tyre krenare janë të par-

fumosura, por ja ku do të bien si lule të vyshkura. 2Zoti ka përgatitur dikë të fortë e të 
fuqishëm për t’i sulmuar, dikë që do të vijë si stuhia me breshër, si rrëkeja, si 
përmbytja shumë e fuqishme që sulmon papritmas, dhe do ta gëlltisë vendin. 3Krenaria 
e atyre udhëheqësve të dehur do të shkelet me këmbë. 4Madhështia fishkëse e atyre 
udhëheqësve krenarë do të zhduket si fiqtë e parë të stinës, që vilen dhe hahen sapo 
piqen. 
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5Po vjen dita kur Zoti i gjithëpushtetshëm do të jetë si kurora madhështore me lule për 
popullin e tij që do të mbetet gjallë. 6Ai do t’u japë kuptim për të drejtën atyre që 
shërbejnë si gjyqtarë, dhe zemër atyre që mbrojnë portat e qytetit. 
 
Profeti Isaia dhe profetët e dehur të Judës 
7Madje edhe profetët dhe priftërinjtë janë aq të dehur, saqë shkojnë duke u lëkundur. 
Ata pinë aq shumë verë dhe pije dehesë, saqë nuk mund të qëndrojnë më në këmbë. 
Profetët janë aq të dehur, saqë nuk mund t’i kuptojnë vegimet që u dërgon Perëndia; 
kurse priftërinjtë janë aq të dehur, saqë nuk mund t’i zgjidhin çështjet gjyqësore që sh-
trohen para tyre. 8Tavolinat ku janë ulur, janë mbuluar me të vjellat e tyre dhe nuk 
mbetet asnjë vend i pastër. 
9Ata ankohen për mua. Ata thonë: «Çfarë mendon të na mësojë ai njeri? Kujt i duhet 
profecia e tij? Mjafton vetëm për foshnjat e porsazvjerdhura! 10(Është si në kopsht 
fëmijësh): La, la – la, la. Ma, ma – ma, ma. Ti atje, dëgjo! 
11Në qoftë se nuk doni të më dëgjoni, atëherë Zoti do t’i përdorë të huajt për t’ju dhënë 
mësim të mirë. 12Ai ju ofroi pushim dhe ngushëllim juve të gjithëve, por ju nuk pranuat 
ta dëgjonit. 13Për këtë arsye, Zoti nuk do t’ju japë të dëgjoni asgjë tjetër veç: La, la – la, 
la. Ma, ma – ma, ma. Ti atje, dëgjo! Do të pengoheni në çdo hap që të hidhni. Do të 
plagoseni dhe do të ziheni rob. 
 
Gur themeli për Cionin 
14Ju njerëz arrogantë që sundoni këtu në Jerusalem mbi këtë popull, dëgjoni çfarë 
thotë Zoti. 15Ju mburreni se keni bërë traktat me vdekjen dhe marrëveshje me botën e 
të vdekurve. Jeni të bindur se do t’i shpëtoni fatkeqësisë, kur ajo të vijë, sepse 
mbështeteni në gënjeshtra dhe mashtrime për të qenë të sigurt. 16Ja se çfarë thotë Zoti 
i gjithëpushtetshëm: 
«Po vendos në Cion një themel që është i qëndrueshëm dhe i fortë. Në të po vë një gur 
qoshe të qëndrueshëm, në të cilin janë shkruar fjalët «Kush i beson Zotit, nuk do të 
humbasë.» 17Drejtësia do të jetë peri për të matur drejtimin horizontal të themelit, 
kurse ndershmëria plumbçi i tij. 
Stuhitë me breshër do t’i fshijnë të gjitha gënjeshtrat, në të cilat mbështeteni, dhe 
përmbytjet do ta shkatërrojnë sigurimin tuaj. 18Traktati që bëtë me vdekjen, do të 
shfuqizohet, dhe marrëveshja juaj me botën e të vdekurve do të hiqet.♦ Kur të bjerë 
fatkeqësia, ju do të pësoni disfatë. 19Ajo do t’ju godasë vazhdimisht, çdo mëngjes. Do të 
detyroheni ta duroni ditë e natë. Çdo profeci e re nga Perëndia do të sjellë tmerr të ri! 
20Do të jeni si njeriu në proverb, i cili përpiqet të flejë në shtrat që është tepër i vogël 
dhe të mbulohet me një mbulesë tepër të ngushtë. 21Zoti do të luftojë siç luftoi në malin 
e Peracimit dhe në luginën e Givonit, për të realizuar qëllimin e tij – sa të çuditshme ♦♦ 
janë veprat e tij! Ai do ta realizojë veprën e tij, veprën e tij misterioze. 
22Mos qeshni për paralajmërimin që po ju jap. Ndryshe, do ta keni edhe më të vështirë 
për të shpëtuar. Kam dëgjuar vendimin e Zotit të gjithëpushtetshëm për të shkatërruar 
gjithë vendin. 
_____________ 
♦ Aludim i mundshëm për Egiptin ku nekromaci ishte shumë e përhapur.  
♦♦ d.m.th. të huaja për qellimet përfundimtare të Zotit për Izraelin: Zoti që fshiu armiqtë e 
Izraelit, tani do të fshijë po atë mbretëri të Davidit. 
 
Urtësia e Zotit 
23Dëgjoni fjalët e mia: kushtojini vëmendje asaj që po ju them. 24Kur lëron për të 
mbjellë, bujku nuk lëron përgjithmonë. 25Pasi përgatit dheun, ai mbjell farën e koprës 
dhe të qimnonit. Mbjell rreshta me grurë dhe elb, ndërsa në skaj të fushës mbjell bimë 
të tjera. 26Ai di ta bëjë punën e tij, sepse e ka mësuar Zoti. 27Kurrë nuk përdor vare për 
të rrahur duajt, që të dalin kokrra koprash ose qimnonësh; në vend të saj përdor një 
fshikull me madhësinë e përshtatshme. 28Nuk e thërrmon grurin duke e rrahur pa 
pushim, por di ta rrahë duke tërhequr shirësen mbi të, pa i shtypur kokrrat. 29Gjithë 
kjo urtësi vjen nga Zoti i gjithëpushtetshëm. Planet që bën Zoti, janë të urta, dhe 
realizojnë gjithnjë qëllimet e tij. 
 
Dënimi i Jerusalemit 
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Altari i Perëndisë, vetë Jerusalemi, është i humbur. Qyteti ku Davidi ka ngritur 
kampin e tij, është i humbur! Le të kalojë edhe një vit ose dy, me festat e tij, 

2atëherë Perëndia do të sjellë fatkeqësi mbi qytetin e quajtur «Altari♦  i Perëndisë.» Do të 
ketë vajtim dhe të qara, dhe i tërë qyteti do t’i ngjajë altarit të gjakosur. 3Perëndia do ta 
sulmojë qytetin, dhe do ta rrethojë. 4Jerusalemi do të jetë si fantazma që mundohet të 
flasë nga nëntoka, si zëri i mbytur që ngrihet nga pluhuri. 
5O Jerusalem, të gjithë të huajt që do të të sulmojnë, do të fshihen si pluhur, dhe 
ushtritë e tyre të tmerrshme do të largohen si kashta që e merr era. Befas, pa u vënë 
re, 6Zoti i gjithëpushtetshëm do të të shpëtojë duke dërguar furtuna dhe tërmete. Ai do 
të dërgojë stuhi dhe zjarr; 7pastaj të gjitha ushtritë që sulmojnë qytetin e altarit të Pe-
rëndisë, të gjitha armët dhe pajisjet e tyre – gjithçka – do të zhduken si ëndërr, si diçka 
e imagjinuar natën.♦♦  8Të gjitha kombet që do të mblidhen për të sulmuar Jerusa-
lemin, do të jenë si i urituri që ëndërron sikur po ha kurse zgjohet i uritur, ose si i 
eturi që ëndërron sikur po pi, kurse zgjohet me grykë të thatë. 
________ 
♦ Atje ku digjen zjarri për flijimet. ♦♦ I plotësuar kur Sinakeribi u desh të ndërpriste rrethimin e tij 
më 701 p.e.r.  
 
Paralajmërime të harruara 
9Vazhdoni të tregoheni budallenj! Vazhdoni të jeni të verbër!♦ Deheni pa pirë verë! Ecni 
duke u luhatur, pa pirë asnjë pikë! 10Zoti ju bëri të përgjumur, gati për të rënë në 
gjumë të rëndë. Profetët duhet të jenë sytë e popullit, por Perëndia ia ka lidhur sytë. 
11Kuptimi i çdo vegimi profetik do t’ju fshihet; ai do të jetë për ju si një libër i mbyllur. 
Në qoftë se ia jepni dikujt që di të lexojë, dhe i luteni t’jua lexojë, ai do të thotë se nuk 
mund ta bëjë, sepse është i mbyllur. 12Në qoftë se ia jepni dikujt që nuk di të lexojë, 
dhe i luteni t’jua lexojë, ai do të thotë se nuk di. 
13Zoti tha: «Këta njerëz pohojnë se më adhurojnë, por fjalët e tyre janë pa kuptim, dhe 
zemrat e tyre janë diku tjetër. Feja e tyre nuk është gjë tjetër veç rregullave dhe 
traditave njerëzore, të cilat i kanë mësuar përmendsh.♦♦ 14Kështu, unë do t’i befasoj me 
goditje të njëpasnjëshme. Ata që janë të urtë do të dalin budallenj, dhe tërë mendje-
mprehtësia e tyre do të shuhet. 
_______ 
♦ Ata nuk e dinë se pushtimi asirian po afrohet. ♦♦ Ata pohojnë se kanë besim te Zoti, por 
thurrin planet e veta. Ata kanë vendosur para se të këshilloheni me Zotin nëpërmjet profetit të 
tij.   
 
Shpresa për të ardhmen 
15Ata që kërkojnë t’ia fshehin Zotit planet e tyre, janë të humbur! Ata i zbatojnë planet 
në fshehtësi ♦ dhe mendojnë se askush nuk do t’i shohë ose nuk do ta dijë se ç’bëjnë. 
16Ata i bëjnë punët së prapthi. Kush ka më shumë rëndësi – poçari apo balta? A mund 
t’i thotë krijesa krijuesit të saj: «Nuk më ke bërë ti»? Apo mund t’i thotë «Ti nuk di se 
ç’bën!»? 
17Sipas proverbit, pas pak pylli i dendur do të bëhet fushë për të punuar, kurse fusha 
do të bëhet pyll.♦♦  
18Kur të vijë kjo ditë, të shurdhët do të dëgjojnë leximin me zë të lartë të librit, dhe të 
verbërve që jetonin në errësirë, do t’u hapen sytë dhe do t’u kthehet shikimi. 19Njerëzit 
e varfër dhe të përulur do ta gjejnë përsëri lumturinë që jep Zoti, Perëndia e shenjtë e 
Izraelit. 20Ata që shtypin të tjerët dhe që përbuzin Perëndinë, do të marrin fund. Çdo 
rebel do të shkatërrohet. 21Perëndia do t’i shkatërrojë ata që shpifin për të tjerët, ata që 
pengojnë dënimin e kriminelëve dhe ata që gënjejnë për t’i penguar ata që kërkojnë 
drejtësi. 
22Prandaj, Zoti, Perëndia e Izraelit, i cili e shpëtoi Avrahamin nga vështirësitë, thotë: «O 
populli im, izraelitë, ju nuk do të turpëroheni më, dhe fytyrat tuaja nuk do të zbehen 
më nga turpi. 23Kur t’i shihni fëmijët që do t’jua jap unë, atëherë do ta pranoni se unë 
jam Perëndia e shenjtë e Izraelit. Ju do të më nderoni dhe do të keni respekt të thellë 
për mua. 24Ata që kanë humbur logjikën do të mësojnë të kuptojnë, dhe të kokëfortët 
do të pranojnë të mësohen. 
___________ 
♦ Ata thurrnin komplote pas shpinës së Isaisë për të lidhur aliancë me Egjiptin. Një marrëzi e 
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tillë është baraz me paditjen e Zotit për paaftësi. ♦♦ Aludim për invadimin asirian nëpër Liban. 
♦♦♦ Për të kompensuar për shpopullimin e Izraelit pas deportimit asirian. Aludim i mundshëm 
për popullin e zbutur pas këtij ngjarjeje. 
 
Marrëveshja e kotë me Egjiptin 

Zoti ka thënë: ”Ata që sundojnë në Judë, janë të humbur, sepse janë rebeluar 
kundër meje. Ata ndjekin plane që nuk kanë të bëjnë me mua, dhe 

nënshkruajnë marrëveshje kundër vullnetit tim, duke i grumbulluar mëkatet njëri pas 
tjetrit. 2Ata shkojnë në Egjipt për ndihmë, pa kërkuar këshillën time. Ata duan që t’i 
mbrojë Egjipti, në mënyrë që të mund t’i varin shpresat te mbreti i Egjiptit. 3Por mbreti 
nuk do të ketë fuqi për t’i ndihmuar, dhe mbrojtja e Egjiptit do të përfundojë me 
fatkeqësi. 4Megjithëse ambasadorët e tyre kanë mbërritur tashmë në qytetet egjiptiane 
Coan dhe Hanes, 5popullit të Judës do t’i vijë keq që i besonte atij kombi të pabesë, një 
kombi që i lë në baltë kur ata kanë nevojë për ndihmë. 
6Këtu është lajmi i Perëndisë për kafshët e shkretëtirës jugore: Ambasadorët  udhëtojnë 
nëpër një krahinë të rrezikshme,♦  ku ka luanë dhe gjarprinj helmuese, nepërka që 
lëvizin vetëtimthi. Ata i ngarkojnë devetë dhe gomarët e tyre me dhurata të çmueshme 
për një komb që nuk mund t’u japë asnjë ndihmë. 7Ndihma që jep Egjipti është e kotë. 
Prandaj Egjiptit i kam ngjitur nofkën «Dragoi i padëmshëm.»” 
_________ 
♦ larg rrugës kryesore, që të mos shihen. Ata mbajnë rryshfet.  
 
Populli i pabindur 
8Perëndia më tha që të shkruaj në pllakë si është populli, që të mbetet regjistrim i 
qëndrueshëm për ligësinë e tyre. 9Ata rebelohen vazhdimisht kundër Perëndisë, 
gënjejnë gjithnjë, nuk pranojnë t’i dëgjojnë mësimet e Zotit. 10Ata u thonë profetëve të 
heshtin.♦  Ata thonë: «Mos na fol për drejtësi. Na fol për atë që na pëlqen të dëgjojmë. 
Le t’i mbajmë iluzionet tona. 11Shporru dhe mos na e pengo udhën. Nuk duam të 
dëgjojmë për Perëndinë tënd të shenjtë të Izraelit.»  
12Ndërsa Perëndia e shenjtë e Izraelit thotë kështu: «Ju nuk e përfillni atë që ju them, 
dhe mbështeteni në dhunë dhe mashtrim. 13Ju jeni fajtorë. Ju jeni si një mur i lartë që 
ka një të çarë; do të shembeni papritur. 14Ju do të thyheni si poçet prej balte, në aq 
shumë copa të vogla saqë zor që me ndonjë prej tyre të mbartni  qymyrgurin ose ujin 
nga sterna.» 
15Zoti, Perëndia e shenjtë e Izraelit, i thotë popullit: «Kthehu dhe beso në qetësi përsëri 
në mua. Atëherë do të jesh i fortë dhë i sigurt.» Por ju nuk pranoni! 16Në vend të kësaj, 
planifikoni të shpëtoni nga armiqtë tuaj duke ngarë kuaj të shpejtë. Dhe me të vërtetë 
do të detyroheni të shpëtoni! Ju mendoni se kuajt tuaj janë mjaft të shpejtë, por ata që 
do t’ju ndjekin, do të jenë edhe më të shpejtë! 17Mijëra prej jush do të ikin kur të 
shohin një ushtar armik të vetëm, dhe pesë ushtarë do të mjaftojnë që ju t’ia mbathni 
të gjithë! Prej ushtrisë suaj do të mbetet një shtizë flamuri e vetmuar në majë të 
kodrës! 18Megjithatë, Zoti po pret çastin të tregojë mëshirë për ju. Ai është i gatshëm të 
tregojë mëshirë për ju, sepse gjithnjë bën atë që është e drejtë.♦♦  Lum ata që i besojnë 
Zotit! 
__________ 
♦ Këta janë këshilltarët e Hizkijës. ♦♦ Ai u ka vënë kufi vuajtjeve të popullit të tij.  
 
Perëndia do të bekojë popullin e tij 
19Ju, banorë të Jerusalemit, mos qani më! Zoti është i mëshirshëm e kur t’i thërritni 
për ndihmë, do t’ju përgjigjet. 20Zoti do të bëjë që të përjetoni kohë të vështira, por ai 
vetë do të jetë pranë jush për t’ju mësuar, dhe ju nuk do të duhet ta kërkoni më. 21Në 
qoftë se largoheni nga rruga, djathtas ose majtas, do ta dëgjoni zërin e tij pas jush 
duke thënë: «Kjo është rruga që duhet të ndiqni.» 22Ju do t’i merrni idhujt tuaj të 
argjendtë dhe të praruar, dhe do t’i hidhni si pisllëk, duke thirrur: «Shporruni!» 23Çdo 
herë kur të mbillni farën, Zoti do të dërgojë shi, do të bëjë të rritet dhe do t’ju japë të 
korra të bollshme, dhe bagëtitë tuaja do të kenë kullota të shumta. 24Qetë dhe gomarët 
që do të lërojnë fushat, dhe do të hanë tagjinë më të mirë. 25Ditën kur fortesat e 
armikut tuaj do të pushtohen dhe njerëzit e tyre do të vdesin, nga çdo mal e kodër do 
të rrjedhin burime ujërash. 26Hëna do të ndriçojë njëlloj si dielli, dhe dielli do të 
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ndriçojë shtatë herë më shumë se zakonisht, sa drita e shtatë ditëve në një ditë. Të 
gjitha këto do të ndodhin kur Zoti do t’i lidhë dhe t’i shërojë plagët që i ka dhënë 
popullit të tij. 
 
Perëndia do të dënojë Asirinë 
27Fuqia dhe madhështia e Zotit mund të shihen nga larg. Zemërimin e tij e tregojnë 
zjarri dhe tymi. Ai flet, dhe fjalët e tij digjen si zjarr. 28Ai e dërgon erën përpara vetes si 
batica që merr gjithçka me vete. Ajo i fshin kombet duke i shkatërruar dhe u jep fund 
planeve të tyre të këqija.♦  29Por ju, popull i Perëndisë, do të gëzoheni dhe do të këndoni 
si në natën e festës së shenjtë. Do të gëzoheni si ata që ecin pas muzikës së flauteve 
rrugës për në Tempullin e Zotit, mbrojtësit të Izraelit.♦♦  
30Zoti do të bëjë që të gjithë ta dëgjojnë zërin e tij madhështor dhe ta provojnë forcën e 
zemërimit të tij. Do të ketë flakë, rrebeshe, breshër dhe shiu do të bjerë rrëke. 
31Asirianët do të tmerrohen kur ta dëgjojnë zërin e Zotit dhe ta provojnë forcën e 
ndëshkimit të tij. 32Sa herë që Zoti t’i godasë, populli i tij do ta rregullojë ritmin me 
muzikën e daulleve e të harpave. Perëndia do të luftojë vetë kundër asirianëve. 
33Shumë kohë më parë u përgatit vendi ku do të digjet perandori i Asirisë, në një zjarr 
shumë të madh. Zjarri është i thellë dhe i gjerë, me një turmë të madhe drush. Zoti do 
t’i fryjë zjarrit, që të ndizet. 
_________ 
♦ planet për të shkatërruar Izraelin. ♦♦ Pasha, ndërhyrje me hir, kurse tani Zoti do të ndërhyjë 
për t’i ndëshkuar asirianët. Gjersa izraelitët adhurojnë Perëndinë, Ai po i mund armiqtë e tyre.  
 
Perëndia do të mbrojë Jerusalemin 

Ata që shkojnë në Egjipt për ndihmë, janë të humbur! Ata mbështeten në forcat 
e shumta ushtarake të Egjiptit – kuajt, karrocat e luftës dhe ushtarët. Por ata 

nuk mbështeten te Zoti, Perëndia e shenjtë e Izraelit, dhe as nuk i luten për ndihmë. 
2Ai vepron me kompetencë! Ai dërgon fatkeqësi. Ai i plotëson kanosjet e tij për të 
ndëshkuar njerëzit e këqij, si dhe përkrahësit e tyre. 3Egjiptianët nuk janë perëndi – 
ata janë thjesht njerëz. Kuajt e tyre nuk janë të mbinatyrshëm. Kur të veprojë Zoti, 
kombi i fortë do të thërrmohet, kurse kombi i dobët që e ndihmonte, do të rrënohet. Të 
dy do të shkatërrohen.♦  
4Zoti më tha: «Pa marrë parasysh sa fort thërrasin barinjtë, ata nuk mund ta largojnë 
luanin nga kafsha që ka vrarë; kështu, nuk ka asgjë që mund të më pengojë mua, të 
gjithëfuqishmin, që të mos e mbroj malin e Cionit. 5Unë, Zoti i gjithëfuqishëm, do ta 
mbroj dhe do ta ruaj Jerusalemin ashtu si zogu që qëndron pezull në ajër përmbi 
çerdhen e tij për të mbrojtur të vegjlit.» 
6Zoti tha: «O njerëz të Izraelit, ju keni mëkatuar kundër meje dhe më keni kundër-
shtuar. Por tani, kthehuni tek unë! 7Po vjen koha kur të gjithë do t’i hidhni idhujt që ju 
shpien në mëkat – idhujt prej argjendi dhe ari. 8Asiria do të shkatërrohet në luftë, por 
jo me fuqi njerëzore. Asirianët do të ikin me vrap nga beteja, dhe të rinjtë e tyre do të 
zihen rob. 9Perandori i tyre do të ikë me vrap dhe me tmerr, ndërsa oficerët do të 
tmerrohen aq shumë, saqë do t’i braktisin flamurët e tyre të betejës.» Kështu ka 
vendosur Zoti, që adhurohet në Jerusalem dhe zjarri i të cilit ndizet për flijime.♦♦  
_______ 
♦ Kështu mos lidh aliancë me ta! Do t’i ndreq unë në kohën e duhur. ♦♦ Simbolik për furrën e 
zemërimit të Zotit kundër Asirisë, megjithatë Asiria i ka nën kontrollin Judën dhe Izraelin pas 
disfatës së tyre më 701, në fund do t’i mundin babilonasit.  
 
Mbreti me ndershmëri 

Një ditë ♦ do të ketë mbret që sundon me ndershmëri, dhe udhëheqës që do të 
sundojnë me drejtësi. 2Secili prej tyre do të jetë si strehimi nga era dhe vendi për 

t’u fshehur në kohën e furtunës. Ata do të jenë si përrenjtë që rrjedhin në shkretërirë, 
si hija e shkëmbit shumë të madh në tokë të shkretë. 3Sytë dhe veshët e tyre do të 
hapen për nevojat e popullit. 4Ata nuk do të jenë më të padurueshëm, por do të 
veprojnë me arsyetim dhe me paanshmëri. 5Askush nuk do të mendojë se rebeli është i 
ndershëm, as do të thotë se njeriu i pabesë vepron me mend. 
6Rebeli flet me rebelizëm dhe shpik vepra të këqija. Ato që ai bën dhe thotë, janë fyerje 
kundër Zotit. Të uriturve nuk u jep asgjë për të ngrënë dhe të eturve asgjë për të pirë. 
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7Rebeli është i keq dhe bën vepra të këqija: thur komplote për t’i rrënuar të varfrit me 
gënjeshtra, dhe i pengon të fitojnë të drejtat e tyre. 8Ndërsa njeriu i ndershëm vepron 
me ndershmëri dhe qëndron i patundur në atë që është e drejtë. 
________ 
♦ ose: në qoftë se.....ky do të ketë qenë lajm i frymëzuar drejtuar Hizkijës me hipjen e tij në fron, 
megjithatë parashikon të vetmin person që mund t’i plotësojë këto kushte, Mesinë. 
 
Dënimi dhe rikthimi 
9Ju gra të shkujdesura që e merrni shtruar, dëgjoni atë që po ju them. 10Ndoshta tani 
jeni të kënaqura, por sot një vit do të jeni të dëshpëruara, sepse nuk do të ketë rrush 
për të mbledhur. 11Ju keni pasur të gjitha të mirat, të shkujdesura; por tani, dridhuni 
nga frika!  
Zhvishini teshat dhe lidhni lecka rreth belit. 12Bjerini gjoksit nga hidhërimi, sepse arat 
dhe vreshtat pjellore u shkatërruan, 13 në tokën e popullit tim rriten drizat dhe ferrat. 
Vajtoni për të gjitha shtëpitë ku njerëzit ishin të lumtur, dhe për qytetin që ishte plot 
jetë dhe gjallëri. 14Madje edhe pallati do të braktiset dhe kryeqyteti do të shkatërrohet 
plotësisht. Shtëpitë dhe fortesat që ruheshin, do të shtrihen në gërmadha përgjith-
monë.♦ Atje do të enden gomarë të egër dhe delet do të gjejnë kullotë. 
15Megjithatë, Perëndia do të na dërgojë Shpirtin e tij. Toka e shkretë do të bëhet pjellore 
dhe arat do të prodhojnë të lashta me bollëk. 16Gjithkund në tokën (e premtuar) do të 
sundojë drejtësia. 17Meqë të gjithë do të bëjnë atë që është e drejtë, do të ketë paqe dhe 
siguri përgjithmonë. 18Njerëzit e Perëndisë nuk do të kenë shqetësime, dhe shtëpitë e 
tyre do të jenë të sigurta dhe të qeta. (19Pyllin e armiqve do ta shkatërrojë breshri. 
Atëherë do të jetë fresk në shpatat e pyllit, dhe qytetet do të rrinë të qetë në rrafshinë.  
20Sa të lumtur do të jenë të gjithë, me ujë të bollshëm për të lashtat, dhe gjithkund 
kullota të sigurta për gomarët dhe bagëtitë. 
__________ 
♦ Duket qartë se nuk ishte rast te Juda sepse këto qytete në fund u rikthyen. Prandaj fraza 
duhet të aludojë më mirë për plotësimin, intensitetin, e jo aq gjatësinë (shih edhe jeta e 
përjetshme, vdekja e përjetshme, etj).  
 
Lutja për ndihmë 

Armiqtë tanë janë të humbur! Ata kanë plaçkitur dhe tradhtuar, megjithëse as-
kush nuk i ka plaçkitur as tradhtuar. Por koha e tyre për të plaçkitur dhe për të 

tradhtuar do të marrë fund, dhe ata vetë do të bëhen viktima të plaçkitjes dhe 
tradhtisë. 
2O Zot, ki mëshirë për ne. Shpresat i kemi vënë tek ti. Na mbro çdo ditë dhe na shpëto 
në kohë të vështira. 3Kur ti lufton për ne, kombet ikin nga zhurma e betejës. 4Sulen 
fluturimthi mbi plaçkat e tyre dhe i marrin ato si plaçkë të grabitur. 
5Sa i madh është Zoti! Ai sundon mbi të gjitha. Ai do ta mbushë Jerusalemin me 
drejtësi dhe ndershmëri 6dhe do t’i japë kombit stabilitet. Ai e mbron gjithnjë popullin e 
tij dhe i jep atij urtësi dhe zotësi. Thesari i tij më i madh është respekti i thellë për 
Zotin.♦  
7Njerëzit trima thërrasin për ndihmë. Ambasadorët që përpiqeshin të zhvillonin bise-
dime për paqe, qajnë me lot të hidhur. 8Rrugët kryesore janë aq të rrezikshme, saqë 
askush nuk udhëton nëpër to. Marrëveshjet shkelen dhe traktatet e paqes thyhen. 
Nuk respektohet më askush. 9Toka shtrihet e papunuar dhe e shkretë.  
Pyjet e Libanit janë tharë, rrafshina pjellore e Sharonit duket si shkretëtira dhe në 
vargmalin e Karmelit gjethet po bien nga pemët. 
________ 
♦ Sfondi është çlirimi i mrekullueshëm i Jerusalemit nga Senakeribi më 701 p.e.r., por pjesa që 
mbetet nga vendi është shkretuar (rr. 7-9). Respekti i thellë për Zotin është aludim për 
adhurimin në Tempullin e Jerusalemit.  
 
Zoti paralajmëron armiqtë e tij 
10Zoti u thotë kombeve: «Tani do të veproj. Do të tregoj fuqinë time. 11Ju thuri plane të 
kota dhe rezultatet e tyre janë një hiç. Shpirti im është si zjarri që do t’ju shkatërrojë. 
12Ju do të shembeni si shkëmbinjtë që digjen për të bërë gëlqere, si ferrat që bëhën hi. 
13Le ta dëgjojnë të gjithë, qofshin larg a afër, atë që kam bërë unë dhe ta pranojnë 
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fuqinë time.» 
14Njerëzit rebelë të Cionit dridhen nga tmerri. Ata thonë: «Dënimi i Perëndisë është si ai 
zjarri që digjet përgjithmonë. A mund të mbijetojë ndonjëri prej nesh nga një zjarr i 
tillë?» 15Ju mund të mbijetoni, në qoftë se thoni dhe bëni atë që është e drejtë. Mos e 
përdorni fuqinë tuaj për t’i mashtruar të varfrit dhe mos pranoni ryshfet. Mos u lidhni 
me ata që mendojnë të bëjnë vrasje dhe gjëra të tilla të këqija. 16Atëherë ju do të jeni të 
sigurt; do të jeni po aq të sigurt sikur të ishit në një kala të fortë. Do të keni ushqim 
për të ngrënë dhe ujë për të pirë. 
 
 
E ardhmja madhështore 
17Përsëri do të shihni një mbret që mbretëron në madhështi mbi një vend që shtrihet në 
të gjitha anët. 18Shqetësimet tuaja për tagrambledhësit e huaj dhe spiunët do të 
harrohen. 19Nuk do t’i shihni më të huajt arrogantë që flasin një gjuhë që nuk kuptoni. 
20Shikoni Cionin, qytetin ku festojmë festat tona fetare. Shikoni Jerusalemin! Sa vend i 
sigurt për të banuar do të jetë ai! Do të jetë si tenda e palëvizshme, kunjat e së cilës 
nuk do të shkulen kurrë dhe litarët e saj nuk do të këputen kurrë. 21Zoti do të na 
tregojë madhështinë e tij. Ne do të banojmë pranë lumenjve të gjerë dhe përrenjve, por 
anijet e armikut nuk do të lundrojnë në to. 22-23Të gjitha pajisjet në këto anije janë të 
kota; velat nuk mund të ngrihen! Ne do ta marrim pasurinë e ushtrive armike, dhe do 
të ketë aq shumë, saqë edhe të çalët do të mund të marrin pjesën e tyre. Mbreti ynë do 
të jetë Zoti vetë; ai do të mbretërojë mbi ne dhe do të na mbrojë. 24Askush që banon në 
vendin tonë (në Izrael) kurrë nuk do të ankohet ndonjëherë se është i sëmurë, dhe të 
gjitha mëkatet do të falen. 
 
Perëndia do të ndëshkojë armiqtë e tij 

Ejani, njerëz të të gjitha kombeve! Mblidhuni dhe dëgjoni. Të afrohet mbarë toka 
dhe të gjithë banorët e saj për të dëgjuar. 2Zoti është zemëruar me të gjitha 

kombet dhe ushtritë e tyre. Ai i ka dënuar me shkatërrim. 3Kufomat e tyre nuk do të 
varrosen, por do të shtrihen mbi tokë, do të prishen dhe do të kalben; malet do të jenë 
të gjakosura. 4Dielli, hëna dhe yjet do të bëhen pluhur. Qielli do të zhduket si 
pergamena që mbyllet, dhe yjet do të bien siç bien fiqtë.♦  
5Zoti e ka përgatitur shpatën e tij në qiell dhe tani do të godasë Edomin, ata njerëz që i 
ka dënuar me shkatërrim. 6Shpata e tij do të mbulohet me gjakun dhe dhjamin e tyre, 
si gjaku dhe dhjami i qengjave dhe dhive që flijohen. Zoti do ta bëjë këtë flijim në 
qytetin Bocra; ai do të shkaktojë masakër të madhe në mbarë Edomin. 7Njerëzit do të 
bien si qe të egra dhe dema të rinj; toka do të gjakoset dhe do të mbulohet me dhjamë. 
8Kjo është koha kur Zoti do ta shpëtojë Cionin dhe do t’ua marrë hakun armiqve të tij. 
9Përrenjtë e Edomit do të shndërrohen në katran, dhe dheu do të shndërrohet në squ-
fur. Mbarë vendi do të digjet si katrani. 10Do të digjet ditë e natë, dhe zjarri nuk do të 
shuhet kurrë. Toka do të shtrihet e shkretë brez pas brezi dhe askush nuk do të 
udhëtojë kurrë më nëpër të. 11Tokën do ta pushtojnë kukuvajkat dhe korbat. Zoti do ta 
bëjë përsëri të shkretë dhe të pabanuar, siç ishte para krijimit. 12Nuk do të ketë mbret 
për të sunduar vendin, dhe udhëheqësit do të jenë zhdukur. 13Në të gjitha pallatet dhe 
qytetet e rrethuara me mure do të rriten ferrat dhe gjëmbat, dhe në to do të banojnë 
çakajtë dhe kukuvajkat. 14Atje do të enden kafshët e egra, dhe dhitë e egra do të 
thërrasin njëra-tjetrën. Huti do të vijë atje duke kërkuar vend për të pushuar. 15Kuku-
vajkat do të bëjnë çerdhet e tyre, do të bëjnë vezët, do të ngrohin klloçkat e tyre dhe do 
të kujdesen atje për to. Atje do të vijnë e do të mblidhen edhe qiftet.♦♦  
16Hapni librin e Zotit dhe lexoni se ç’thotë ai. Asnjëra nga këto qenie nuk do të mungojë 
dhe asnjëra nuk do të jetë pa shokun e saj. Kështu urdhëroi Zoti; ato do t’i bashkojë ai 
vetë. 17Zoti është ai që do t’ua ndajë tokën (e premtuar) atyre dhe secilit do t’i japë 
pjesën e tij. Ata do të banojnë brez pas brezi në tokën (e premtuar), dhe ajo do t’u 
takojë atyre përgjithmonë. 
__________ 
♦ Aludimi i parë do të ishte për perënditë e Edomit, por pastaj për fuqitë qiellore që do të 
ngatërrohen me ardhjen e Mesisë. Edom = armiqtë e Zotit, kurse Cioni = populli i Zotit.  
♦♦ Aludim i mundshëm për vendin e Izraelit në formën e tij të shpopulluar pas deportimit në 
Babilon. 
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Rruga e shenjtërisë 

Stepa do të gëzohet dhe lulet do të çelin në vende të shkreta. 2Shkretëtira do të 
këndojë dhe do të brohorasë nga gëzimi; ajo do të jetë e bukur si malet e Libanit 

dhe pjellore si fushat e Karmelit dhe të Sharonit. Të gjithë do ta shohin madhështinë e 
Zotit, lavdinë dhe fuqinë e tij. 3Jepu forcë duarve të lodhura dhe gjunjëve që dridhen 
nga dobësia. 4Thuajuni zemërlëshuarve; «Merrni zemër dhe mos kini frikë! Perëndia po 
vjen për t’ju shpëtuar, për të ndëshkuar armiqtë tuaj.» 5Atëherë të verbrit do të shohin 
dhe të shurdhët do të dëgjojnë. 6Të çalët do të kërcejnë si drerët, kurse memecët do të 
thërrasin nga gëzimi.♦ Përrenjtë do të rrjedhin nëpër shkretëtirë 7dhe rëra e zjarrtë do 
të bëhet liqen, kurse në tokën e thatë do të gufojnë burimet e ujit. Atje ku dikur 
banonin çakajtë, do të rriten barëra kënetore dhe kallama. 8Atje do të jetë rruga 
kryesore, që do të quhet «Rruga e shenjtë.»♦♦  Nëpër këtë rrugë nuk do të udhëtojë 
asnjë mëkatar, asnjë rebel nuk do t’i mashtrojë ata që shkojnë në të. 9Atje nuk do të 
ketë asnjë luan; kësaj rruge nuk do të kalojë asnjë kafshë e egër. Ata që i ka shpëtuar 
Zoti, do të kthehen në shtëpi nga kjo rrugë. 10Ata do të arrijnë me gëzim në Jerusalem, 
duke kënduar dhe duke thirrur nga hareja. Ata do të gëzohen përgjithmonë, të çliruar 
një herë e mirë nga trishtimi dhe pikëllimi. 
_________ 
♦ Të gjitha këto ndyshime në rendin natyror në Izrael pasqyrojnë rilindjen shpirtërore të kombit. 
Jezusi i ka kryer këto mrekulli për të treguar se ishte ai që do t’i shkaktojë këto ndyshime. ♦♦ 
Është rruga që të çon në tempull (vendin e pranisë së Zotit). Rruga të tilla ndertoheshin në 
lashtësi për procesione në tempuj dhe nga tempujt paganë. 
 
Asirianët kërcënojnë Jerusalemin 
(2 Mbr 18,13-27; 2 Kron 32,1-19) 

Vitin e 24-t të mbretërimit të Hizkijës, mbretit të Judës, Senaheribi, perandori i 
Asirisë, sulmoi qytetet e fortifikuara të Judës dhe i pushtoi ato.♦  2Atëherë ai i 

dha urdhër kryenëpunësit të tij të shkonte nga Lakishi në Jerusalem me një forcë të 
madhe ushtarake për të kërkuar dorëzimin e mbretit Hizkija. Nëpunësi zuri vend në 
rrugën ku punonin dërstilarët, pranë kanalit që sillte ujin nga pellgu i sipërm. 3Përpara 
i dolën tre judeasit: administratori i pallatit, Eljakimi, biri i Hilkijës; protokollisti i 
shtetit, Shevna; dhe kancelari, Joahu, biri i Asafit. 4Nëpunësi asirian u tha se 
perandori donte të dinte se pse ndihej i sigurt mbreti Hizkija. 5Ai i sfidoi, duke thënë: 
«Mos mendoni se fjalët mund ta zëvendësojnë aftësinë dhe forcën ushtarake? Kush 
mendoni se do t’ju ndihmojë për të bërë kryengritje kundër Asirisë? 6Ju pritni që do 
t’ju vijë në ndihmë Egjipti, por kjo do t’i ngjante kallamit që përdoret për shkop – 
kallami do të thyhej dhe do t’jua shponte dorën. Kështu është edhe mbreti i Egjiptit, 
kur mbështetet në të.» 
7Nëpunësi asirian vazhdoi: «Apo mos doni të thoni se mbështeteni në Zotin, Perëndinë 
tuaj? Madje Hizkija shkatërroi edhe shenjtëroret e Zotit, kur i tha popullit të Judës dhe 
të Jerusalemit të adhuronte në një shenjtërore të vetme. 8Unë do të vë bast me ju në 
emër të perandorit. Do t’ju jap dy mijë kuaj, në qoftë se mund të gjeni kaq njerëz për t’i 
ngarë. 9Ju nuk mund të bëni garë as me nëpunësin asirian me gradën më të ulët, e 
megjithatë pritni që egjiptianët t’ju dërgojnë kalorës dhe karroca. 10Mos mendoni se e 
kam sulmuar dhe shkatërruar vendin tuaj pa ndihmën e Zotit? Vetë Zoti më urdhëroi 
ta sulmoja dhe ta shkatërroja.» 
11Atëherë Eljakimi, Shevna dhe Joahu i thanë nëpunësit: «Fol aramaisht me ne, se 
kuptojmë. Mos fol hebraisht; po na dëgjojnë të gjithë njerëzit mbi mure.» 
12Ai iu përgjigj: «A mendoni se ju jeni të vetmit që perandori më dërgoi për t’ua thënë 
këtë? Jo. Këto fjalë ua drejtoj, gjithashtu, atyre që janë ulur mbi mure, të cilët do të 
detyrohen të hanë jashtëqitjen e tyre dhe të pinë urinë e tyre, njëlloj si ju!» 
13Pastaj nëpunësi u ngrit dhe thirri hebraisht: «Dëgjoni çfarë ju thotë perandori i 
Asirisë. 14Ai ju paralajmëron të mos ju mashtrojë Hizkija. Hizkija nuk mund t’ju 
shpëtojë. 15Dhe mos e lejoni që t’ju bindë për t’u mbështetur në Zotin. Mos mendoni se 
Zoti do t’ju shpëtojë, se ai do ta pengojë ushtrinë tonë asiriane që ta pushtojë qytetin. 
16Mos e dëgjoni Hizkijën! Perandori i Asirisë ju urdhëron të dilni nga qyteti dhe të 
dorëzoheni. Do të lejoheni të gjithë të hani rrush nga hardhitë tuaja dhe fiq nga pemët 
tuaja, si dhe të pini ujë nga puset tuaja – 17derisa perandori t’ju shpërngulë në një 
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vend që i ngjan vendit tuaj, ku ka vreshta për të bërë verë dhe grurë për të bërë bukë. 
18Mos t’ju mashtrojë Hizkija duke ju dhënë të kuptoni se Zoti do t’ju shpëtojë. A i 
shpëtuan përënditë e kombeve të tjera vendet e veta nga perandori i Asirisë? 19Ku janë 
ato tani – perënditë e Hamatit dhe Arpadit? Ku janë perënditë e Sefarvaimit? A e 
shpëtoi dikush Samarinë? 20Kur e ka shpëtuar ndonjë prej perëndive të të gjithë këtyre 
vendeve vendin e vet nga perandori i Asirisë? Atëherë çfarë ju bën të mendoni se Jeru-
salemin do ta shpëtojë Zoti?» 
21Njerëzit mbi mure heshtën, ashtu siç kishte urdhëruar Hizkija; ata nuk thanë asnjë 
fjalë. 22Pastaj Eljakimi, Shevna dhe Joahu i grisën rrobat me pikëllim, shkuan dhe e 
njoftuan mbretin për atë që kishte thënë nëpunësi asirian. 
________ 
♦ Senakeribi përmend 46 prej tyre. Fillimist Hizkija nuk e kishte paguar haraçin, por më vonë. 
kur Jerusalemi ishte rrethuar, pranoi, por asirianët kërkuan pabesisht për më tepër dorëzimin e 
qytetit.  
 
Mbreti i lutet Isaisë për ndihmë 
(2 Mbr 19,1-7) 

Sapo e dëgjoi këtë raport, mbreti Hizkija i grisi rrobat nga pikëllimi, u vesh me 
pëlhurë kërpi dhe shkoi në Tempullin e Zotit. 2Ai dërgoi Eljakimin, administra-

torin e pallatit, Shevnën, protokollistin e shtetit, dhe kryepriftërinjtë te profeti Isaia, 
biri i Amocit. Edhe ata ishin veshur me pëlhurë kërpi. 3Ky është lajmi që ai u tha t’i 
jepnin Isaisë: «Sot është ditë vuajtjesh; jemi të ndëshkuar dhe të turpëruar; jemi si 
gruaja që do të lindë, por është tepër e dobët. 4Perandori asirian e ka dërguar 
nëpunësin e tij kryesor për të fyer Perëndinë e gjallë. Zoti, Perëndia jote, t’i dëgjojë këto 
fyerje dhe t’i ndëshkojë ata që i thanë. Prandaj lutjuni Perëndisë për ata që kanë 
mbijetuar nga populli i tij.» 5Kur Isaia mori lajmin e mbretit Hizkija, 6i dërgoi atij këtë 
përgjigje: «Zoti ju thotë të mos frikësoheni nga asirianët që pohojnë se Ai nuk mund t’ju 
shpëtojë. 7Zoti do të bëjë që perandori të dëgjojë një fjalë, e cila do ta detyrojë të 
kthehet në vendin e tij, dhe atje Zoti do të bëjë që të vritet.» 
 
Asirianët dërgojnë kërcënim tjetër 
8Nëpunësi asirian kishte marrë vesh që perandori Senaherib ishte larguar nga Lakishi 
dhe po luftonte kundër fortesës së afërme të Livnës; prandaj shkoi për t’u këshilluar 
me të. 

9-10Asirianët morën lajmin që ushtria egjiptiane po vinte për t’i sulmuar, nën komandën 
e mbretit Tirhaka nga Nubia. Kur e mësoi këtë, perandori dërgoi një letër mbretit të 
Judës, Hizkijës, ku thuhej: «Perëndia, në të cilin mbështetesh, të ka thënë se nuk do të 
më dorëzohesh, por mos u mashtro. 11Ti e ke të qartë se ç’u kanë bërë vendeve të tjera 
perandorët e Asirisë – i kanë shkatërruar plotësisht. A mendon se mund t’i shpëtosh? 
12Stërgjyshërit e mi shkatërruan qytetet Gozan, Haran dhe Recef, dhe vranë popullin e 
Bet-Edenit, që banonte në Telasar; asnjëra prej perëndive të tyre nuk arriti t’i 
shpëtonte. 13Ku janë mbretërit e Hamatit, Arpadit, Sefarvaimit, Henës dhe Avës?» 
14Mbreti Hizkija e mori letrën nga lajmëtarët dhe e lexoi. Pastaj hyri në Tempull, e 
vendosi letrën në praninë e Zotit, 15dhe iu lut:  

16«Zot i gjithëpushtetshëm, Perëndi i Izraelit, i ulur në fron mbi engjëjt rojtarë, ti, i 
vetmi, je Perëndi, që sundon mbi të gjitha mbretëritë e botës. Ti krijove tokën dhe 
qiellin. 17Tani, o Zot, na dëgjo dhe shiko se ç’po ndodh me ne. Dëgjo gjithçka që thotë 
Senaheribi për të fyer ty, Perëndinë e gjallë. 18Ne të gjithë e dimë se perandorët e Asirisë 
kanë shkatërruar shumë kombe, kanë shkretuar vendet e tyre, 19dhe kanë djegur 
perënditë e tyre – që nuk ishin aspak perëndi, por vetëm figura prej druri dhe guri, të 
gdhendura me duar njerëzore. 20Tani, o Zot, Perëndia jonë, na shpëto nga asirianët, në 
mënyrë që të gjitha kombet e botës ta kuptojnë se ti je i vetmi Perëndi.» 
 
Lajmi i Isaisë drejtuar mbretit 
(2 Mbr 19,18-37) 
21Pastaj Isaia i dërgoi Hizkijës lajmin se, në përgjigje të lutjes së mbretit, 22Zoti kishte 
thënë: «Qyteti i Jerusalemit tallet me ty dhe të përbuz, o Senaherib. 23Kë mendon të 
fyesh dhe të vësh në lojë? Ti je sjellë me mospërfillje ndaj meje, Perëndisë së shenjtë të 
Izraelit. 24Ti dërgove shërbëtorët e tu për t’u mburrur para meje, duke thënë se paske 
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mundur malet më të larta të Libanit me të gjitha karrocat e tua të luftës. Ti je mburrur 
se paske prerë atje cedrat më të lartë, dhe se paske hyrë në pjesët më të dendura të 
pyjeve. 25Ti je mburrur se paske hapur puse dhe paske pirë ujë në vende të huaja, dhe 
se këmbët e ushtarëve të tu paskan shkelur mbi shtratin e thatë të Nilit. 
 26A të ka rënë në vesh që këtë e kisha planifikuar unë shumë kohë më parë?♦  Dhe 
tani e kam realizuar. Unë të dhashë pushtet për të bërë shkrumb e hi qytete të fortifi-
kuara.  

27Banorët e tyre ishin të pafuqishëm; ishin të tmerruar dhe të hutuar. Ata ishin si bari 
në fushë të thatë ose si bari i keq që rritet në çati, kur e than era e nxehtë e jugut. 
28Por unë di gjithçka rreth teje, çfarë bën, ku po shkon. E di se tërbohesh kundër meje. 
29Kam marrë raportin për tërbimin dhe për mburrjen tënde; tani do të të vë një grep në 
hundë dhe një gojëz në gojë dhe do të të kthej andej nga erdhe.» 
30Pastaj Isaia i tha mbretit Hizkija: «Kjo është shenjë për atë që do të ndodhë. 
Këtë vit dhe vitin e ardhshëm do të keni vetëm grurë të egër për të ngrënë, por pas 
këtyre viteve do të mund të mbjellësh dhe të korrësh grurin tënd, të mbjellësh hardhi 
dhe të hash rrush. 31Ata do të mbeten gjallë në Judë, do të lulëzojnë si bimët që 
lëshojnë rrenjë të thella në tokë dhe prodhojnë fruta. 32Do të ketë njerëz në Jerusalem 
dhe në malin e Cionit, që do të mbijetojnë, sepse Zoti i gjithëpushtetshëm është i 
vendosur për ta realizuar këtë.» 
33Zoti ka thënë këtë për perandorin asirian: «Ai nuk do të hyjë në këtë qytet, e as nuk 
do të gjuajë asnjë shigjetë kundër tij. Qytetit nuk do t’i afrohet asnjë ushtar me mbu-
rojë dhe rreth tij nuk do të ndërtohet asnjë ledh. 34Ai do të kthehet andej nga erdhi, pa 
hyrë në këtë qytet. Këtë e kam vendosur unë, Zoti.  

35Unë do ta mbroj dhe do ta ruaj këtë qytet, për hir të nderit tim dhe për shkak të 
premtimit që i kam dhënë Davidit, shërbëtorit tim.» 
36Një engjëll i Zotit iu afrua kampit asirian dhe vrau ♦ 185.000 ♦♦ ushtarë. Të nesër-
men, në të aguar, të gjithë ishin shtrirë të vdekur! 37Pastaj Senaheribi, perandori 
asirian, u tërhoq dhe u kthye në Ninave. 38Një ditë, kur po adhuronte në tempullin e 
perëndisë së tij, Nisrohut, dy nga bijtë e tij, Adrameleku dhe Sharezeri,♦♦♦ e vranë me 
shpatat e tyre, dhe ikën në krahinën e Araratit. Fronin e perandorit Esarhadon e 
trashëgoi njëri prej bijve të tij. 
______________ 
♦  Do të jetë murtajë bubonike (shih tregimin e Herodotit ku përmenden minj). Në Bibël gjithçka 
përshkruhet nga pikëpamja e shkaqeve të para. ♦♦ ka mundësi që bëhet fjalë për 185 oficerë 
ose 18.500 veta. ♦♦♦ Sipas mbishkrimeve asiriane Adad-Milki dhe Sharusur u shtrehuan më 
682 p.e.r. në Armeni. 
 
Sëmundja e mbretit Hizkija dhe shërimi i saj 
(2 Mbr 20,1-11; 2 Kr. 32,24-26) 

Në atë kohë mbreti Hizkija u sëmur dhe ishte në prag të vdekjes. Profeti Isaia, 
biri i Amocit, shkoi për ta vizituar dhe i tha: «Zoti thotë se duhet të rregullosh 

gjithçka, sepse nuk do të shërohesh. Përgatitu për të vdekur!» 
2Hizkija ktheu fytyrën nga muri dhe iu lut Zotit:♦ 3«Kujtohu, o Zot, se si të shërbeja me 
besnikëri dhe se si u përpoqa gjithnjë të veproja sipas vullnetit tënd.» Dhe filloi të qante 
me lot të hidhur. 
4Pastaj Zoti urdhëroi që Isaia 5të kthehej te Hizkija dhe t’i thoshte: «Unë, Zoti, Perëndia 
e të parit tënd, Davidit, e kam dëgjuar lutjen tënde dhe i kam parë lotët e tu: do të lejoj 
që të jetosh edhe pesëmbëdhjetë vjet. 6Do të të shpëtoj ty dhe qytetin e Jerusalemit nga 
perandori i Asirisë, dhe do të vazhdoj ta mbroj këtë qytet.» 
21Isaia i tha mbretit të vinte një pastë fiqsh në tumor, dhe ai do të shërohej. 22Pastaj 
mbreti Hizkija pyeti: «Cila është shenja që unë do të shkoj në Tempull?» 
7Isaia iu përgjigj: «Zoti do të të japë një shenjë ♦♦ se do ta mbajë premtimin e tij. 8Në 
shkallën e ndërtuar nga mbreti Ahaz, Zoti do të bëjë që hija të lëvizë dhjetë shkallë në 
drejtim të kundërt.» Dhe hija u lëviz dhjetë shkallë në drejtim të kundërt. 
9Pasi u shërua, Hizkija shkroi këngën e lavdërimit që vijon: 
10’Mendoja se në lulen e moshës, do të zbrisja në botën e të vdekurve, pa e mbaruar 
jetën time të caktuar! 11Mendoja se në këtë botë të të gjallëve nuk do ta shihja Zotin, 
ose ndonjë njeri të gjallë. 12Jeta ime ishte shkëputur dhe merrte fund. Si tenda që ulet, 
si pëlhura që pritet nga avlëmendi. Mendoja se Zoti po i jepte fund jetës sime. 13Tërë 
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natën thërrisja nga dhembjet, sikur luani të m’i thyente kockat. Mendoja se Perëndia 
po i jepte fund jetës sime. 14Zëri im ishte i hollë dhe i dobët, dhe rënkoja si pëllumb. 
Sytë e mi po lodheshin së shikuari lart në qiell. O Zot, më shpëto nga të gjitha këto 
telashe. 15Çfarë mund të them? Këtë e ka bërë Zoti. Zemra ime është e hidhëruar, 
prandaj nuk mund të bie në gjumë. 16O Zot, unë do të jetoj për ty, vetëm për ty. Më 
shëro dhe më lejo të jetoj. 17Hidhërimi do të shndërrohet në paqe. Jetën time e shpëton 
nga çdo rrezik; ti i fal të gjitha mëkatet e mia. 18Askush nuk mund të të lavdërojë në 
botën e të vdekurve; të vdekurit nuk mund të besojnë në besnikërinë tënde. ♦♦♦ 19Të 
gjallët të lavdërojnë, ashtu siç të lavdëroj unë tani. Etërit u tregojnë fëmijëve se sa 
besnik je ti.  

20O Zot, ti më ke shëruar. Ne do t’i biem harpës dhe do të këndojmë lavdinë tënde, do 
të këndojmë lavdi në Tempullin tënd gjithë jetën tonë.’ 
_________ 
♦ Në dallim me Ahazin, ky ishte njeriu që i lutej Zotit. ♦♦ Një prej shumë përkufizimesh të fjalës 
sakrament. ♦♦♦ Ata janë hija, kopje të dytë dhe fantasma.  
 
Lajmëtarët nga Babilonia 
(2 Mbr 20,12-19) 

Rreth kësaj kohe, Merodah Baladani, biri i Baladanit, dëgjoi që mbreti Hizkija 
kishte qenë i sëmurë dhe i dërgoi një letër dhe një dhuratë. 2Hizkija i priti mirë 

lajmëtarët dhe u tregoi pasurinë e tij – argjendin dhe arin, erëzat dhe parfumet, si dhe 
të gjitha pajisjet e tij ushtarake. Në depot dhe në tërë mbretërinë e tij nuk mbeti asgjë 
pa u treguar. 3Pastaj profeti Isaia shkoi te mbreti Hizkija dhe e pyeti: «Nga erdhën këta 
njerëz dhe çfarë të thanë?» Hizkija iu përgjigj: «Ata erdhën nga një vend shumë i largët, 
nga Babilonia.» 4«E çfarë panë në pallat?» «Panë gjithçka. Nuk lashë asgjë në depo pa 
treguar.» 5Pastaj Isaia i tha mbretit: «Zoti i gjithëpushtetshëm thotë se 6po vjen koha 
kur gjithçka në pallatin tënd, gjithçka që kanë grumbulluar të parët e tu deri më sot, 
do të shpihet në Babiloni. Nuk do të mbetet asgjë. 7Disa nga pasardhësit e tu të drejt-
përdrejtë do të merren dhe do të tridhen, që të shërbejnë në pallatin e mbretit të 
Babilonisë.»♦  
8Kjo fjalë i dha të kuptonte mbretit Hizkija se gjatë jetës së tij do të kishte paqe dhe 
siguri, prandaj iu përgjigj: «Lajmi që më dhe nga Zoti, është i mirë.» 
__________ 
♦ Kjo duhet të ndodhë një shekull më vonë dhe ishte pasojë afatgjatë e aliancës që Hizkija 
kishte lidhur me këtë rast me Merodah Baladanin që donte të rifitonte fronin e tij (shih edhe 2 
Mbr 20.12-19).  
 
Fjalët plot shpresë 

«Ngushëllojeni, ngushëllojeni popullin! – thotë Perëndia jonë. 2 – Jepini zemër 
popullit të Jerusalemit.♦ Thuajini se ka vuajtur mjaft gjatë, dhe mëkatet e tij 

tani janë falur. E kam ndëshkuar plotësisht për të gjitha mëkatet e tij.» 3Një zë thërret: 
«Përgatitjani rrugën ♦♦ Zotit në shkretëtirë! Hapni udhën në vende të shkreta për Pe-
rëndinë tonë! 4Mbushni çdo luginë; rrafshoni çdo mal. Kodrat do të bëhen rrafshinë, 
dhe krahinat kodrinore do të rrafshohen.♦♦♦  5Atëherë madhështia e Zotit♥ do të 
shfaqet dhe do ta shohë i gjithë njerëzimi. Këtë e ka premtuar vetë Zoti.» 
6Një zë thërret: «Shpallni një lajm!» 
«Çfarë lajmi duhet të shpall?» – pyes unë. «Shpallni që tërë njerëzimi është si bari; nuk 
jeton më gjatë se lulet e egra. 7Bari fishket dhe lulet veniten, kur Zoti dërgon erën që 
fryn mbi to. Njerëzit nuk janë më të qëndrueshëm se bari. 8Po, bari fishket dhe lulet 
veniten, por fjala e Perëndisë sonë qëndron përgjithmonë.» 
9Ngjitu në malin e lartë dhe shpallja Jerusalemit lajmin e mirë! Thirr me zë të lartë dhe 
shpallja Cionit lajmin e mirë. Fol dhe mos ki frikë. Thuaju qyteteve të Judës se po vjen 
Perëndia e tyre! 
10Zoti Perëndi po vjen për të sunduar me pushtet, duke sjellë me vete popullin që ka 
shpëtuar. 11Ai do të kujdeset për kopenë e tij si bariu; do t’i mbledhë qengjat e tij dhe 
do t’i mbajë në duar; do t’i udhëheqë nënat e tyre me kujdes. 
___________ 
♦  Shumica e të mërguarve ishin prej Jerusalemit. Rruga është ajo në të cilën Zoti do t’i çojë të 
mërguarit nga Babiloni; shkretëtira është ajo midis Izraelit dhe Babilonit. ♦♦  Siç thuhet: shtrojau 
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qilimin e kuq. ♦♦♦  Zoti do të zbulohet si Zoti sovran i historisë që kthen popullin e tij në tokën e 
tij.  ♥ Premtimet e tij (posaçërisht ato drejtuar Izraelit) vlejnë përgjithmonë. Ky premtim 
parashikon kthimin përfundimtar të Izraelit dhe të gjithë popullit të Zotit.  
Në DhR, i cili është jep plotësimin e përkohshëm, zëri është ai i Gjon Pagëzorit që shpall Atë që 
duhet të vijë, i cili do ta çojë popullin e tij në shtëpi nga mërgimi shpirtëror.  
 
Perëndia e pashoke e Izraelit 
12A mund ta matë ndokush oqeanin me duar të mbledhur si kupë apo qiellin me pë-
llëmbën e dorës? A mund ta mbajë ndokush dheun e mbarë tokës në gotë apo t’i matë 
malet a kodrat në pjatën e peshores? 13A mund ta mësojë ndokush Zotin se ç’duhet të 
bëjë? Kush mund ta mësojë apo t’i japë këshillë atij? 14Me kë këshillohet Perëndia për 
të kuptuar, dhe për të mësuar se si duhen bërë gjërat? 15Për Zotin, kombet nuk janë 
asgjë, asgjë më tepër se një pikë uji; ishujt janë po aq të lehtë sa pluhuri. 16Të gjitha 
kafshët në pyjet e Libanit nuk mjaftojnë për t’i kushtuar një flijim Perëndisë sonë, 
kurse pemët e tij nuk mjaftojnë për të ndezur zjarrin që i duhet. 17Për Atë kombet nuk 
janë asgjë. 18Me kë mund të krahasohet Perëndia? Si mund të përshkruhet Ai? 19Ai nuk 
është si idhulli që bëjnë punëtorët,♦  të cilin e prarojnë farkëtarët dhe e vendosin në një 
piedestal prej argjendi. 20Njeriu që nuk është në gjendje të blejë argjend ose ar, zgjedh 
një dru që nuk kalbet. Ai gjen një zejtar të aftë për të bërë një figurë që nuk rrëzohet. 
21A nuk dini gjë? A nuk ju treguan për këtë shumë kohë më parë? A nuk keni dëgjuar 
se si filloi bota? 22Botën e krijoi Ai që rri ulur në fronin e tij, përmbi tokë dhe jashtë 
qiellit; njerëzit poshtë i duken të vegjël si milingonat. Ai e shtriu qiellin si perde, si 
tendë për të banuar. 23Ai rrëzon dhe asgjëson sundimtarë të fuqishëm. 24Ata janë si 
bimë të reja të porsambjella, që sapo kanë zënë rrënjë. Kur Zoti dërgon erë, ata thahen 
dhe i merr era si kashtën. 25Me kë mund të krahasohet Perëndia e shenjtë? A ka 
ndonjeri tjetër si Ai? 26Shikoni lart në qiell! Kush i krijoi yjet që shihni?♦♦  Ai që i bën të 
dalin si ushtri, ai e di se sa janë, dhe e thërret secilin me emrin e vet! Fuqia e tij është 
kaq madhështore – nuk mungon asnjëri prej tyre! 27O izraelitë, përse ankoheni atëherë 
që Zoti nuk i njeh telashat tuaja ose nuk brengoset, në qoftë se pësoni padrejtësi? 
28Mos vallë nuk e dini apo nuk e keni dëgjuar? Zoti është Perëndia e përjetshme; ai 
krijoi tërë botën. Ai nuk lodhet dhe nuk dëshpërohet kurrë. Mendimet e tij nuk i 
kupton askush. 29Ai i forcon ata që janë të dobët dhe të lodhur. 30Madje të rinjtë 
dobësohen; të fortëve u del shpirti. 31Por atyre që besojnë në Zotin për ndihmë, do t’u 
ripërtërihen forcat.♦♦♦  Ata do të ngrihen me flatrat lart si shqiponjat; ata do të vra-
pojnë, por nuk do të lodhen; do të ecin, por nuk do të dobësohen. 
__________ 
♦ Në dallim me perënditë e Babilonit.  ♦♦ Yjet adhuroheshin në Babilon. ♦♦♦ për të mbijetuar 
mërgimin dhe t’u kthyer në Izrael. 
 
Perëndia e Izraelit sfidon perënditë pagane 

Perëndia thotë: ”Heshtni dhe më dëgjoni, ju vende të largëta! Përgatituni ta pa-
raqitni procesin tuaj në gjyq; do të keni rast për të folur. Të mblidhemi për të 

vendosur se kush ka të drejtë. 2Kush e solli pushtuesin ♦ dhe kush e bën të fitojë nga-
do që të shkojë? Kush i jep fitore mbi mbretër dhe kombe? Shpata i rrëzon sikur të 
ishin prej pluhuri. Shigjetat i shpërndajnë si kashtë në erë. 3Ai i ndjek dhe marshon 
përpara i sigurt, aq shpejt, saqë këmbët mezi e prekin tokën!  
4Kush e shkaktoi këtë? Kush e ka caktuar zhvillimin e historisë? Unë, Zoti, isha atje në 
fillim, dhe unë, Zoti, do të jem atje në fund. 5Popujt e vendeve të largëta e kanë parë 
atë që kam bërë; ata janë të frikësuar dhe dridhen nga tmerri. Kështu, ata mblidhen 
dhe afrohen të gjithë. 6Zejtarët e ndihmojnë njëri-tjetrin dhe i japin zemër njëri-tjetrit. 
7Marangozi i thotë argjendarit: «Shumë mirë!» Njeriu që farkëton idhullin, i jep zemër 
atij që e mbërthen me gozhdë. Ata thonë: «Është ngjitur mirë me kallaj» – dhe e mbër-
thejnë me gozhdë. 
8Por ti, o Izrael, shërbëtori im, ti je populli që kam zgjedhur, pasardhësit e Avrahamit, 
mikut tim. 9Të kam sjellë nga skajet e botës; të thirra nga skajet e saj më të largëta dhe 
të thashë: «Ti je shërbëtori im. Nuk të hodha poshtë, por të zgjodha. 10Mos ki frikë – 
unë jam me ty! Unë jam Perëndia jote – mos u tremb nga asgjë! Unë do të të forcoj dhe 
do të ndihmoj; do të të mbroj dhe të shpëtoj. 
11Ata që zemërohen me ty, do të përjetojnë turpin e disfatës. Ata që luftojnë kundër 
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teje, do të vdesin, 12do të zhduken nga toka. 13Unë jam Zoti, Perëndia jote. Unë të forcoj 
dhe të them: «Mos ki frikë; do të të ndihmoj.»” 
14Zoti thotë: «Megjithëse je i vogël dhe i dobët, o Izrael, mos ki frikë; do të të ndihmoj. 
Unë, Perëndia e shenjtë e Izraelit, jam ai që të shpëtoj. 15Unë do të të bëj si shirëse, me 
dhëmbë të rinj dhe të mprehtë. Ti do të shijsh male dhe do t’i shkatërrosh; kodrat do të 
bëhen pluhur. 16Ti do t’i hedhësh në ajër; do t’i marrë era dhe ato do të shpërndahen 
nga stuhia. Atëherë ti do të gëzohesh, sepse unë jam Perëndia jote; ti do të më 
lavdërosh mua, Perëndinë e shenjtë të Izraelit. 
17Kur populli im nevojtar të kërkojë ujë, kur goja e tij të jetë tharë nga etja, atëherë 
unë, Zoti, do ta plotësoj lutjen e tij; unë Perëndia e Izraelit, nuk do ta braktis kurrë. 
18Unë do të bëj që lumenjtë të rrjedhin nëpër kodrat e shkreta dhe burimet e ujit të 
murmuritin nëpër lugina. Unë do ta shndërroj shkretëtirën në pellgje ujërash, kurse 
tokën e thatë në burime. 19Do të bëj që në shkretëtirë të rriten cedrat, si dhe akaciet, 
mërsinat dhe ullinjtë. Në tokë shterpë do të rriten pyje pishash, dëllinjash dhe selvish. 
20Njerëzit do ta shohin këtë dhe do ta kuptojnë se e kam bërë unë, Zoti. Ata do ta 
kuptojnë se këtë e ka realizuar Perëndia e shenjtë e Izraelit. 
_________ 
♦ Kir (perandori persian). Ata që ishin në rrezik të frikësoheshin nga perënditë e Babilonit kishin 
nevojë ta dëgjonin këtë lajm. Këto perënditë e Babilonit hidhen në gjyq.  
 
Zoti sfidon idhujt 
21Zoti, mbreti i Izraelit, thotë kështu: «Ju perënditë e kombeve, paraqitni procesin tuaj. 
Sillni argumentet më të mira që keni. 22Afrohuni e parashikoni se ç’do të ndodhë, në 
mënyrë që ta dimë se kur do të ndodhë. Shpjegojini gjyqit ngjarjet e së kaluarës dhe na 
tregoni kuptimin e tyre. 23Na tregoni se çfarë do të na sjellë e ardhmja  – atëherë do ta 
dimë se ju jeni perëndi! Bëni diçka të mirë ose sillni ndonjë fatkeqësi: na mbushni me 
frikë dhe tmerr. 24Ju dhe gjithçka që ju bëni, është një hiç: ata që adhuroni ju, janë të 
neveritshëm! 
25Kam zgjedhur një njeri që banon në lindje; unë do ta sjell për të sulmuar nga veriu. Ai 
i shkel sundimtarët sikur të ishin prej balte, si poçari që shkel baltën. 26Kush prej jush 
parashikoi se do të ndodhte kjo, që të mund të themi se ju kishit të drejtë? Askush prej 
jush nuk tha një fjalë për këtë; askush nuk ju dëgjoi duke thënë gjë! 27Unë, Zoti, ia tre-
gova i pari lajmin Cionit; dërgova një lajmëtar në Jerusalem për të njoftuar: «Populli yt 
po vjen! Ata po kthehen në shtëpi!» 28Kur shikova midis perëndive, asnjëra nuk kishte 
gjë për të thënë: asnjëra nuk mund t’i përgjigjej pytjes sime. 29Të gjitha këto perëndi 
janë të kota; ato nuk mund të bëjnë asgjë – këta idhuj janë të dobët dhe të 
pafuqishëm. 
 
Shërbëtori i Zotit 

Zoti thotë: «Ja shërbëtori im, të cilin e forcoj – atë që kam zgjedhur, atij i 
drejtohet dashuria ime. E kam mbushur me shpirtin tim, dhe ai do t’i sjellë 

drejtësi ♦ çdo kombi. 2Ai nuk do të thërrasë, as s’do ta ngrejë zërin dhe as s’do të mbajë 
fjalime me zë të lartë në rrugë. 3Ai nuk do ta thyejë kallamin e përkulur, e as nuk do ta 
shuajë kandilin që regëtin.♦♦ Ai do t’u sjellë drejtësi të qëndrueshme të gjithëve. 4Atë 
nuk do ta lëshojë as shpresa e as zemra; do të vendosë drejtësi në tokë. Mësimin e tij 
do ta presin me padurim vende të largëta.» 
5Perëndia i krijoi qiejt dhe i shtriu; ai i dha formën tokës dhe gjithçkaje që banon në të, 
dhe u dha jetë të gjithë banorëve të saj. E tani Zoti Perëndi i thotë shërbëtorit të tij: 
6«Unë, Zoti, të kam thirrur dhe të kam dhënë pushtet për të siguruar drejtësi në tokë. 
Nëpërmjet teje unë do të lidh besëlidhje me të gjithë popujt;  nëpërmjet teje do t’u sjell 
dritën kombeve. 7Do t’u hap sytë të verbërve dhe do t’i liroj ata që janë në burgje të 
errëta. 8Unë, i vetmi, jam Zoti, Perëndia jote. Asnjë perëndie tjetër nuk i lejohet të 
marrë pjesë në madhështinë time; nuk do të lejoj që idhujt të marrin pjesë në lavdinë 
time. 9Gjërat që parashikova, tani u realizuan. Tani do të të tregoj për gjëra të reja, 
madje para se të fillojnë të realizohen.» 
________ 
♦ cadeqa (fjfj. drejtësi) është shfajësim>shpëtim, kurse torah është vullneti i Zotit për popullin e 
tij (shenjtërim). Daljës së dytë i nevojitet Moisiu më i madh (Mesia)  ♦♦ Ai s’do të jetë pushtues 
ushtarak siç ishte Kiri. 
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Këngë lavdërimi 
10Këndoni për Zotin një këngë të re: këndoni lavdinë e tij, tërë bota! Lavdërojeni, ju që 
lundroni në det; lavdërojeni, të gjitha qeniet e detit! Këndoni, vende të largëta, dhe të 
gjithë ju që banoni atje; 11shkretëtira dhe qytetet e saj ta lavdërojnë Perëndinë; populli i 
Kedarit ta lavdërojë! Ata që banojnë në qytetin e Selës, të thërrasin nga gëzimi nga 
majat e maleve! 12Ata që banojnë në vende të largëta, t’i japin lavdi Zotit! 13Zoti niset në 
luftë si luftëtari; ai është gati dhe ka dëshirë të madhe për luftë. Ai lëshon kushtrimin e 
luftës, thirrjen për betejë; ai e tregon fuqinë e tij kundër armiqve të tij. 
 
 
Perëndia premton të ndihmojë popullin e tij 
14Perëndia thotë: «Për shumë kohë heshta; nuk iu përgjigja popullit tim. Por tani erdhi 
koha për të vepruar; thërras si një grua gjatë lindjes. 15Do t’i shkatërroj malet e kodrat 
dhe do të thaj bar e pemë. Do t’i shndërroj luginat e lumenjve në shkretëtira dhe do t’i 
thaj pellgjet e ujit. 16Do ta udhëheq popullin tim të verbër rrugëve, nëpër të cilat nuk ka 
udhëtuar kurrë. Do ta shndërroj errësirën e tyre në dritë dhe do ta rrafshoj para tyre 
krahinën kodrinore. Këto janë premtimet e mia, dhe unë do t’i mbaj patjetër. 17Të gjithë 
ata që mbështeten në idhuj, që i quajnë shtatoret perëndi të tyre, do të turpërohen. 
 
Izraeli refuzon të nxjerrë mësim 
18Zoti thotë: «Dëgjoni, o njerëz të shurdhër! Shikoni me vëmendje, ju që jeni të verbër! 
19A është ndokush më i verbër se shërbëtori im, më i shurdhër se lajmëtari që dërgoj? 
20Ti, o Izrael, që ke parë kaq shumë, çfarë mësove? Veshët i ke për të dëgjuar, por a 
dëgjove gjë?» 
21Zoti është Perëndi që ka shumë dëshirë të shpëtojë, prandaj i lartësoi ligjet dhe 
mësimet e tij, dhe dëshironte që populli i tij t’i nderonte ato. 22Por tani populli i tij u 
plaçkit; ata janë mbyllur në biruca, të fshehur në burgje. Ata u plaçkitën dhe u 
grabitën, por askush nuk u erdhi në ndihmë. 23A do të dëgjojë ndonjë prej jush? A do 
të dëgjoni me vëmendje qysh tani? 24Kush ua dorëzoi Izraelin plaçkitësve? Ishte vetë 
Zoti, kundër të cilit mëkatuam! Ne nuk donim të jetonim siç dëshironte ai, as t’u 
bindeshim mësimeve që na dha ai. 25Kështu na bëri të ndjenim forcën e zemërimit të tij 
dhe të pësonim dhunën e luftës. Zemërimi i tij digjej nëpër Izrael si zjarr, por ne nuk 
ditëm se ç’po ndodhte; prej saj nuk mësuam asgjë. 
 
Perëndia premton të shpëtojë popullin e tij 

O Izrael, Zoti, i cili të krijoi, thotë: «Mos ki frikë – unë do të të shpëtoj. Të kam 
thirrur me emër – ti je i imi. 2Kur të kalosh nëpër ujëra të thella, unë do të jem 

me ty; shqetësimet e tua nuk do të të gëlltitin. Kur të kalosh nëpër zjarr, nuk do të 
digjesh; provat e rënda që do të vijnë, nuk do të të dëmtojnë. 3Sepse unë jam Zoti, 
Perëndia jote, Perëndia e shenjtë e Izraelit. Do ta sakrifikoj Egjiptin për të të çliruar, do 
të sakrifikoj Nubinë dhe Sabën. 4Do të sakrifikoj kombe të tëra për të të shpëtuar jetën, 
sepse ti je për mua i shtrenjtë,  sepse të dua dhe të nderoj. 5Mos ki frikë – unë jam me 
ty! 
Nga lindja dhe nga perëndimi i largët, do ta kthej popullin tënd në shtëpi. 6Do t’i them 
veriut ta lejojë të shkojë, kurse jugut të mos e pengojë. Lejo që populli im të kthehet 
nga vendet e largëta, nga çdo skaj i botës. 7Ai është populli im i vetëm dhe e kam 
krijuar për të më sjellë lavdi.» ♦  
__________ 
♦ për të pasqyer karakterin e tij, që të nderohet dhe të adhurohet. 
 
Izraeli është dëshmitar i Zotit 
8Perëndia thotë: «Thërriteni popullin tim, izraelitët, në gjyq. Ata kanë sy, por janë të 
verbër; kanë veshë, por janë të shurdhër! 9Thërritini kombet, që të vijnë në proces! Cila 
nga perënditë e tyre mund ta parashikojë të ardhmen? Cila nga ato e ka parashikuar 
atë që po ndodh tani?♦  Perëndi të tilla le të sjellin dëshmitarë për të provuar se kanë 
të drejtë, për të dëshmuar të vërtetën e fjalëve të tyre. 
   10O popull i Izraelit, ju jeni dëshmitarët e mi; ju kam zgjedhur për t’u bërë shërbëtorët 
e mi, që të më njihni, të më bësoni dhe ta kuptoni se unë jam i vetmi Perëndi. Përveç 
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meje, nuk ka perëndi tjetër; nuk ka pasur dhe nuk do të ketë kurrë. 11Unë, i vetmi, jam 
Zoti, i vetmi që mund t’ju shpëtoj. 12E parashikova atë që do të ndodhte, dhe pastaj të 
erdha në ndihmë. Asnjë perëndi e huaj nuk e ka bërë ndonjëherë këtë; ju jeni dësh-
mitarët e mi.  

13Unë jam Perëndia dhe ky do të jem përgjithmonë. Askush nuk mund t’i shpëtojë 
fuqisë sime; askush nuk mund ta ndryshojë atë që bëj unë.»♦♦  
_________ 
♦ plotësimi i profecisë është pjesa e rëndishme e dëshmisë për karakterin unik të Perëndisë 
dhe për përligjen e çështjes së tij.♦♦ Askush nuk mund t’i prishë planet e tij.  
 
 
Largimi nga Babilonia 
14Perëndia e shenjtë e Izraelit, Zoti, që ju shpëton, thotë: «Për t’ju shpëtuar, do të dërgoj 
një ushtri kundër Babilonisë. Do t’i shemb portat e qytetit, dhe thirrjet e popullit të saj 
do të shndërrohen në të qara. 15Unë jam Zoti, Perëndia jote i shenjtë. Unë të krijova, o 
Izrael, dhe unë jam mbreti yt.» 16Shumë kohë më parë Zoti hapi rrugë nëpër det, udhë 
nëpër ujëra të thella. 17Ai çoi në shkatërrim një ushtri të fuqishme, një ushtri 
karrocash dhe karrocierë. Po, ranë për të mos u ngritur më kurrë, për t’u shuar si 
flakë kandili! 
18Por Zoti thotë: «Mos u kapni pas ngjarjeve të së kaluarës as mos flitni me hollësi për 
atë që ka ndodhur shumë kohë më parë. 19Kujdesuni për gjënë e re që do të bëj. 
Tashmë po ndodh – tani mund ta shihni! Do të hap rrugë nëpër shkretëtirë dhe atje do 
t’ju jap përrenj. 20Madje do të më nderojnë edhe kafshët e egra; çakajtë dhe strucët do 
të më lavdërojnë, kur të bëj që përrenjtë të rrjedhin në shkretëtirë për t’i dhënë ujë 
popullit tim të zgjedhur. 21Ata janë populli që krijova për vete, dhe ata do t’i këndojnë 
lavdërimet e mia!» 
 
Mëkati i Izraelit 
22Zoti thotë: ♦ «Por ju ishit të zemëruar me mua; nuk më adhuruat mua. 23Nuk më so-
llët flijime delesh; nuk më nderuat me flitë tuaja. Unë nuk ju rëndova duke ju kërkuar 
flijime; as nuk ju mërzita duke ju kërkuar temjan. 24Nuk më bletë temjan, as nuk më 
kënaqët me dhjamin e kafshëve tuaja. Në vend të kësaj, më rënduat me mëkatet tuaja, 
më mërzitët me padrejtësinë që bëtë. 25Megjithatë, unë jam Perëndia e cila ju fal 
mëkatet, e këtë e bëj, sepse jam ai që jam. Nuk do t’jua marr për keq mëkatet tuaja. 
26Të dalim para gjyqit; paraqitni padinë tuaj! Paraqitni procesin tuaj për të dëshmuar 
pafajësinë tuaj! 27Të parët tuaj mëkatuan kundër meje 28dhe sundimtarët tuaj 
përdhosën shenjtëroren time. Prandaj solla shkatërrim mbi Izrael; lejova që populli im 
të mbulohej me turp e me faqe të zezë. 
________ 
♦ Në përgjigje të pohimit se Izraeli nuk e kishte merituar mërgimin. Adhurimi i tij ishte aq i ndotur 
nga mëkati që nuk i arriti kurrë Perëndisë.  
 
Zoti është i vetmi Perëndi 

Zoti thotë: ”Dëgjo, o Izrael, shërbëtori im, populli im i zgjedhur, pasardhësit e 
(Jakov) Izraelit. 2Unë jam Zoti që të krijova, të kam ndihmuar që nga lindja jote. 

Mos ki frikë; ti je shërbëtori im,♦  populli im i zgjedhur, të cilin e dua. 
3Do t’i japë ujë dheut të etur dhe do të bëj që përrenjtë të rrjedhin në tokën e thatë. Do 
ta derdh Shpirtin tim te fëmijët e tu, dhe shumë bekime në pasardhësit e tu. 4Ata do të 
lulëzojnë si bari i ujitur mirë, si shelgjet pranë përrenjve me ujë të rrjedhshëm. 
5Njëri pas tjetrit, njerëzit do të thonë: «Unë jam i Zotit.» Ata do të afrohen për t’u 
bashkuar me popullin e Izraelit. Secili do të vërë në dorë shenjën e emrit të Zotit dhe 
secili do të quhet pjesëtar i popullit të Perëndisë.♦♦  
6Zoti, i cili e sundon dhe e mbron Izraelin, Zoti i gjithëpushtetshëm, thotë kështu: «Unë 
jam i pari, i fundit, i vetmi Perëndi; përveç meje nuk ka perëndi tjetër. 7A mund ta 
kishte bërë ndonjë tjetër atë që bëra unë?  
Kush mund të kishte parashikuar gjithçka që do të ndodhte, që nga fillimi gjer në fund 
të kohës? 
8Mos ki frikë, o populli im! Ti e di se nga kohët më të lashta gjer tani, kam parashikuar 
gjithçka që do të ndodhte, dhe ju jeni dëshmitarët e mi.  
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A ka ndonjë perëndi tjetër? A ka ndonjë perëndi të fuqishme për të cilën nuk kam 
dëgjuar ende?”♦♦♦ 
_________ 
♦ d.m.th. agenti im, person me në mision. ♦♦ kryesisht në kohën e mijëvjeçarit. ♦♦♦ Zoti duhet ta 
përsëritë këtë pohim, sepse salltaneti i kultit babilonas linte përshtypje tek izraelitët.  
 
Idhujtaria vihet në lojë 
9Të gjithë ata që prodhojnë idhuj, nuk vlejnë asgjë, dhe perënditë që i vlerësojnë kaq 
shumë, janë të pavlefshme. Ata që i adhurojnë këto perëndi, janë të verbër dhe të 
paditur – ata do të turpërohen. 10Më kot bëni shtatore bronzi për ta adhuruar si 
perëndi! 11Secili që e adhuron atë, do të shkatërrohet. Punuesit e idhujve janë vetëm 
njerëzorë. Kur të dalin në gjyq – ata do të tmerrohen dhe do të turpërohen. 12Me-
talpunuesi merr një copë metali dhe e përpunon në zjarr. Me dorën e tij të fortë, e godit 
me çekan për t’i dhënë formë. Ndërsa punon, e merr uria, ka etje dhe lodhet. 13Zdruk-
thëtari mat drurin. Ai e skicon figurën me shkumës në dru, e skalit me veglat e tij, dhe 
gdhend në formë njeriu një figurë të bukur, për ta vendosur në shtëpi. 14Si dru ndoshta 
përdor cedër, lis ose selvi nga pylli. Ose ndoshta mbjell lar dhe pret që shiu ta bëjë të 
rritet. 15Njeriu përdor një pjesë të drurit për lëndë djegëse, kurse pjesën tjetër për të 
punuar idhullin. Pra, me gjymsën e parë bën zjarr për t’u ngrohur dhe për të pjekur 
bukë, kurse gjysmën tjetër bën një perëndi për ta adhuruar. 16Me disa dru bën zjarr; 
pjek mish, e ha dhe ngopet. Ngrohet dhe thotë: «Sa e ngrohtë dhe e bukur! Ç’zjarr i 
bukur!» 17Me pjesën tjetër të drurit punon idhullin; bie përmbys dhe e adhuron. I lutet 
atij dhe i thotë: «Ti je perëndia im – më shpëto!» 
18Njerëzit e tillë janë aq të marrë, sa nuk dinë se çfarë bëjnë. I mbyllin sytë dhe mendjet 
përpara së vërtetës. 19Punuesi i idhujve nuk ka mend për të thënë: «Disa dru i dogja. 
Poqa disa bukë mbi prush, poqa mish dhe e hëngra. Dhe pjesën tjetër të drurit e bëra 
idhull. Ja, unë që bie përmbys para një copë druri! Më mirë të haj hirin e druve!» 
20Më mirë të hahet hi. Idetë e tij të marra e kanë mashtruar aq shumë, saqë nuk mund 
t’i vihet më në ndihmë. Nuk e pranon që idhulli që mban në dorë, nuk është aspak 
perëndi. 
 
Zoti – krijuesi dhe shpëtimtari 
21Zoti thotë: «O Izrael, mos e harro këtë; mos harro se ti je shërbëtori im. Të krijova që 
të bëhesh shërbëtori im, dhe nuk do të të harroj kurrë. 22Mëkatet e tua i kam fshirë si 
re. Kthehu tek unë, unë jam ai që të shpëtoj.» 
23Thirr nga gëzimi, o qiell. Thërritni, thellësi të tokës! Thërritni nga gëzimi, male dhe 
çdo pemë e pyllit! Zoti e ka treguar madhështinë e tij duke shpëtuar popullin e tij, 
Izraelin. 
24”Unë jam Zoti, shpëtimtari yt; unë jam ai që të krijova. Unë jam Zoti, krijuesi i të 
gjithave. Unë, i vetmi, e kam shtrirë qiellin; kur e krijova tokën, askush nuk më 
ndihmoi. 25Unë vë në lojë falltarët dhe prish parashikimet e astrologëve. Fjalët e të 
urtëve i hedh poshtë dhe tregoj se urtësia e tyre është marrëzi. 26Por kur shërbëtori im 
bën një parashikim, kur e dërgoj lajmëtarin tim për të treguar planet e mia, unë bëj që 
këto plane dhe parashikime të realizohen. 
 Unë i them Jerusalemit se njerëzit do të banojnë përsëri atje, kurse qyteteve të Judës 
se ato do të rindërtohen. Këto qytete do të ngrihen përsëri nga gërmadhat. 27Me një 
urdhër, unë e thaj oqeanin.♦  28Unë i them Kirit: «Ti do të sundosh për mua; ti do të 
bësh atë që do të të them; ti do të japësh urdhër që të rindërtohet Jerusalemi dhe që të 
hidhen themelet e Tempullit.»” 
________ 
♦ aludim për Daljen nga Egjipti. 
 
Zoti emëron perandor Kirin 

Zoti e ka zgjedhur Kirin perandor! Ai i ka dhënë detyrë të pushtojë kombe; ai e 
dërgon për t’ua hequr fuqinë mbretërve; Zoti do t’ia hapë portat e qyteteve. Zoti i 

thotë Kirit: 
2”Unë vetë do të ta hap rrugën,♦  duke rrafshuar malet dhe kodrat. Unë do t’i shemb 
portat prej bronzi dhe do t’i copëtoj shufrat e tyre të hekurta. 3Do të të jap thesare nga 
vende të errëta dhe të fshehta.♦♦  Atëherë do ta kuptosh se unë jam Zoti, dhe se 
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Perëndia e Izraelit të ka thirrur me emër. 4Unë të emëroj për ta ndihmuar shërbëtorin 
tim, Izraelin, popullin që kam zgjedhur. Të kam nderuar shumë, megjithëse ti nuk më 
njeh. 
5Unë jam Zoti; nuk ka perëndi tjetër. Unë do të të jap forcën që të duhet, megjithëse 
nuk më njeh. 6Kështu bëj që të gjithë, nga çdo skaj i botës, ta kuptojnë se unë jam 
Zoti, dhe se nuk ka perëndi tjetër. 7Unë krijoj dritën dhe errësirën; sjell bekimin dhe 
shkatërrimin.♦♦♦  Unë, Zoti, i bëj të gjitha këto. 8Unë do të dërgoj fitore♥ nga qielli si 
shi; bota do të ha pet për ta pranuar, dhe do të lulëzohet në liri dhe drejtësi. Unë, Zoti, 
do ta realizoj këtë. 
________ 
♦  d.m.th. ngritja juaj në fuqi. ♦♦  Thesarët e mbretërve që do t’i mundë. ♦♦♦  Ai e ka historinë 
nën kontrollin e tij të plotë dhe nuk i përgjigjet askujt. ♥ d.m.th. shpëtimi. 
 
Zoti i krijimit dhe i historisë 
9A grindet poçi i baltës me krijuesin ♦ e saj, poçi që u ngjan të gjithë të tjerëve? A e pyet 
balta poçarin se ç’po bën? A ankohet poçi se krijuesi nuk është i aftë?♦♦ 10A guxon 
ndokush t’u thotë prindërve: «Përse më keni bërë kështu?»” 11Zoti, Perëndia e shenjtë e 
Izraelit, ai që formon të ardhmen, thotë: «Ju nuk keni të drejtë të më pyetni për fëmijët 
e mi ose të më thoni se ç’duhet të bëj! 12Unë jam ai që krijova tokën dhe njerëzimin për 
të banuar në të. Me fuqinë time, unë shtrova qiejt; unë drejtoj diellin, hënën dhe yjet. 
13Unë vetë e aktivizova Kirin për të realizuar qëllimet e mia dhe për t’i vënë gjërat në 
vijë. Unë do të bëj të drejtë çdo rrugë në të cilën udhëton ai. Ai do ta rindërtojë qytetin 
tim, Jerusalemin, dhe do ta çlirojë popullin tim të robëruar. Askush nuk e ka pajtuar 
në punë, as nuk e ka blerë me para për ta bërë këtë.» Këtë e kam vendosur unë, Zoti i 
gjithëpushtetshëm.” 
14Zoti i thotë Izraelit: ”Pasuria e Egjiptit dhe e Nubisë do të të takojë ty, dhe njerëzit e 
lartë të Sabës do të jenë skllevërit e tu; ata do të të ndjekin pas të lidhur në pranga. 
Ata do të përkulen para teje dhe do të pohojnë: «Perëndia është me ty – ai, i vetmi, 
është Perëndi.» 15Perëndia e Izraelit, që shpëton popullin e vet, është perëndi që fshihet. 
16Ata që bëjnë idhujt, do të turpërohen të gjithë; të gjithëve do t’u vijë turp. 17Por 
Izraelin e shpëton Zoti, dhe fitorja e tij qëndron përgjithmonë; populli i tij nuk do të 
turpërohet kurrë.” 
18Zoti krijoi qiejt – ai është Perëndi! Ai formoi dhe krijoi tokën – e forcoi dhe e bëri atë të 
qëndrueshme. Ai nuk e bëri të shkretë, por vend për të banuar. Ai thotë: «Unë jam 
Zoti, dhe nuk ka perëndi tjetër. 19Nuk kam folur fshehurazi; nuk e kam mbajtur të 
fshehtë qëllimin tim. Nuk kërkova prej popullit të Izraelit të më kërkonte në vend të 
shkretë. Unë jam Zoti dhe them të vërtetën; shpall atë që është e drejtë.»♦♦♦  
_________ 
♦ Kjo është në përgjigje të reagimit mosbesues të të mërguarve që do ta kritikonin për 
përdorimin e perandorit pagan. ♦♦ Apostulli Pal i përdor këta rreshta kundër atyre që do ta 
kritikonte Zotin për mënjanimin e Izraelit për të inkorporuar johebrenjtë e zgjedhur në popullin e 
tij. ♦♦♦ d.m.th. plani i tij për ta shpëtuar Izraelin nga mërgimi.  
 
Zoti i botës dhe idhujt e Babilonisë 
20Zoti thotë: «Mblidhuni, popuj të kombeve, të gjithë ata që mbetën gjallë pas rënies së 
perandorisë; paraqituni për procesin! Popujt që parakalojnë me idhujt e tyre prej druri 
dhe u luten perëndive që nuk mund t’i shpëtojnë – ata popuj e kanë humbur logjikën. 
21Afrohuni për ta paraqitur çështjen tuaj në gjyq; të pandehurit të këshillohen me njëri-
tjetrin. Kush e ka parashikuar më parë atë që ndodhi? A nuk isha unë, Zoti, i cili 
shpëtoj popullin e vet? Nuk ka perëndi tjetër. 
22Kthehuni tek unë dhe shpëtohuni, popuj të tërë botës! Unë jam i vetmi perëndi që 
ekziston. 23Premtimi im është i sigurt, dhe nuk do të ndryshojë kurrë. Betohem se të 
gjithë do të afrohen për t’u përkulur para meje dhe për të më bërë nderimet e tyre. 
24Ata do ta pranojnë se fitorja dhe forca arrihen vetëm nëpërmjet meje; por të gjithë ata 
që më urrejnë, do të turpërohen. 25Unë, Zoti, do t’i shpëtoj të gjithë pasardhësit e 
Jakovit dhe ata do të më japin lavdi. 

Ky është fundi i perëndive të Babilonisë! Beli dhe Nebo njëherë u adhuruan, por 
tani u ngarkuan mbi gomarë, barrë e rëndë për shpinat e kafshëve të lodhura. 

2Idhujt nuk mund ta shpëtojnë vetveten; ata kapen dhe largohen me kafshë barre. Ky 
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është fundi i perëndive të Babilonisë! 
3«Më dëgjoni, pasardhësit e (Jakov) Izraelit, të gjithë ju që mbetët prej popullit tim. Jam 
kujdesur për ju qysh kur lindët. 4Unë jam perëndia juaj dhe do të kujdesem për ju, 
derisa të plakeni dhe t’ju zbardhen flokët. Unë ju bëra dhe unë do të kujdesem për ju; 
do t’ju jap ndihmë dhe do t’ju shpëtoj. 5«Me kë do të më krahasoni? – thotë Zoti – A ka 
ndonjë tjetër si unë?» 6Njerëzit hapin kuletat dhe derdhin arin; peshojnë argjendin në 
pjatat e peshores. Ata paguajnë argjendarin për të bërë një perëndi; pastaj përkulen 
dhe e adhurojnë! 7Ata e hipin në supe dhe e mbajnë; e vendosin diku dhe ajo qëndron, 
e paaftë për të lëvizur nga vendi i vet. Në qoftë se ndonjëri i lutet asaj, ajo nuk mund t’i 
përgjigjet, as nuk mund ta shpëtojë nga fatkeqësia. 
8Mos e harroni këtë, o mëkatarë: mendoni mirë për atë që bëra. 9Kujtohuni për atë që 
ndodhi shumë kohë më parë; pranoni se unë, i vetmi, jam Perëndi, dhe nuk ka asnjeri 
tjetër si unë. 10Që nga fillimi e parashikova përfundimin; prej kohësh parashikova se 
ç’do të ndodhte. Thashë se planet e mia nuk do të dështonin dhe se do të bëja gjithçka 
që kisha menduar të bëja. 11Po thërras një njeri që të vijë nga lindja; ai do të lëshohet 
mbi gjah si  fajkua dhe do të kryejë gjithçka që planifikova. Unë kam folur, dhe kjo do 
të bëhet. 12Më dëgjoni, o popull kokëfortë, ju që mendoni se fitorja qëndron larg. 13Unë 
po e afroj ditën e fitores – ajo nuk është aspak larg. Triumfi im nuk do të vonohet. Unë 
do ta shpëtoj Jerusalemin dhe atje do t’i sjell nder Izraelit.» 
__________  
♦ Kombet tashmë ftohen të kthehen tek Ai: në qoftë se tani pranojnë ta adhurojnë, ata do të 
shpëtohen nga fati që do t’i gjejë armiqtë e popullit të tij.  ♦♦ ose: (Përbetohem, – thotë Zoti, – 
secili do të përkulet para meje dhe do të më bëjë nderimet e duhura) dhe të më pranojë si 
gjyqtarin legjitim të njerëzimit. Ky kontekst jep të kuptojë se këtu bëhet fjalë për gjyqin. 
 
Dënimi i Babilonisë 

Zoti thotë: «O Babiloni, zbrit nga froni dhe ulu përdhe në pluhur. Ti ishe dikur 
si virgjëresha, qytet i papushtuar, por nuk je më e butë dhe e brishtë! Tani je 

skllave! 2Rrotulloje gurin e mullirit. Bluaje miellin! Hiqe ferexhenë! Zhvishi rrobat e 
bukura! Ngrije fustanin për të kaluar përrenjtë, (për të shkuar në mërgim). 3Njerëzit do 
të të shohin të zhveshur; ata do të të shohin të përulur dhe të turpëruar. Unë do të të 
marr hak dhe askush nuk do të më pengojë.» 
4Perëndia e shenjtë e Izraelit na çliron – emri i tij është Zoti i gjithëpushtetshëm. 
5Zoti i thotë Babilonisë: «Ulu në qetësi dhe në errësirë; kurrë nuk do të të quajnë më 
mbretëreshë të kombeve! 6Isha zemëruar me popullin tim; e trajtoja sikur nuk ishte i 
imi; e vura nën pushtetin tënd dhe ti nuk tregove për të aspak mëshirë; madje edhe 
pleqtë i trajtove ashpër.♦ 7Mendove se do të ishe gjithnjë mbretëreshë dhe nuk 
mendove kurrë se do të vuaje nga të gjitha këto, as mendove se ato do të merrnin fund 
kështu. 
8«Dëgjo këtë, ti dashuruese e mirëqenies, ti që jeton në pasuri. Ti pretendon se je e 
madhe sa vetë Perëndia – që nuk ka asnjeri si ti. Ti që mendon se kurrë nuk do të 
mbetesh e ve, se nuk do të pësosh kurrë humbjen e fëmijëve të tu. 9Por për një çast, në 
një ditë të vetme, do të të ndodhin të dyja. Megjithë magjitë që përdor, ti do të 
humbasësh burrin e fëmijët e tu. 
10Ishe e sigurt në vetvete për veprat e tua të këqija; mendove se nuk do të të shihte 
askush. Urtësia dhe dituria jote të mashtruan dhe i the vetes: ’Unë jam Perëndi, 
askush nuk është si unë.’ 11Mbi ty do të bjerë fatkeqësia dhe nuk do të mund ta pen-
gojë asnjë magji e jotja. Mbi ty do të bjerë papritur rrënimi – rrënim që nuk e ke pritur 
kurrë! 12Mbaji për vete të gjitha hajmalitë dhe namatisjet e tua; i ke përdorur qysh kur 
ishe fëmijë. Ndoshta ato do të të ndihmojnë; ndoshta do t’u futin tmerrin armiqve të tu. 
13Ti je e pafuqishme, megjithë këshillat që ke marrë. Të afrohen astrologët për të të 
shpëtuar – ata njerëz që studiojnë yjet, që përpilojnë hartat për zonat qiellore, dhe të 
tregojnë muaj për muaj se ç’do të të ndodhë. 
14«Ata do të jenë si kashtë dhe do t’i përpijë zjarri! Ata as që s’do të mund të shpëtojnë 
veten e tyre – flaka do t’u jetë tepër e nxehtë, e jo një zjarr i rehatshëm për t’u ngrohur. 
15Ja çfarë të mire do të bëjnë ata astrologë, me të cilët je këshilluar gjatë tërë jetës sate. 
Ata do të largohen të gjithë prej teje, për të shkuar udhës së tyre dhe nuk do të mbetet 
asnjëri për të të shpëtuar.» 
_______ 
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♦ Babiloni karakterizohet nga egërsia, mendjemadhësi dhe besim tek astrologjia.  
 
Perëndia është Zoti i së ardhmes 

Dëgjo këtë, o populli i Izraelit, ju që rridhni nga Juda; ju betoheni me emrin e 
Zotit dhe pretendoni ta adhuroni Perëndinë e Izraelit – por fjalën e tij nuk e 

merrni seriozisht. 2Dhe krenoheni kur thoni se jeni qytetarë të qytetit të shenjtë dhe se 
vareni nga Perëndia e Izraelit, që quhet Zoti i gjithëfuqishëm. 
3Zoti i thotë Izraelit: «Prej kohësh e parashikova se ç’do të ndodhte; dhe pa pritur e 
bëra të ndodhte. 4E dija se ju do të dilnit kokëfortë, të fortë si hekuri dhe të papërkulur 
si bronzi.♦  5Kështu e parashikova prej kohësh të ardhmen tuaj, duke i parashikuar 
ngjarjet para se të ndodhnin, për të mos ju lejuar që të pretendonit se i bënë të 
ndodhnin idhujt dhe pikturat tuaja. 6Gjithçka që parashikova, tani u realizua; ju duhet 
ta pranoni që profecitë e mia ishin të sakta. Tani do t’ju tregoj gjëra të reja për të 
ardhmen; për ngjarjet që nuk i tregova më parë. 7Vetëm tani i bëj të ndodhin; asgjë e 
tillë nuk ndodhi në të kaluarën. Përndryshe, ju do të pretendonit se tashmë dinit 
gjithçka. 8E dija se nuk mund t’ju zihej besë, se gjithnjë kishit qenë të njohur si rebelë. 
Ja përse nuk dëgjuat asgjë për këtë; përse asnjë fjalë nuk arriti te veshët tuaj. 
9Zemërimin tim e mbaj përbrenda, që njerëzit të lavdërojnë emrin tim; e mbaj për-
brenda, që të mos ju shkatërroj. 10Ju vura në provë në zjarrin e vuajtjeve, siç pastrohet 
argjendi në furrë. Por vura re që jeni pa vlerë. 11Atë që bëj, e bëj për hatrin tim – nuk do 
të lejoj që emri im të turpërohet dhe që ndokush të marrë pjesë në lavdinë që më 
përket vetëm mua.» 
_______ 
♦ Zoti këtë e ka parashikuar me saktësi, por nuk e ka paracaktuar.  
 
Kiri – udhëheqësi i zgjedhur i Zotit 
12Zoti thotë: «Më dëgjo, o Izrael, populli që thirra. Unë jam Perëndi, i Pari dhe i Fundit, i 
vetmi Perëndi! 13Duart e mia bënë themelet e tokës dhe shtrinë qiejt. Kur e thërras 
tokën dhe qiellin, menjëherë afrohen dhe paraqiten. 14Mblidhuni dhe dëgjoni, të gjithë 
ju. Asnjëra prej perëndive nuk mund ta parashikonte që njeriu që zgjodha, do të 
sulmonte Babiloninë; ai do të bëjë atë që do t’i them unë. 15Unë jam ai që fola dhe e 
thirra; unë e nxora jashtë dhe i dhashë sukses. 16Tani afrohuni dhe dëgjoni se ç’do të 
them. Që nga fillimi fola hapur, dhe gjithnjë bëra të realizoheshin fjalët e mia.» (Tani 
më ka dhënë Shpirtin e tij dhe më ka dërguar Zoti i gjithëpushtetshëm). 
 
Plani i Zotit për popullin e tij 
17Kështu thotë Perëndia e shenjtë e Izraelit; Zoti, që të shpëton, thotë: «Unë jam Zoti, 
Perëndia jote, ai që do të të mësojë për të mirën tënde dhe do të të drejtojë në udhën që 
duhet të shkosh. 
18Ah, sikur t’i kishe dëgjuar urdhërimet e mia! Atëherë bekimet do të kishin rrjedhur 
për ty, si përroi që nuk thahet kurrë! Fitorja do të kishte ardhur tek ti si valët që 
shtrihen në breg. 19Pasardhësit do të ishin të shumtë si kokrrizat e rërës, dhe do të 
kisha siguruar që të mos shkatërroheshe.» 
20Dil nga Babilonia, lirohu! Thirr me gëzim lajmin e mirë – njoftoje gjithkund: «Zoti e ka 
shpëtuar shërbëtorin e tij, Izraelin!» 21Kur Zoti e udhëhoqi popullin e tij nëpër 
shkretëtirën e nxehtë e të thatë, izraelitët nuk pësuan gjë nga etja. Ai bëri që uji të dilte 
për ta nga shkëmbi; ai e çau shkëmbin dhe uji rrodhi. 
22«Kush ngre krye kundër meje, do të humbasë» – thotë Zoti. 
__________ 
♦ ose: s’ka paqe për mëkatarët, d.m.th. s’do të ketë paqe (lulëzim) për ata që nuk pranojnë të 
largohen nga Babiloni.  
 
Izraeli – drita për kombet 

Më dëgjoni, o kombe të largëta, ju njerëz që banoni larg! Para se të lindja, Zoti 
më zgjodhi dhe më emëroi shërbëtorin e tij. 2Ai i bëri fjalët e mia të mprehta si 

shpata. Më mbrojti me dorën e tij. Më bëri si shigjetë, të mprehtë dhe të gatshme për 
përdorim. 3Ai më tha: «O Izrael, ti je shërbëtori im; popujt do të më lavdërojnë për 
shkakun tënd.» 4Thashë: «Punova, por më kot! Forcat më shteruan, e prapëseprapë 
nuk arrita gjë.» Por megjithatë, mund t’i besoj Zotit për të mbrojtur çështjen time; ai do 
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të më shpërblejë për atë që bëj. 5Para se të lindja, Zoti më emëroi, ai më bëri shërbë-
torin e tij për ta kthyer në vend popullin e tij; për ta kthyer popullin e shpërndarë të 
Izraelit. Zoti më nderon; ai është burim i forcave të mia. 6Zoti më tha: «Kam një detyrë 
edhe më të madhe për ty, o shërbëtori im. Jo vetëm se do t’u kthesh në vend namin 
atyre që do të mbeten gjallë prej popullit të Izraelit, por edhe do të të bëj dritë për 
kombet e tjera – që të shpëtojë bota.» 
7Perëndia dhe shpëtimtari i shenjtë i Izraelit i thotë popullit që është i përbuzur keq, të 
cilin kombet e urrejnë, dhe i cili duhet t’u shërbejë tiranëve: «Mbretërit do ta shohin se 
si do të çlirohesh, dhe do të ngrihen për të të dhënë nderimet e veta; edhe sundimtarët 
do ta shohin dhe ata do të përkulen thellë për të të nderuar.» 
Kjo do të ndodhë sepse Zoti e ka zgjedhur shërbëtorin e vet, dhe sepse Perëndia e 
shenjtë e Izraelit i mban premtimet e veta. 
 
Rikthimi i Jerusalemit 
8Zoti i thotë popullit të tij: ”Kur të vijë koha për të të shpëtuar, unë do të tregoj mëshirë 
për ty dhe do t’u përgjigjem thirrjeve të tua për ndihmë. Do të të ruaj dhe do të të 
mbroj; nëpërmjet teje do të bëj besëlidhje me të gjitha kombet. Do të lejoj që të 
rivendosesh përsëri në vendin tënd, që tani është i shkretuar. 9Do t’u them të 
burgosurve: «Jeni të lirë!» dhe atyre që rrinë në errësirë; «Dilni në dritë!» Ata do të jenë 
si delet që kullosin në kodra; 10nuk do të jenë kurrë të uritur dhe të etur. Dielli dhe 
vapa e shkretëtirës nuk do t’u bëjnë dëm, sepse ata do të udhëhiqen nga dikush që i 
do. Ai do t’i çojë në burime uji. 
11Do të bëj një rrugë nëpër male dhe do të përgatis për popullin tim një udhë, nëpër të 
cilën mund të udhëtojë. 12Populli im do të vijë nga larg, nga veriu dhe perëndimi, dhe 
nga Asvani në jug.” 
13Këndoni, o qiell! Brohorit nga gëzimi, o tokë! Malet të shpërthejnë në këngë! Zoti do ta 
ngushëllojë popullin e tij; ai do të ketë mëshirë për popullin e tij vajtues. 
14Por populli i Jerusalemit tha: «Zoti na ka braktisur! Ai na ka harruar.» 15Prandaj Zoti i 
përgjigjet kështu: ”A mund të mos e dojë gruaja foshnjën që ka lindur dhe të mos e 
kujtojë atë? Edhe në qoftë se nëna do ta harronte fëmijën e saj, unë nuk do të të harroj 
ty kurrë. 16O Jerusalem, nuk mund të të harroj kurrë! Emrin tënd e kam shkruar në 
duart e mia. 
17Ata që do të të rindërtojnë, po vijnë së shpejti; kurse ata që të shkatërruan, do të 
largohen. 18Shiko rreth e rrotull dhe shih se ç’po ndodh! Populli yt po mblidhet – ata po 
kthehen në shtëpi! Betohem, – thotë Zoti, – se ti do të jesh krenar për popullin tënd, 
siç është krenare nusja për xhevahiret e saj. 
19Vendi yt ishte i rrënuar dhe i shkretuar – por tani do të jetë tepër i vogël dhe nuk do 
t’i marrë ata që po vijnë për të banuar në të. E ata që të lanë në gërmadhë, do të rrinë 
larg teje. 20Populli yt që lindi në mërgim, një ditë do të të thotë: «Ky vend është tepër i 
vogël – na nevojitet edhe më shumë vend për të banuar.» 21Atëherë do të thuash me 
vete: «Kush m’i ka lindur të gjithë këta fëmijë? I kisha humbur fëmijët e mi dhe nuk 
mund të lindja fëmijë të tjerë. Unë isha i mërguar dhe i dëbuar – kush i ka rritur këta 
fëmijë? Më lanë në vetmi – nga erdhën të gjithë këta fëmijë?»” 
22Zoti Perëndi i thotë popullit të tij: «Unë do t’u bëj shenjë kombeve, që t’i kthejnë në 
shtëpi fëmijët e tu. 23Mbretërit do të jenë për ty si etër; mbretëreshat do të jenë si 
nënat. Ata do të përkulen thellë para teje dhe do të të nderojnë; do të të tregojnë 
respekt. Atëherë do ta kuptosh se unë jam Zoti; askush që pret ndihmën time, nuk do 
të zhgënjehet.» 
24A mund t’i merren ushtarit sendet e plaçkitura? A mund të shpëtohen të burgosurit 
nga tirani? 
25Zoti përgjigjet: «Pikërisht kjo do të ndodhë. Do të lirohen të burgosurit e tiranit, dhe të 
fortit do t’i merren sendet e plaçkitura. Unë do të luftoj kundër atij që lufton kundër 
teje dhe do t’i shpëtoj fëmijët e tu. 26Do të bëj që shtypësit e tu të vrasin njëri-tjetrin; 
ata do të dehen me vrasje dhe me zemërim. Atëherë mbarë bota do ta kuptojë se unë 
jam Zoti, ai që të shpëton dhe të çliron. Ata do ta kuptojnë se unë jam Perëndia e 
fuqishme e Izraelit.» 

Zoti thotë: «A mendon ti se ndava popullin tim dhe e lëshova si burri që ndan 
gruan e tij? Atëherë, ku janë dokumentet e ndarjes? A mendon se të shita në 50
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robëri, si njeriu që i shet fëmijët e tij si skllevër? Jo, të çuan rob për shkak të mëkateve 
të tua; të dërguan në mërgim për shkak të krimeve të tua. 
2Përse nuk reagoi në mënyrë pozitive populli im, kur shkova tek ai për ta shpëtuar? 
Përse nuk m’u përgjigj kur e thirra? Mos nuk kam fuqi për ta shpëtuar? Unë mund ta 
thaj detin me një urdhër, dhe t’i shndërroj lumenjtë në shkretëtirë, kështu që peshqit 
në të të vdesin nga mungesa e ujit. 3Unë mund ta errësoj qiellin, sikur të mbante zi për 
të vdekurit.» 
 
Shërbëtori i bindur i Zotit 
4Zoti Perëndi më mësoi se ç’duhet të them, që të mund t’i forcoj të lodhurit. Çdo 
mëngjes ai më bën të etur për atë që do të më mësojë. 5Zoti më ka dhënë arsyen, dhe 
nuk u rebelova e as nuk i ktheva shpinën. 6U zhvesha shpinën atyre që më rrihnin. 
Nuk i pengova kur më fyenë, kur më tërhoqën qimet e mjekrës dhe më pështynë në 
fytyrë. 7Por fyerjet e tyre nuk mund të më bëjnë dëm, sepse më ndihmon Zoti Perëndi. 
E përmbledh veten për t’i duruar. E di se nuk do të turpërohem, 8sepse Perëndia është 
afër dhe do të më japë të drejtë. A guxon ndokush të më paditë për diçka? Të dalim së 
bashku në gjyq. Ta paraqitë padinë e tij! 9Vetë Zoti Perëndi më mbron – kush mund të 
më fajësojë atëherë? Paditësit e mi do të zhduken të gjithë; ata do të zhduken si lecka e 
ngrënë nga mola. 
10Të gjithë ju që e nderoni Zotin dhe u bindeni fjalëve të shërbëtorit të tij, rruga, në të 
cilën shkoni mund të jetë shumë e errët, por besojini Zotit, mbështetuni në Perëndinë 
tuaj. 11Të gjithë ju që mendoni të shkatërroni të tjerët, do të shkatërroheni nga intrigat 
tuaja. Vetë Zoti do të kujdeset që ju të keni një fat të mjerueshëm. 
 
Fjalët ngushëlluese për Jerusalemin 

Zoti thotë: ”Më dëgjoni, ju që doni të shpëtoni, ju që vini tek unë për ndihmë.♦  
Mendoni për shkëmbin nga i cili erdhët, guroren nga e cila ju gërmuan. 

2Mendoni për stërgjyshin tuaj, Avrahamin, dhe për Sarën, prej së cilës rridhni. Kur e 
thirra Avrahamin, ai ishte pa fëmijë, por e bekova dhe i dhashë fëmijë; i shtova pasar-
dhësit e tij. 
3Do të tregoj mëshirë për Jerusalemin, për të gjithë ata që banojnë në gërmadhat e tij. 
Megjithëse toka e tij është shkretëtirë, unë do ta bëj kopsht, si kopshtin që mbolla në 
Eden. Atëherë do të ketë gëzim dhe lumturi, këngë lavdërimi dhe falënderimi për 
nderin tim. 
4Më dëgjo, o populli im, dëgjo çfarë po të them: mësimin tim ua jap kombeve; ligjet e 
mia do t’u sjellin dritë. 5Do të vij së shpejti për t’i shpëtuar; koha e fitores sime po 
afrohet. Kombet do t’i sundoj unë vetë. Vendet e largëta do të presin që të vij; ato 
presin me shpresë që t’i shpëtoj. 6Ngrini sytë lart në qiell; shikojeni tokën! Qielli do të 
zhduket si tym; toka do të griset si lecka e ngrënë nga mola, dhe të gjithë banorët e saj 
do të vdesin siç ngordhin mizat. Por çlirimi që po sjell unë, do të zgjasë përgjithmonë; 
fitorja ime do të jetë përfundimtare. 7Më dëgjoni, ju që dini se ç’është e drejtë, ju që i 
keni mësimet e mia të ngulura në zemër. Mos kini frikë kur njerëzit ju vënë në lojë dhe 
ju fyejnë; 8ata do të zhduken si lecka e ngrënë nga mola! Por çlirimi që po sjell unë, do 
të zgjasë përgjithmonë; fitorja ime do të zgjasë përherë.” 
9Zgjohu, o Zot, dhe na ndihmo! Përdore fuqinë tënde dhe na shpëto; përdore siç e për-
dore në kohët e lashta. Ti e copëtove përbindëshin detar Rahav.♦♦  10Ti e thave detin 
dhe hape nëpër ujëra një udhë, që të kalonin të shpëtuarit. 11Ata që i shpëtove, do të 
arrijnë në Jerusalem me gëzim, duke kënduar dhe duke thirrur nga hareja. Ata do të 
jenë gjithmonë të lumtur, gjithmonë të liruar nga pikëllimi dhe hidhërimi. 12Zoti thotë: 
«Unë jam ai që të forcoj. Përse të kesh frikë nga njeriu i vdekshëm, i cili nuk është më i 
qëndrueshëm se bari? 13A e harrove Zotin që të krijoi, që shtriu qiellin dhe hodhi 
themelet e tokës? Përse të jetosh në frikë prej tërbimit të atyre që të shtypin vazh-
dimisht, të atyre që janë gati për të shkatërruar? Tërbimi i tyre nuk mund të të prekë 
më. 14Së shpejti të burgosurit do të çlirohen; ata do të gëzojnë jetë të gjatë dhe 
ushqimin që u nevojitet 15Unë jam Zoti, Perëndia jote; unë e trazoj detin dhe bëj që të 
gjëmojnë dallgët e tij. Unë quhem Zoti i gjithëpushtetshëm! 16Unë shtrova qiellin dhe 
hodha themelet e tokës; i them Jerusalemit «Ti je populli im! Të kam dhënë mësim vetë 
dhe të mbroj me dorën time.»♦♦♦  
________ 

51



 404

♦ ose aludim për zgjedhjen e Izraelit ose për fuqinë e Zotit për të krijuar një komb prej një njeriu 
të vetëm. ♦♦ nganjëherë simbol për Egjiptin – do të jetë aludim për Daljen nga Egjipti. ♦♦♦ Izraeli 
është kujdestari i zbulimit të Zotit (d.m.th. e Shkrimeve të shenjta). 
 
Fundi i vuajtjeve të Jerusalemit 
17O Jerusalem, zgjohu! Nxirrja gjumin vetes dhe çohu! Ti pive kupën e ndëshkimit që 
Zoti, i zemëruar, të dha për të pirë; ti e pive dhe ajo të bëri të ecje duke u lëkundur. 
18Nuk ka asnjeri për të të udhëhequr, asnjëri prej popullit tënd për të të marrë për 
dore. 
19Mbi ty ka rënë fatkeqësia e dyfishtë: toka jote u shkretua nga lufta dhe populli yt vdiq 
nga uria. Nuk ka asnjeri që të përkrah. 20Në qoshe të çdo rruge banorët e tu bien 
përdhe nga dobësia; ata janë si një dre i zënë në rrjetën e gjuetarit. Ata e kanë ndier 
forcën e zemërimit të Perëndisë. 21Ju, populli pësimtar i Jerusalemit, ju që ecni duke u 
lëkundur sikur të ishit të dehur, 22Zoti, Perëndia juaj, ju mbron dhe ju thotë: «Po e heq 
kupën që ju dhashë të pinit në zemërimin tim. Nuk jeni më të detyruar të pini verën që 
ju bën të ecni duke u lëkundur. 23Atë do t’ua jap atyre që ju shtypnin, atyre që ju bënin 
të shtriheshit në rrugë dhe ju shkelnin me këmbë sikur të ishit baltë.» 
 
Zoti do të shpëtojë Jerusalemin 

O Jerusalem, bëhu përsëri i fortë dhe i madh! Qytet i shenjtë i Perëndisë, vishu 
me madhështi! Kombet pagane nuk do të hyjnë më kurrë nëpër portat e tua.♦  

2Shkundu, o Jerusalem! Ngrihu nga pluhuri dhe ulu në fronin tënd! Zgjidhi prangat që 
të lidhin, o popull i robëruar i Cionit! 
3Zoti Perëndi i thotë popullit të tij: «Kur u bëtë skllevër, nuk u paguan para për ju; 
kështu që edhe kur të liroheni, nuk do të paguhen para. 4Kur shkuat për të banuar në 
Egjipt si të huaj, këtë e bëtë vullnetarisht; megjithatë Asiria ju largoi me dhunë dhe 
nuk pagoi asgjë. 5E tani në Babiloni ka ndodhur e njëjta gjë; ju jeni robër dhe për ju 
nuk u pagua asgjë. Ata që sundojnë mbi ju, mburren dhe më përbuzin vazhdimisht. 
6Por në kohën që po vjen, ju do ta kuptoni se unë jam Perëndi dhe se kam folur me ju.» 
7Sa çudi është të shohim një lajmëtar duke kaluar nëpër male dhe duke sjellë lajmin e 
mirë, lajmin për paqen! Ai shpall fitore dhe i thotë Cionit: «Perëndia jote është (bërë) 
mbret ♦♦  (– ai ka dalë fitimtar).» 8Ata që ruajnë qytetin, po brohorasin, brohorasin së 
bashku nga gëzimi. Ata mund ta shohin me sytë e tyre kthimin e Zotit në Cion! 
9Brohoritni nga gëzimi, ju gërmadha të Jerusalemit. Zoti do ta shpëtojë qytetin e vet 
dhe do ta ngushëllojë popullin e vet. 10Zoti do ta përdorë fuqinë e tij të shenjtë; do ta 
shpëtojë popullin e vet, dhe këtë do ta shohë mbarë bota. 11Largohuni nga Babilonia, ju 
të gjithë që mbani pajisjet e Tempullit! Mos prekni asgjë të ndaluar; qëndroni të shenjtë 
dhe largohuni. 12Kësaj here nuk do të detyroheni të ikni me nxitim; nuk do të keni 
nevojë të përpiqeni të ikni. Zoti, Perëndia juaj, do t’ju udhëheqë dhe do t’ju mbrojë nga 
çdo anë. 
_______  
♦ Kjo tregon se plotësimi përfundimtar ende është i ardhshëm: kthimi në Izrael si pasoja e 
dekretit të Kirit ishte vetëm plotësim i pjesshëm i profecisë.♦♦ Zoti cakton historinë.  
 
Shërbëtori pësimtar♦  
13Zoti thotë: «Shërbëtori im do të ketë sukses në zbatimin e misionit të tij; ai do të 
marrë nderime të larta. 14Shumë veta u tronditën kur e panë; ai ishte aq i shëmtuar, 
saqë mezi dukej si njeri. 15Por tani shumë kombe do të çuditen me të, madje mbretërit 
do të mbeten të pagojë nga habia. Ata e përjetojnë tani atë që nuk ndodhi gjer atëherë; 
dhe ata e shohin me sytë e tyre atë, për të cilën nuk dëgjuan kurrë.» 

Populli përgjigjet: «Kush do ta ketë besuar atë që po njoftojmë tani? Kush do të 
ketë parë në këtë ngjarje dorën e Zotit? 2Ishte vullneti i Zotit që shërbëtori i tij të 

rritej si bima që lëshon rrënjë në tokë të thatë. Ai nuk ishte as i bukur as hijerëndë, që 
ne t’i kushtonim rëndësi. Për të nuk kishte asgjë tërheqëse që të nxiste interesin tonë. 
3Ne e përbuzëm dhe nuk e pranuam; ai duroi dhembje dhe vuajtje. Askush nuk i hodhi 
sytë – ne nuk e përfillëm, sikur të mos ishte fare. 
4Por ai e duroi pësimin, të cilin duhej ta kishim përjetuar ne, dhe vuajti atë që duhej të 
vuanim ne, njerëzit. Gjithë kohën mendonim se vuajtja e tij ishte ndëshkim i dërguar 
nga Perëndia. 5Por ai u plagos për shkak të mëkateve tona, u rrah për të keqen që 
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bëmë ne. Ne jemi të shëruar me ndëshkimin që pësoi ai, ne jemi të rikthyer nga 
goditjet që mori ai. 6Të gjithë ne ishim si dele të humbura, secili shkonte udhës së vet. 
Por Zoti bëri që ndëshkimi dhe dënimi që meritonim të gjithë ne, të binte mbi të. 
7E trajtuan ashpër, e megjithatë duroi me përulje; nuk tha kurrë asnjë fjalë. Si qengji 
në prag të therjes, si delja në prag të qethjes, nuk tha asnjë fjalë. 8E arrestuan, e 
dënuan (me vdekje) dhe e shpunë për ekzekutim, por askush nuk deshi t’ia dinte për 
fatin e tij. Ai u vra për mëkatet e popullit tonë. 9(Kishin ndër mend) ta vendosnin në 
varr bashkë me keqbërësit, por ai u varros në varrin e pasanikut, edhe pse nuk kishte 
bërë asnjë krim dhe nuk kishte thënë asnjë gënjeshtër. 
10Zoti thotë: «Ai vuajti sipas vullnetit tim; vdekja e tij ishte flijim që sjell ndjesë. Për këtë 
ai do të jetojë përsëri dhe do të ketë pasardhës (shpirtërorë). Nëpërmjet tij do ta 
përfundoj punën time. 11Ai vuajti aq shumë, saqë tani mund ta shohë përsëri dritën 
dhe të shpërblehet për vuajtjet e tij. 
Shërbëtori im i kushtuar, me të cilin jam i kënaqur, do të vuajë ndëshkimin e shumë-
kujt, dhe unë do t’ua fal mëkatet për hir të tij. 12Kështu, do t’i jap vendin e nderit: ai do 
të renditet midis njerëzve të mëdhenj dhe të fuqishëm, sepse e dha vullnetarisht jetën e 
vet dhe u radhit midis mëkatarëve. Ai vuajti dënimin e shumëkujt dhe ndërhyri për 
fajtorët. 
_____________ 
♦ Ky fragment u jep shpresë dhe siguri të mërguarve; pas pak kombi do të rikthehet dhe do të 
ketë mbretin e vet. Ai duhet të jetë aq i fuqishëm për t’ua mbyllë gojën mbretërve të kombeve, 
por aq i drejtë për të kënaqur kërkesat e rrepta të Zotit. Para së gjithash ai do t’i sjellë shërim 
dhe drejtësi kombit, të cilit ia kishte munguar këto cilësi në të kaluaren.  
 
Dashuria e Zotit për Izraelin 

O Jerusalem, ti ke qenë si gruaja shterpë, por tani mund të këndosh dhe të bro-
horasësh nga gëzimi. Tani do të kesh më shumë fëmijë se gruaja që nuk është 

braktisur kurrë nga burri i saj! 2Zgjate tendën ku banon; zgjati litarët dhe forcoji 
kunjat!♦  3Do t’i zgjerosh kufijtë e tu në çdo anë; populli yt do të kthehet në vendin që 
tani mbahet i pushtuar nga kombet e tjera. Qytetet e braktisura do të mbushen me 
fëmijë. 
4Mos ki frikë – nuk do të turpërohesh më; nuk do të poshtërohesh më. Do ta harrosh 
pabesinë tënde si gruaja e re, dhe vetminë tënde të hidhur si e veja. 5Krijuesi yt do të të 
jetë si burri – ai quhet Zoti i gjithëpushtetshëm. Perëndia e shenjtë e Izraelit do të të 
shpëtojë – ai është sundimtar i mbarë botës. 
6O Izrael, ti je si gruaja e re, e braktisur nga burri yt dhe e pikëlluar thellë. Por Zoti të 
thërret të kthehesh tek ai dhe të thotë: 7«Të braktisa për një çast të shkurtër; do të të 
marr përsëri me dashuri të thellë. 8Të ktheva shpinën i zemëruar vetëm për një çast, 
por do të ta tregoj dashurinë time përgjithmonë.»  
Kështu thotë Zoti që të shpëton. 9«Në kohën e Noahut premtova se nuk do ta 
përmbysja më kurrë tokën. Tani premtoj të mos zemërohem më me ty; nuk do të të 
qortoj e as nuk do të të ndëshkoj.♦♦  10Malet dhe kodrat mund të thërrmohen, por 
dashuria ime për ty kurrë nuk do të mbarojë; do ta mbaj përgjithmonë premtimin tim 
të paqes.» Kështu thotë Zoti që të do. 
________  
♦ Tani teprica zgjerohet për të përfshirë edhe johebrenjtë, ♦♦ Bëhet aludim i qartë për kohën e 
kthimit të tyre të ardhshëm te Mesia, sepse izraelitët duhet të përjetonin më vonë mërgim, 
masakra dhe holokaustin. 
 
Jerusalemi i ardhshëm 
11Zoti thotë: «O Jerusalem, ti qytet i vuajtur dhe i hutuar, me asnjeri për të të 
ngushëlluar. Unë do t’i rindërtoj themelet e tua me gurë të çmueshëm. 12Kullat e tua do 
t’i ndërtoj me rubinë, portat e tua me gurë që shkëlqejnë si zjarri, dhe murin rreth teje 
me xhevahirë. 13Do ta mësoj vetë popullin tënd dhe do të të sjell lumturi dhe paqe. 
14Ndihma ime do të jetë mbrojtja jote. Ti do të jesh i mbrojtur nga shtypja dhe tmerri. 
15Në qoftë se ndokush të sulmon, e bën pa lejen time; kushdo që lufton kundër teje, do 
të rrënohet. 
16Unë e krijoj farkëtarin, i cili bën zjarr dhe farkëton armë. Gjithashtu, krijoj ushtarin, i 
cili i përdor armët për të vrarë. 17Por asnjë armë nuk do të jetë në gjendje të të dëmtojë 
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ty; do t’u japësh përgjigjen e duhur të gjithë atyre që të paditin. Unë do t’i mbroj 
shërbëtorët e mi dhe do t’u jap atyre fitore.» 
Kështu kam vendosur unë, Zoti. 
 
Oferta e mëshirës nga Perëndia 

Zoti thotë: «Ejani, kushdo që ka etje – ja ku është uji! Ejani, ju që jeni pa të 
holla – blini drithë dhe hani! Ejani! Blini verë dhe qumësht – nuk do t’ju 

kushtojnë asgjë!♦ 2Përse të shpenzoni të holla për atë që nuk ju jep kënaqësi? Përse t’i 
shpenzoni të ardhurat tuaja dhe ende të keni uri? Më dëgjoni dhe bëni si t’ju them 
unë, dhe do të merrni ushqimin më të mirë. 
3Dëgjoni tani, o populli im, dhe ejani tek unë; ejani tek unë dhe do të jetoni! Do të bëj 
besëlidhje të përjetshme me ju. Premtimet që i bëra Davidit juve do t’ju vlejnë. 4Unë e 
bëra sundimtar të shumë kombeve,♦♦ që ato nëpërmjet tij ta njohin fuqinë time. 5Edhe 
nëpërmej jush kombe të huaja do të njihen me mua: ju do të thërritni kombe që nuk i 
njihni, dhe kombe që nuk ju njohin, do t’ju afrohen plot kureshtje, kur të shohin, çfarë 
bëj me ju. Sepse unë, Zoti, Perëndia e shenjtë e Izraelit, do t’ju jap ndere të larta.» 
6Kthejuni Zotit dhe lutjuni atij, tani që ai është afër. 7Të këqijtë të heqin dorë nga  
jetesa e tyre e keqe dhe të ndryshojnë qëndrimin e tyre. T’i kthehen Zotit, Perëndisë 
sonë; ai është i mëshirshëm dhe i shpejtë në faljen e mëkateve.  

8«Mendimet e mia, – thotë Zoti, – nuk janë si të tuajat, dhe udhët e mia ndryshojnë nga 
të tuat. 9Sa lart është qielli përmbi tokën, aq larg janë mendimet dhe udhët e mia 
përmbi të tuat. 10Fjala ime është si dëbora dhe shiu që zbresin nga qielli për të ujitur 
tokën. Ato bëjnë të rriten të lashtat, dhe sigurojnë farën për të mbjellat dhe ushqimin 
për të ngrënë. 11Kështu do të jetë me fjalën që po flas – nuk do të dështojë në detyrën 
që po i ngarkoj; ajo do të bëjë gjithçka që i kam ngarkuar. 
12Ju do të ndaheni me gëzim nga Babilonia; do të largoheni në paqe nga qy teti. Malet 
dhe kodrat do t’ia nisin këngës, dhe pemët do të thërrasin nga gë zimi. 13Selvitë do të 
rriten atje ku tani rriten ferrat; mërsinat do të rriten në vend të drizave. Kjo do të jetë 
shenjë që do të zgjasë përgjithmonë, kujtim për atë që kam bërë unë, Zoti.» 
________ 
♦ Kërkohet të largohen nga joshja e fesë babilonase dhe të kthehen tek Ai duke lënë Babilonin.  
♦♦ Kombet e nënshtruara (si nën Davidin) bëhen kombet e kthyera (nën Mesinë). 
 
Populli i Perëndisë do të përbëhet nga të gjitha kombet 

Zoti i thotë popullit të tij: ”Bëni atë që është e drejtë dhe përmbajuni urdhëri-
meve të mia, sepse do t’ju shpëtoj së shpejti. 2Do t’i bekoj ata që i përmbahen 

gjithmonë ditës së shtunë dhe nuk e keqpërdorin atë. Do t’i bekoj ata që nuk bëjnë 
asgjë të keqe.» 
3I huaji që bashkohet me popullin e Zotit, të mos thotë: «Zoti nuk do të më lejojë që të 
adhuroj bashkë me popullin e tij.» 
Njeriu i tredhur nuk duhet të mendojë kurrë se meqenëse nuk mund të ketë fëmijë, 
nuk mund të bëhet kurrë pjesëtar i popullit të Perëndisë.  

4Një njeriu të tillë Zoti i thotë kështu: «Në qoftë se më nderon duke iu përmbajtur ditës 
së shtunë dhe në qoftë se bën atë që më pëlqen mua, duke iu përmbajtur me besnikëri 
besëlidhjes sime, 5atëherë emri yt do të kujtohet në Tempullin tim dhe në popullin tim 
më gjatë se sikur të kishe bij dhe bija. Ti nuk do të harrohesh kurrë .» 
6Dhe Zoti u thotë atyre të huajve që bëhen pjesëtarë të popullit të tij, që e duan dhe i 
shërbejnë atij, që i përmbahen ditës së shtunë dhe e zbatojnë me besnikëri besëlidhjen 
e tij: 7«Do t’ju sjell në Cion, në kodrën time të shenjtë, do t’ju jap gëzim në shtëpinë 
time të lutjes dhe do t’i pranoj flijimet që m’i kushtoni në altar. Tempulli im do të quhet 
shtëpi lutjeje për popujt e të gjitha kombeve.» 
8Zoti Perëndi i cili e ka kthyer popullin e tij, Izraelin, në shtëpi nga mërgimi, ka 
premtuar se do të sjellë edhe kombe të tjera për t’u bashkuar me të. 
 
Dënimi i udhëheqësve të Izraelit 
9Zoti u ka thënë kombeve të huaja që vijnë si kafshat e egra dhe përpijnë popullin e tij. 
10Ai thotë: ”Të gjithë udhëheqësit që duhet ta paralajmërojnë popullin tim, janë të 
verbër. Ata nuk dinë asgjë.  
Ata janë si qentë që bëjnë rojë, por nuk lehin – ata vetëm sa e marrin shtruar dhe 
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ëndërrojnë. Sa u pëlqen gjumi!  

11Ata janë si qen lakmues që kurrë nuk ngopen kurrë me ushqim. Këta udhëheqës nuk 
kanë arsye. Secili prej tyre vepron sipas qejfit dhe kërkon të përfitojë vetë. 12«Të marrim 
pak verë, – thonë këta pijanecë, – dhe të pimë sa të mundemi! E nesërmja do të jetë 
edhe më e mirë se e sotmja!»”♦  
_________ 
♦ Kjo është padi e tmerrshme e shoqërisë izraelite para mërgimit. 
 
Dënimi i idhujtarisë së Izraelit 

Pakica që ende i përmbahet drejtësisë dhe ma mban besën, vdes, dhe askush 
nuk i kushton vëmendje; ♦ ata mbarojnë dhe askush nuk kujdeset për ta. Por 

unë i largoj, që të mos vuajnë më nën dhunën e padrejtësisë. Ata hyjnë në paqen time, 
2ata marrin pjesë në qetësinë time të përjetshme. Ky është shpërblimi për besnikërinë e 
tyre. 
3Por ju, idhujtarë, merrni dënimin tuaj. Ju më fyeni me magjitë dhe kurvërinë tuaj! 4E 
pastaj më vini në lojë, hapni gojën tuaj të madhe dhe më nxirrni gjuhën jashtë! A nuk 
e dini kë po provokoni, ju pjella gënjeshtarësh? 5Ju bëni kurvëri nën çdo pemë të 
shenjtë për nder të perëndive tuaj të pjellorisë, dhe poshtë në lugina, nën shkëmbinj të 
pjerrtë, i vritni fëmijët tuaj si flijime. 6Ju merrni gurë të lëmuar prej shtratit të 
përrenjve dhe i adhuroni si perëndi! Ju derdhni verë për t’u kushtuar atyre flijime dhe 
u sillni blatime drithore. Ju do të varroseni nën ta! A mendoni se jam i kënaqur me kë-
to? 7Ju ngjiteni në male të larta për të kushtuar flijime dhe për të bërë kurvëri. 8Brenda 
dyerve tuaja dhe në shtyllat e derës ju vini shenjat tuaja magjike. Mua më braktisni 
dhe bëni prostitucion për nder të perëndive të huaja; ju pëlqen kjo sjellje e paturpshme 
dhe i paguani prostitutat e kultit tuaj për të fjetur me ju. 9Idhullit Moloh i sillni për 
flijim ♦♦ parfume dhe pomada. Ju i dërgoni lajmëtarët tuaj deri edhe në botën e të 
vdekurve. 10Ju bëni gjithçka të mundur për të gjetur këshillë dhe ndihmë. Ju nuk doni 
ta kuptoni se e bëni më kot. Gjithnjë e më shumë gjeni shpresa të reja. 
11Zoti thotë: «Cilat janë këto perëndi që ju tmerrojnë, saqë mendoni se duhet të më 
mashtroni? Mua nuk më kërkoni – nuk kujdeseni për mua. Për shumë kohë kam 
vështruar në heshtje. 12Ndoshta mendoni se keni justifikim për sjelljen tuaj, por unë do 
ta nxjerr në pah sjelljen tuaj, dhe atëherë idhujt tuaj nuk do të jenë në gjendje t’ju 
shpëtojnë. 13Kur të thërritni për ndihmë, le t’ju shpëtojnë idhujt tuaj! Një fllad do të 
mjaftojë për t’i zhdukur! Por ata që besojnë në mua, do të banojnë në tokën (e 
premtuar) dhe do të më adhurojnë në Tempullin tim.» 
_______ 
♦ aludim për përndjekjen e besimtarëve nën mbretërimin e Mënasheut (2 Mbr 21,16). ♦♦ Kështu 
veproi Mënasheu me të birin (2 Kr 33,5). 
 
Premtimi i Perëndisë për ndihmë dhe shërim 
14Zoti thotë: «Lejojeni popullin tim të kthehet tek unë. Hiqini çdo pengesë nga udha. 
Ndërtoni rrugën dhe bëjeni gati! 
15Unë jam Perëndia e lartë dhe e ngritur, i Shenjti, froni i të cilit qëndron i sigurt në 
përjetësi. Unë banoj në lartësi, në shenjtëri të paafrueshme. Por, gjithashtu, banoj me 
njerëzit që janë plot pendim dhe përulje, që të mund t’ua rikthej mirëbesimin dhe 
shpresën. 16Nuk do ta padit më popullin tim, nuk do t’i jap udhë deri në fund zemë-
rimit tim. Ndryshe, populli im, të cilin e kam krijuar, do të shkatërrohet plotësisht. 
17Isha zemëruar me të për shkak të mëkateve të tij, prandaj e ndëshkova dhe e 
braktisa. Por ai ishte kokëfortë dhe vazhdoi të shkonte udhës së vet. 18Dhe kam parë 
pikërisht se si veproi, por do ta shëroj. Unë do ta udhëheq, do ta shëroj, dhe do t’i 
ngushëlloj ata që mbajnë zi. 19Të gjithëve, atyre që banojnë larg dhe atyre që banojnë 
afër, do t’u ofroj paqen. Do ta shëroj popullin tim. 20Por njerëzit që rebelohen kundër 
meje, janë si deti i shqetësuar – dallgët e tij nuk pushojnë së thyeri në bregdet, duke 
sjellë me vete pisllëk dhe ndyrësi. 21Kush ngre krye kundër meje, do të humbasë» – 
thotë Zoti. 
 
Agjërimi i vërtetë 

Zoti thotë: «Thërritni me sa zë keni! Tregojini popullit tim për mëkatet e tij. 2Ata 
më adhurojnë çdo ditë, duke pretenduar se janë të etur për ta njohur mënyrën 
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e jetesës që më pëlqen dhe t’i dëgjojnë ligjet e mia. Ata thonë se duan që unë t’u jap 
ligje të drejta dhe se ata gjejnë kënaqësi duke më adhuruar.» 
3Populli pyet: «Çfarë kuptimi ka t’u përmbahemi ditëve të agjërimit dhe të agjërojmë për 
hatrin tënd? Ti as nuk e vë re fare!» 
Zoti i përgjigjet: «Në të vërtetë, njëkohësisht me agjërimin tuaj, ju ndiqni interesat tuaja 
dhe shtypni punëtorët tuaj. 4Agjërimi ju bën të veproni me dhunë; ju grindeni dhe 
luftoni me njëri-tjetrin. A mendoni se ky lloj agjërimi do të më bindë që t’i plotësoj lutjet 
tuaja? 5Kur të agjëroni, ju ndëshkoni veten: ju përkuleni thellë si fija e barit; shtroni 
pëlhurë kërpi e hi për t’u shtrirë mbi to. A është ky agjërim? A mendoni se unë do të 
kënaqem me këtë? 
6Lloji i agjërimit që dëshiroj, është ky: hiqni prangat e shtypjes dhe zgjedhën e 
padrejtësisë dhe lironi të shtypurit. 7Ndajeni ushqimin tuaj me të uriturit dhe hapjani 
shtëpitë tuaja të varfërve të pastrehë. Jepuni rroba atyre që nuk kanë ç’të veshin dhe 
mos kundërshtoni t’i ndihmoni të afërmit. 
8Atëherë mbështetja ime do të ndritë mbi ju si dielli në mëngjes, dhe plagët tuaja do të 
shërohen shpejt. Unë do të jem gjithnjë me ju për t’ju shpëtuar; prania ime do t’ju 
mbrojë nga çdo anë. 9Kur të më luteni, unë do t’ju përgjigjem. Kur të më thërritni për 
ndihmë, do t’jua plotësoj lutjen. 
Në qoftë se i jepni fund shtypjes, çdo shenje mospërfilljeje dhe çdo fjale të keqe; 10në 
qoftë se u jepni të hanë të uriturve dhe i kënaqni nevojtarët, atëherë errësira që ju 
rrethon, do të shndërrohet në dritë mesdite. 11E unë gjithnjë do t’ju udhëheq dhe do 
t’ju gëzoj me të mira. Do t’ju mbaj të fortë dhe të shëndoshë. Ju do të jeni si kopshti i 
ujitur mirë, si burimi që nuk thahet kurrë. 12Populli juaj do të rindërtojë atë që prej 
kohësh ishte në gërmadhë, duke ndërtuar mbi themelet e mëparshme. Ju do të njiheni 
si populli që rindërtoi muret, që restauroi shtëpitë e rrënuara.» 
 
Shpërblimi për përmbajtjen e ditës së shtunë 
13Zoti thotë: «Në qoftë se e trajtoni të shtunën si ditë të shenjtë dhe nuk shkoni pas 
interesave tuaja atë ditë; në qoftë se e vlerësoni ditën time të shenjtë dhe e nderoni 
duke mos udhëtuar e duke mos folur kot atë ditë, 14atëherë do të gjeni gëzimin që vjen 
duke më shërbyer mua. Do të bëj që të nderoheni gjithkund në botë, dhe do ta gëzoni 
tokën që i dhashë të parit tuaj, (Jakov) Izraelit. Kështu kam vendosur unë, Zoti.» 
 
Profeti dënon mëkatet e popullit 

Mos mendoni se Zoti është tepër i dobët për t’ju shpëtuar ose tepër i shurdhët 
për ta dëgjuar thirrjen tuaj për ndihmë! 2Ai nuk ju dëgjon për shkak të 

mëkateve tuaja. Mëkatet tuaja ju ndajnë nga Perëndia (kur përpiqeni për ta adhuruar). 
3Ju jeni fajtorë për gënjeshtra, dhunën dhe vrasjet. 
4Ju dilni në gjyq, por nuk e keni drejtësinë në anën tuaj. Ju mbështeteni në gënjeshtra 
për të fituar procesin tuaj. Ju i kryeni planet tuaja për t’u bërë dëm të tjerëve. 5-

6Intrigat që thurni, janë po aq vdekjeprurëse sa vezët e gjarprit helmues. Thyej vezën, 
del nepërka. Por intrigat tuaja nuk do t’ju sjellin asnjë fitim – ato janë po aq të kota sa 
veshjet prej pëlhure merimange! 7Ju gjithnjë thurni intriga dhe mezi pritni t’i realizoni 
ato. Ju kurrë nuk ngurroni të vritni njerëz të pafajshëm. Ju lini pas rrënim dhe 
shkatërrim kudo që të shkoni, 8dhe askush nuk është i sigurt kur i afroheni. Gjithçka 
që bëni, është e padrejtë. Ju ndiqni një udhë të shtrembër, dhe çdokush që e ndjek 
këtë udhë, nuk do të jetë kurrë i sigurt. 
 
Populli pranon mëkatin e tij 
9Populli thotë: «Tani e dimë përse Perëndia nuk na shpëton nga ata që na shtypin. Ne 
shpresojmë për dritë në rrugën tonë, por ka vetëm errësirë, 10 – e gjejmë rrugën duke 
prekur me dorë si njerëz të verbër. Pengohemi në mesditë, sikur të ishte natë, sikur të 
ishim në botën e errët të të vdekurve. 11Ne jemi të frikësuar dhe të dëshpëruar. Presim 
me padurim që Perëndia të na shpëtojë nga shtypja dhe padrejtësia, por asgjë nuk 
ndodh. 
12O Zot, krimet tona kundër teje janë të shumta. Na akuzojnë mëkatet tona. I njohim 
mirë ato. 13Ne u rebeluam kundër teje, të kundërshtuam dhe nuk pranuam të të 
ndiqnim pas. I kemi shtypur të tjerët dhe të kemi kthyer shpinën. Mendimet tona janë 
mashtruese; fjalët tona janë të gënjeshtërta. 14Drejtësia dëbohet dhe e drejta nuk mund 
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të afrohet. E vërteta pengohet në shesh të hapur, dhe ndershmëria nuk gjen vend atje. 
15Ka aq pak ndershmëri, saqë secili që heq dorë nga veprat e tij të këqija, bëhet viktimë 
e krimit.» 
 
Zoti përgatitet të shpëtojë popullin e tij 
Zoti e ka parë këtë dhe është zemëruar, sepse nuk ka aspak drejtësi. 16Ai çuditet që 
nuk ka asnjeri për t’i ndihmuar të shtypurit. Prandaj do ta përdorë fuqinë e vet për t’i 
shpëtuar ata dhe për të korrur fitore. 17Ai do të vishet me drejtësi sikurse koracë dhe 
me fuqi shpëtuese sikurse helmetë. Do të vishet me vendosmëri për të vënë në rregull 
gjithçka dhe për të ndëshkuar e për të marrë hak për padrejtësinë nga e cila vuan 
populli i tij. 18Ai do t’i ndëshkojë armiqtë e tij sipas veprave të tyre, madje edhe ata që 
banojnë në vende të largëta. 19Nga lindja gjer në perëndim, të gjithë do të kenë frikë 
nga ai dhe nga fuqia e tij e madhe. Ai do të vijë si lumi i rrëmbyer, si era e fortë. 
20Por për bashkësinë në malin e Cionit, ai do të vijë si shpëtimtari, për të gjithë pasar-
dhësit e (Jakov) Izraelit, që heqin dorë nga mëkatet e tyre dhe që largohen nga krye-
ngritja e tyre. 
21Me ta do ta bëj besëlidhjen time dhe do t’u jap premtimin e sigurt: Shpirtin tim, të 
cilin ta kam dhënë ty, edhe fjalët, të cilat t’i kam besuar ty, do të jenë të gjalla në ta 
përgjithmonë, brez pas brezi. Këtë e kam vendosur unë, Zoti. 
 
Madhështia e ardhshme e Jerusalemit 

Ngrihu, o Jerusalem, dhe ndriço si dielli; po të ndriçon madhështia e Zotit. 
2Kombet e tjera do të jenë të mbuluara nga errësira. Ndërsa mbi ty do të bjerë 

drita e Zotit; me ty do të jetë ndriçimi i pranisë së tij. 3Kombet do të tërhiqen drejt 
dritës sate dhe mbretërit drejt agimit të ditës sate të re. 
4Vështro rreth e rrotull dhe shih se ç’po ndodh; populli yt po mblidhet për t’u kthyer në 
shtëpi! Bijtë e tu do të vijnë nga larg; bijat e tua do të mbarten si fëmijë. 5Ti do ta 
shohësh këtë dhe do të mbushesh me gëzim; do të dridhesh nga emocionet. Pasuria e 
kombeve do të sillet tek ti. Pasuria e tyre do të vijë nga ana tjetër e detit. 6Nga Midjani 
dhe nga Efa do të vijnë karvanë të mëdhenj devesh. Ata po vijnë nga Sheba me ar dhe 
me temjan. Do të shpallet lajmi i mirë për atë që ka bërë Zoti! 
7Të gjitha delet e Kedarit dhe të Nevajotit do të sillen tek ti si flijime dhe do të 
kushtohen në altar për të kënaqur Zotin. Zoti do ta bëjë tempullin e tij edhe më ma-
dhështor sesa ishte dikur. 
8Çfarë janë këto sende që rrëshqasin si re, si pëllumba që kthehen në shtëpi? 9Ato janë 
anijet që vijnë nga vende të largëta e që kthejnë në shtëpi popullin e Perëndisë. Ato 
sjellin me vete ar dhe argjend për të nderuar emrin e Zotit, Perëndisë së shenjtë të 
Izraelit, i cili ka bërë që popullin e tij ta nderojnë të gjitha kombet. 
10Zoti i thotë Jerusalemit: «Muret e tua do t’i rindërtojnë të huajt, dhe mbretërit e tyre 
do të shërbejnë ty. Të ndëshkova me zemërimin tim, por tani do të të tregoj da-
shamirësinë dhe mëshirën time. 11Portat e tua do të rrinë të hapura ditë e natë, në 
mënyrë që mbretërit e kombeve të mund të të sjellin pasurinë e tyre. 12Ndërsa kombet 
që nuk pranojnë të të shërbejnë, do të shkatërrohen plotësisht. 
13Drutë e pishave, të dëllinjave dhe të selvive, drutë e mira të pyjeve të Libanit, do të 
sillen për të rindërtuar ty, o Jerusalem, për të zbukuruar Tempullin tim, për ta bërë 
madhështor qytetin tim. 14Bijtë e atyre që të shtypin, do të vijnë dhe do të përkulen 
thellë për të treguar respektin e tyre. Të gjithë ata që dikur të kanë përbuzur, do të 
përkulen para teje. Ata do të të quajnë «Qyteti i Zotit», «Cion», «Qyteti i Perëndisë së 
shenjtë të Izraelit.» 
15Ti nuk do të jesh më i braktisur dhe i urryer, qytet i shkretë. Do të të bëj të madh dhe 
të bukur, vend gëzimi përgjithmonë. 16Kombet dhe mbretërit do të kujdesen për ty 
ashtu si nëna për fëmijën e gjirit. Do ta kuptosh se të kam shpëtuar unë, Zoti, se Pe-
rëndia e fuqishme të çliron. 
17Unë do të të sjell ar në vend të bronzit, argjend dhe bronz në vend të hekurit e të 
drurit dhe hekur në vend të gurit. Ti nuk do të shtypesh dhe shfrytëzohesh më; por do 
të mbretërojnë drejtësia dhe paqja. 18Nuk do të dëgjohen më zhurmë e dhunë; vendin 
tënd nuk do ta thyejë më shkatërrimi. Unë do të të mbroj dhe do të të ruaj si mur; ti do 
të më lavdërosh, sepse të kam shpëtuar. 
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19Ditën nuk do të kesh më për dritë diellin, as hënën për dritë natën; unë, Zoti, do të 
jem drita jote e përjetshme; mbi ty do të bjerë drita e madhështisë sime. 
20Ditët e tua të pikëllimit do të marrin fund. Unë, Zoti, do të jem drita jote e përjetshme, 
më e qëndrueshme se dielli ose hëna. 21Populli yt do të bëjë atë që është e drejtë. Dhe ti 
do ta trashëgosh përgjithmonë tokën (e premtuar). Unë i mbolla, i bëra ata për t’u 
treguar të gjithëve madhështinë time. 22Madje edhe familja më e vogël dhe më e 
përulur, do të bëhet komb i madh dhe i fuqishëm. Këtë do ta realizoj unë së shpejti, 
kur të vijë koha e duhur. Unë jam Zoti!» 
 
Lajmi i mirë i çlirimit 

Zoti Perëndi më ka mbushur me Shpirtin e tij. Ai më ka zgjedhur dhe më ka 
dërguar për t’u sjellë lajmin e mirë të varfërve, për të shëruar zemërplasurit, për 

t’u njoftuar lirimin të burgosurve dhe lirinë skllevërve. 2Ai më ka dërguar të shpall se 
erdhi koha kur Zoti do ta shpëtojë popullin e tij dhe do t’i mundë armiqtë e tij. Ai më 
ka dërguar për t’i ngushëlluar të gjithë ata që mbajnë zi, 3për t’u dhënë atyre që 
vajtojnë në Cion, gëzim dhe hare në vend të pikëllimit, një këngë lavdërimi në vend të 
hidhërimit. Ata do të jenë si pemët që ka mbjellë vetë Zoti. Ata do të bëjnë atë që është 
e drejtë, dhe Zoti do të lavdërohet për atë që bëri. 4Ata do t’i rindërtojnë qytetet që janë 
në gërmadha prej kohësh. 
5O populli im, të huajt ty do të shërbejnë. Ata do të kujdesen për kopetë e tua; do të 
punojnë tokën tënde dhe do të ruajnë vreshtat e tua. 6Ju, izraelitët, do t’ju quajnë 
priftërinjtë e Zotit, shërbëtorët e Perëndisë sonë. Ju do të gëzoni pasurinë e kombeve: 
gjithçka do t’ju takojë juve. 7Turpi juaj do të ketë marrë fund. Ju do të banoni në 
vendin tuaj dhe pasuria juaj do të dyfishohet; gëzimi juaj do të zgjasë përgjithmonë. 
8Zoti thotë: «Unë e dua drejtësinë dhe urrej shtypjen dhe krimin. Me besnikëri do t’i 
shpërblej izraelitët, popullin tim, dhe do të bëj besëlidhje të përjetshme me ta. 9Ata do 
të jenë të famshëm ndër kombe. Të gjithë ata që do t’i shohin, do ta kuptojnë se ata 
janë populli që bekova.» 
10Jerusalemi gëzohet për atë që bëri Zoti. Ai është si nusja e veshur për dasmë. Perën-
dia e ka veshur me shpëtim dhe fitore. 11Zoti Perëndi do ta shpëtojë popullin e tij, dhe 
të gjitha kombet do ta lavdërojnë; kjo është aq e sigurt sa edhe fara që mbin dhe rritet 
në tokë. 

Unë do të flas hapur për t’i dhënë zemër Jerusalemit; nuk do të hesht, derisa ai 
të shpëtojë, dhe fitorja e tij të ndritë si pishtari natën. 2O Jerusalem, kombet do 

të të shohin fitimtar! Të gjithë mbretërit do ta shohin madhështinë tënde. Ti do të kesh 
një emër të ri, një emër që do ta japë vetë Zoti. 3Ti do të jesh si një kurorë e bukur për 
Zotin. 4Nuk do të të quajnë më «i braktisuri»: toka jote nuk do të quhet më  «gruaja e 
braktisur». Do të të quajnë «Kënaqësia e Perëndisë», kurse tokën tënde do ta quajnë «e 
martuara lumturisht», sepse ty të pëlqen Zoti; ai do të jetë si burri për tokën tënde. 5Si 
i riu që merr për grua virgjëreshën, ai që të formoi do të martohet me ty. Zoti do të 
gëzohet për ty ashtu siç gëzohet dhëndri për nusen e tij.  
6Në muret e tua, o Jerusalem, kam vendosur rojtarë; ata nuk duhet të heshtin as ditën 
e as natën. Ata duhet ta kujtojnë Zotin për premtimet e tij që të mos i harrojë ato. 7Ata 
nuk duhet ta lënë të qetë derisa ta rindërtojë Jerusalemin, dhe ta bëjë qytetin, të cilin e 
lavdëron mbarë bota. 8Zoti ka premtuar solemnisht, dhe do ta realizojë me fuqinë e tij: 
«Drithi yt nuk do të jetë më ushqim për armiqtë tuaj, dhe të huajt nuk do ta pinë më 
verën tënde. 9Por ju që mbollët dhe korrët drithin, do të hani bukë dhe do të lavdëroni 
Zotin. Ju që punuat dhe volët rrushin, do ta pini verën në oborret e Tempullit tim.» 
10O banorët e Jerusalemit, dilni nga qyteti dhe ndërtoni një rrugë për popullin tuaj që 
po kthehet! Përgatini një rrugë kryesore; pastroni kalldrëmet! Ngrini një sinjal, që 
kombet ta dinë, 11që Zoti po i shpall gjithë botës: «Tregojuni banorëve të Jerusalemit se 
Zoti po vjen për t’ju shpëtuar, duke sjellë me vete popullin që çliroi.» 12Ju do të quheni 
«Populli i shenjtë i Perëndisë», «Populli që e shpëtoi Zoti.» Jerusalemi do të quhet 
«Qyteti që e do Zoti», «Qyteti që nuk e braktis Perëndia.»  
 
Fitorja e Zotit mbi kombet 

Kush është ky që po kthehet nga qyteti Bocra, nga Edomi? Kush është ky që 
është veshur madhështor me të kuqe, që marshon me forcë dhe me fuqi? Është 
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Zoti, i fuqishëm për të shpëtuar, që po vjen për të shpallur fitoren e tij. 2Përse janë kaq 
të kuqe rrobat e tij, si veshja e atij që shtyp rrushin për të bërë verë? 
3Zoti përgjigjet: «Kombet i kam shkelur si rrush dhe askush nuk më erdhi në ndihmë. I 
shkela i zemëruar dhe gjaku i tyre i ka njollosur të gjitha rrobat e mia. 4Mendoja se 
erdhi koha për të shpëtuar popullin tim; ishte koha për të ndëshkuar armiqtë e tyre. 
5U çudita kur shikova dhe pashë që nuk kishte asnjeri për të më ndihmuar. Por zemë-
rimi im më forcoi dhe fitoren e arrita vetë. 6I zemëruar, shkela kombe të tëra dhe i 
shkatërrova. Gjakun e jetës së tyre e derdha mbi dhe.♦  
_________ 
♦ Kjo është për të mundësuar çlirimin e Izraelit. Ndëshkohen kryesisht armiqtë e Izraelit. 
 
Mirësia e Zotit ndaj Izraelit 
7Unë do të tregoj për dashurinë e vazhdueshme të Zotit. E lavdëroj për gjithçka që ka 
bërë për ne. Ai e ka bekuar me bollëk popullin e Izraelit për shkak të mëshirës dhe 
dashurisë së tij të vazhdueshme. 
8Zoti tha: «Ata janë izraelitët, populli im; ata nuk do të më mashtrojnë.» Kështu i 
shpëtoi 9nga të gjitha vuajtjet e tyre. Nuk ishte një engjëll, por vetë Zoti që i shpëtoi. Ai i 
shpëtoi ata me dashurinë dhe mëshirën e tij. Ai ishte kujdesur gjithnjë për ta në të 
kaluarën, 10por ata u rebeluan kundër tij dhe e dëshpëruan Shpirtin e tij të shenjtë. 
Kështu, Zoti u bë armik i tyre dhe luftoi kundër tyre. 
11Por ata nuk e harruan të kaluarën, ditët e Moisiut, shërbëtorit të Zotit, dhe pyetën: 
«Ku është tani Zoti që i shpëtoi udhëheqësit e popullit nga deti? Ku është Zoti që i dha 
Moisiut Shpirtin e tij? 12-13Ku është Zoti që me fuqinë e tij të madhe, bëri gjëra të mëdha 
nëpërmjet Moisiut, duke i ndarë ujërat e detit dhe duke e udhëhequr popullin e tij 
përmes ujërave të thella, për të fituar për vete famë të përjetshme?» 
Me Zotin në krye, ata ishin po aq të sigurt sa kuajt e egër, dhe nuk u penguan. 14Zoti i 
dha pushim popullit të tij ashtu siç çohet bagëtia në një luginë pjellore. Ai e udhëhoqi 
popullin e tij dhe e nderoi emrin e tij. 
15O Zot, na shiko nga qielli, ku po banon në shenjtërinë dhe në madhështinë tënde. Ku 
është kujdesja jote e madhe për të gjithë ne? Ku është fuqia jote? Ku janë dashuria 
dhe mëshira jote? Mos na shpërfill? 16Ti je ati ynë. Të parët tanë, Avrahami dhe Jakovi, 
nuk dinë asgjë për ne, por ti, o Zot, je ati ynë, që na ke shpëtuar gjithmonë. 17Përse 
lejon që të largohemi nga udhët e tua? Përse na bën aq kokëfortë, saqë të të kthejmë 
shpinën? Kthehu, për hir të atyre që të shërbejnë, për hir të popullit që ka qenë i yti 
gjithnjë. 
18Ne, populli yt i shenjtë, u dëbuam për një kohë të shkurtër nga armiqtë tanë; ata e 
shkelën shenjtëroren tënde. 19Ti na trajton sikur të mos kesh qenë asnjëherë sundim-
tari ynë, sikur të mos kishim qenë asnjëherë populli yt. 

Përse nuk e gris qiellin dhe nuk zbret poshtë? Do të të shihnin malet e do të 
dridheshin nga frika. 2Do të dridheshin si uji që zien mbi zjarr të nxehtë. Eja 

t’ua tregosh fuqinë tënde armiqve të tu, dhe bëj që kombet të tmerrohen para pranisë 
sate! 3Ishte një kohë kur erdhe dhe bëre gjëra të tmerrshme, që aspak nuk i pritnim; 
malet të panë dhe u dridhën nga frika. 4Askush nuk ka parë e as s’ka dëgjuar të flitet 
për një perëndi si ti, i cili bën vepra të tilla për ata që i varin shpresat tek ai. 5Ti i 
mirëpret ata që kënaqen kur bëjnë atë që është e drejtë, ata që nuk harrojnë të jetojnë 
ashtu siç dëshiron ti. Ti u zemërove me ne, por ne vazhduam të mëkatonim; megjithë 
zemërimin tënd të madh, ne vazhduam të vepronim keq prej kohësh. 6Ne të gjithë kemi 
qenë rebelë; madje edhe veprat tona të mëdha janë krejtësisht të ndyra. Për shkak të 
mëkateve tona, ne jemi si gjethet që fishken dhe që i merr era. 7Askush nuk të 
drejtohet ty me lutje; askush nuk shkon tek ti për ndihmë. Ti na je fshehur dhe na ke 
braktisur për shkak të mëkateve tona. 
8Por ti je ati ynë, o Zot. Ne jemi si balta dhe ti je si poçari. Ti na krijove, 9kështu mos u 
zemëro shumë me ne, e mos na mbaj inat. Ne jemi populli yt – ki mëshirë për ne. 
10Qytetet e tua të shenjta janë si shkretëtira; Jerusalemi është gërmadhë e shkretë, 
11dhe Tempulli ynë, vend i shenjtë dhe i bukur ku pasardhësit tanë të lëvdonin, është 
shkatërruar nga zjarri. Të gjitha vendet tona të dashura janë kthyer në gërmadha. 12O 
Zot, a nuk të prekin të gjitha këto? A do të rrish duarkryq? A do të bësh që ne të 
vuajmë me shumë sesa mund të durojmë? 
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Shpërblimi i besnikëve dhe ndëshkimi i të pabesëve 
Zoti tha: ”Isha gati për t’i plotësuar lutjet e popullit tim, izraelitëve, por askush 
nuk m’u lut. Isha gati që ata të më gjenin, por askush nuk e mori mundimin. 

Kombi nuk m’u lut, megjithëse isha gjithnjë gati për t’iu përgjigjur «Ja unë, unë do të 
të ndihmoj.» 2Gjithnjë kam qenë gati për ta pritur mirë popullin tim, i cili me kokë-
fortësi bën keq dhe shkon udhës së vet. 3Izraelitët vazhdojnë të më zemërojnë me pa-
turpësi. Ata kushtojnë flijime pagane në korijet e shenjta dhe djegin temjan në altaret 
pagane. 4Natën ata shkojnë në shpella dhe në varre për t’u këshilluar me shpirtrat e të 
vdekurve. Ata hanë mish derri dhe pinë lëng mishi prej flijimesh pagane. 5Pastaj u 
thonë të tjerëve: «Largohuni prej nesh; ne jemi shumë të shenjtë, prandaj nuk duhet të 
na prekni!» Njerëz të tillë i urrej – zemërimi im kundër tyre është si zjarri që nuk 
shuhet kurrë. 6Tashmë e kam vendosur ndëshkimin e tyre, dhe dënimi i tyre është 
caktuar me shkrim. Nuk do ta lë pa ndëshkuar atë që kanë bërë, por do t’ua marr 
hakun 7për mëkatet e tyre dhe për mëkatet e stërgjyshërve të tyre. Ata kanë djegur 
temjan në faltoret pagane në mal dhe më kanë fyer. Kështu do t’i ndëshkoj sipas 
veprave të  shkuara.” 
8Zoti thotë: «Askush nuk e prish rrushin e mirë; kurse ata bëjnë verë me të. As unë 
nuk do ta shkatërroj tërë popullin tim – do t’i shpëtoj ata që më shërbejnë. 9Unë do t’i 
bekoj izraelitët që i takojnë fisit të Judës, dhe pasardhësit e tyre do të trashëgojnë 
malin tim. Populli im i zgjedhur, i cili më shërben, do të banojë atje. 10Izraelitët do të 
më adhurojnë dhe do t’i çojnë delet dhe bagëtinë e tyre në kullotë në rrafshinën e 
Sharonit në perëndim dhe në luginën e Ahorit në lindje. 
11Por do të jetë ndryshe për ju që më braktisni, ju që përbuzni Cionin, malin tim të 
shenjtë, dhe adhuroni Gadin dhe Meniun, perënditë e fatit. 12Fati juaj do të jetë vdekja, 
sepse nuk u përgjigjët kur ju thirra, e as nuk më dëgjuat kur ju fola. Vendosët të mos 
më dëgjonit dhe të vepronit keq. 13Kështu ju them se ata që më adhurojnë dhe më 
dëgjojnë, do të kenë ushqime dhe pije të bollshme, kurse ju do të keni uri dhe etje. Ata 
do të jenë të lumtur, kurse ju të përbuzur. 14Ata do të këndojnë nga gëzimi, kurse ju do 
të qani me zemër të thyer. 15Populli im i zgjedhur do ta përdorë emrin tuaj si mallkim. 
Unë, Zoti Perëndi, do t’ju vras. Ndërsa atyre që më dëgjojnë do t’u jap një emër të ri. 
16Cilido në vend që lutet të bekohet, do të lutet që ta bekojë Perëndia besnik. Kush 
betohet, do të bëjë be për emrin e Perëndisë besnik. Vështirësitë e së kaluarës do të 
jenë të shkuara dhe të harruara. 
 
Krijimi i ri 
17Zoti thotë: «Po bëj një qiell të ri dhe një tokë të re. Ngjarjet e së kaluarës do të 
harrohen krejt. 18Gëzohuni dhe ngazëllohuni gjithmonë për atë që po krijoj. Jerusalemi 
i ri që do të bëj, do të jetë plot gëzim dhe populli i tij do të jetë i lumtur. 19Unë vetë do të 
mbushem me gëzim për shkak të Jerusalemit dhe popullit të tij. Atje nuk do të ketë 
vaj, as thirrje për ndihmë. 20Foshnjat nuk do të jetojnë më për pak kohë; asnjë i rritur 
nuk do mbarojë në lulen e jetës dhe ata që vdesin njëqindvjeçarë, do të konsiderohen 
si të rinj. Në qoftë se vdesin para kësaj kohe, kjo do të thotë se i kam ndëshkuar. 21--

22Njerëzit do të ndërtojnë shtëpi për vete dhe në to do të banojnë ata, e askush tjetër. 
Izraelitët do të mbjellin vreshta dhe do ta gëzojnë verën – askush tjetër nuk do ta pijë. 
Si pemët, populli im do të jetojë gjatë. Ata do t’i gëzojnë plotësisht ato, për të cilat 
punuan. 23Puna që bënë, do të kurorëzohet me sukses, dhe fëmijët e tyre nuk do të 
përjetojnë fatkeqësi. Do t’i bekoj ata dhe pasardhësit e tyre përgjithmonë. 24Madje do 
t’u përgjigjem lutjeve të tyre para se t’i kenë mbaruar ato. 25Ujqit dhe qengjat do të 
kullotin së bashku; luanët do të hanë byk, si bagëtia, dhe nepërkat nuk do të jenë më 
të rrezikshme. Në Cion, në malin tim të shenjtë, nuk do të ketë asgjë të dëmshme ose 
të keqe.» 
 
Fundi i pushtetit pagan 

Zoti thotë: «Qielli është froni im, dhe toka është shtroja e këmbëve të mia. 
Atëherë çfarë shtëpie mund të më ndërtoni, çfarë vendi për të banuar? 2Unë 

krijova vetë mbarë gjithësinë! Më pëlqejnë ata që janë plot përulje dhe pendim, që kanë 
respekt për mua dhe më dëgjojnë. 3Njerëzit veprojnë sipas qejfit. Për ta është njëlloj 
nëse vrasin një dem si flijim ose flijojnë një njeri; nëse flijojnë një qengj ose vrasin një 
qen; nëse më kushtojnë një blatim drithor ose një flijim me gjak derrash; nëse ofrojnë 
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temjan ose i luten një idhulli. Ata gjejnë kënaqësi në mënyra të neveritshme adhurimi. 
4Prandaj do të sjell fatkeqësi mbi ta – pikërisht ato gjëra, nga të cilat kanë frikë, – sepse 
askush nuk m’u përgjigj kur thirra, dhe nuk më dëgjoi kur fola. Ata vendosën të mos 
më dëgjonin dhe të vepronin keq.» 
5Dëgjoni se ç’thotë Zoti, ju që keni frikë nga ai dhe i bindeni. ”Meqë jeni besnikë ndaj 
meje, disa prej popullit tuaj ju urrejnë dhe nuk duan t’ia dinë për ju. Ata ju përqeshin 
duke thënë: «Le ta tregojë Zoti madhështinë e tij dhe t’ju shpëtojë, që të mund të 
shohim se si gëzoheni.» Por ata do të turpërohen vetë! 6Dëgjoni! Nga qyteti jehon 
rrëmuja e betejës, nga Tempulli zhurma e luftës! Zoti po ndëshkon armiqtë e tij. 
7Qyteti im i shenjtë është si gruaja që lind papritur fëmijë, pa vuajtjet e lindjes. 8A ka 
dëgjuar ndokush ndonjëherë për një gjë të tillë? A ka lindur një komb brenda një dite? 
Cioni nuk do të detyrohet të vuajë gjatë, para se të lindë kombi. 9Mos mendoni se do ta 
sjell popullin tim gjer në prag të lindjes e mos të lejoj që të lindë.” Ketë e ka vendosur 
Zoti. 
10Gëzohuni me Jerusalemin; ngazëllohuni për atë, të gjithë ju që e doni këtë qytet! 
Gëzohuni tani së bashku me të, të gjithë ju që keni vajtuar për të! 11Ju do ta gëzoni 
lulëzimin e tij, siç gëzohet fëmija në gjirin e nënës. 12Zoti thotë: «Do të të sjell lulëzim të 
qëndrueshëm; pasuria e kombeve do të rrjedhë drejt teje si lumë që nuk thahet kurrë. 
Ti do të jesh si fëmija që pi gjirin e nënës, i mbajtur në duart e saj, dhe i trajtuar me 
dashuri. 13Do t’i ngushëlloj banorët e Jerusalemit, si nëna që ngushëllon fëmijën e saj. 
14 Kur ta përjetoni këtë, do të gëzoheni; kjo do t’ju japë përsëri zemër, ashtu siç mbin 
bima e re në pranverë. 
Po, Zoti e tregon fuqinë e tij shpëtuese tek ata që ia mbajnë besën; ndërsa armiqtë e tij 
provojnë zemërimin e tij. 
15Sepse Zoti vjen dhe bën që mbi ta të bjerë zjarri; retë e çuara nga stuhia janë 
karrocat e tij të luftës, i lëshon rrufetë e zjarrta në zemërimin e tij të madh. 16I dënon 
kombet me shpatën e tij të zjarrtë –  i shkatërron të gjithë armiqtë e tij. 
17Zoti thotë: «Do të asgjësohen të gjithë ata që rrethojnë turma-turma priftërinjtë 
idhujtarë dhe marrin pjesë në flijimet që bëhen në korijet e shenjta, të gjithë ata që 
hanë derra, minj dhe ushqime të tjera të papastra. 18E di mirë se çfarë bëjnë atje. Po 
vjen koha kur t’i mbledh njerëzit e të gjitha kombeve dhe ata do të shohin se ç’mund të 
bëjë fuqia ime, 19dhe ata do ta kuptojnë se unë jam ai që i ndëshkoj. 
Por unë do t’ua fal jetën disave ♦  prej tyre dhe do t’i dërgoj në kombe dhe në vende të 
largëta që nuk kanë dëgjuar për famën time dhe që nuk e kanë parë madhështinë dhe 
fuqinë time të madhe: në Spanjë, në Libi dhe Lidi, me harkëtarët e saj të aftë, si dhe në 
Tuval ♦♦  dhe në Greqi. Mes këtyre kombeve ata do të bëjnë të njohur madhështinë 
time. 20Ata do t’i kthejnë bashkatdhetarët tuaj nga të gjitha kombet si dhuratë për 
mua. Ata do t’i sjellin ata te mali im i shenjtë në Jerusalem me kuaj, mushka dhe 
deve, me karroca dhe karroca, ashtu siç sjellin izraelitët blatimet drithore në Tempull 
me enë mbajtëse ritualisht të pastra. 21Disa prej tyre do t’i emëroj priftërinj dhe disa të 
tjerë levitë. 
22Pasardhësit e tu dhe emri im do të rrojnë, ashtu siç do të rrojnë toka e re dhe qielli i 
ri me fuqinë time. 23Çdo festë të së hënës së re dhe çdo të shtunë, njerëzit e çdo kombi 
do të vijnë të më adhurojnë këtu në Jerusalem – thotë Zoti. – 24Sapo të nisen, ata do t’i 
shohin me neveri kufomat e atyre që ishin rebeluar kundër me je. Tortura e tyre nuk 
do të marrë fund; ata do të digjen në zjarr të përjetshëm.» ♦♦♦  
_______________________________ 
♦ Teprica (Jezusi iu duk 500 dishepujve njëkohësisht për t’i ngarkuar me detyrën misionare) do 
t’i mbijetojë ngjarjet e luftës kundër romakëve dhe do të dërgohen si misionarë për të mbledhur 
johebrenjtë e zgjedhur. ♦♦ Veriu i largët, ♦♦♦ fjfj. krimbi që i ha, nuk do të ngordhë kurrë dhe 
zjarri që i djeg, nuk do të shuhet kurrë. 
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LIBRI I PROFETIT JEREMIA 
 

Në këtë libër është shkruar ajo që shpalli e përjetoi Jeremia.♦ Ai ishte biri i Hilkijës 
dhe i përkiste priftërisë së Anatotit, fshatit në territorin e fisit të Benjaminit. 2Zoti 

foli me të për herë të parë në vitin e 13-të të mbretërimit të Joshijës, mbretit të Judës. 
3Ky libër përmban, gjithashtu, atë që Zoti i tha Jeremisë në kohën e mbretërve 
Jehojakim dhe Cidkija deri në ditën kur popullsia e Jerusalemit u çua në mërgim.♦♦ 
 Mërgimi ndodhi në muajin e pestë të vitit të 11-të të mbretërimit të Cidkijës. 
________ 
♦ gr. Jeremia, hebr. Jirmijahu ♦♦Sipas traditës Jereminë e vritën me gurë hebrenjtë në Egjipt, 
sepse refuzuan të pendoheshin nga idhujtaria e tyre. 
 
Jeremia emërohet profet 
4Zoti më tha: 5«Para se të sillja në jetë, të kisha zgjedhur.♦ Akoma kur nuk kishe lindur, 
të kisha mënjanuar për shërbimin tim,♦♦ sepse të kisha caktuar profet për kombet.» 
6Unë e kundërshtova: «O Zoti dhe Perëndia ime! Nuk di të flas, jam ende tepër i ri!» 
7Por Zoti m’u përgjigj: ”Mos thuaj: «Jam tepër i ri!» Shko, kudo që të të dërgoj dhe 
shpall atë që të ngarkoj. 8Mos ki frikë, sepse jam me ty dhe do të të mbroj. Fjala e 
Zotit!” 
__________ 
♦ fjfj. të njoha ♦♦ fjfj. të shenjtërova. 
 

9Pastaj Zoti shtriu dorën, m’i preku buzët dhe më tha: «Fjalët e mia po i vë në gojën 
tënde. 10Që sot do të kesh pushtet mbi kombe dhe mbretëri. Prish dhe shkatërro, 
asgjëso dhe shkreto, ndërto dhe mbill!» 
11Pastaj Zoti më pyeti: «Çfarë po sheh, Jeremi?» Iu përgjigja: «Një degë dëllinje.» 12«Ke të 
drejtë – tha Zoti. – Po shikoj ♦  që fjalët e mia të realizohen!» 
13Zoti përsëri më pyeti: «Çfarë po sheh?» Iu përgjigja: «Një legen duke valuar në veri, i 
anuar në drejtimin tim.»♦♦  14«Ke të drejtë – tha Zoti. – Kështu do të derdhet prej veriut 
fatkeqësia mbi banorët e këtij vendi. 15Dëgjo se ç’po të them: Do t’i thërras të gjitha 
kombet e veriut. Të vijnë mbretërit♦♦♦  e tyre dhe t’i vënë fronet rreth mureve të 
Jerusalemit dhe qyteteve të tjera të Judës. 16Atëherë do ta nxjerr vendimin tim gjyqësor 
për njerëzit e Judës dhe do t’i ndëshkoj për veprat e tyre të këqija, sepse më kanë 
braktisur dhe u kanë kushtuar flijime perëndive të tjera; ata kanë bërë shtatore dhe i 
kanë adhuruar. 17Por ti, ki zemër, paraqitu para tyre dhe shpallu atyre të gjitha ato që 
të kam ngarkuar. Mos u tremb nga ata, përndryshe, do të bëj që të trembesh edhe më 
shumë para tyre! 18-19Mbarë vendi, mbretërit, nëpunësit, priftërinjtë dhe populli i Judës 
do të jenë kundër teje. Por sot po të jap forcën për t’u bërë ballë. Ti do të qëndrosh i 
patundur si qyteti i fortifikuar, si shtylla e hekurt, si muri i fortë prej çeliku. Ata nuk 
do të të mposhtin, sepse unë jam me ty dhe do të mbroj. Fjala e Zotit!» 
_______________________________ 
♦  lojë fjalësh: hebr. shaked (dëllinje) dhe shoked (shikoj, kujdesem që) ♦♦ aludim për invadimin 
babilonas.  ♦♦♦ Mbretërit janë aleatët e babilonasve. 
 
Izraeli, popull i pabesë 

Zoti më tha: 2”Shko dhe shpallu të gjithëve në Jerusalem: «Dëgjoni fjalët që Zoti i 
çon popullit të tij: Mos harro se sa besnik ishe në kohën e rinisë dhe se si më doje 

në kohën e dasmës. Më ndiqje pas në shkretëtirë, në vendin ku nuk rritej asgjë. 
3Atëherë ti më takoje plotësisht, si prodhimi i parë i arës. Kush të sulmonte, bëhej 
fajtor dhe ndëshkohej!»” 
4Dëgjoni fjalën e Zotit, ju pasardhës të  Jakovit, ju fis i Izraelit! 5Zoti thotë: «Çfarë të 
metash gjetën tek unë pasardhësit tuaj, që më kthyen shpinën dhe u dhanë pas 
idhujve të parëndësishëm, dhe kështu prishën vetveten? 6Ata nuk donin t’ia dinin më 
për mua. Unë isha ai që i nxora nga Egjipti dhe u tregova rrugën e sigurt nëpër 
shkretëtirë, nëpër stepa të thata dhe përroska të errëta, në një vend të pabanuar, të 
cilin nuk e përshkon askush. 7Ju solla në një vend pjellor, për t’ju ushqyer me të gjitha 
gjellët e shijshme që prodhon vendi. Por sapo hytë në vendin tim, e prishët dhe e bëtë 
të neveritshëm. 8Priftërinjtë tuaj nuk më kërkuan; nuk i kushtuan vëmendje ligjit tim 
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kur ju dhanë udhëzime. Udhëheqësit e popullit ngritën krye kundër meje dhe profetët 
folën në emër të Baalit. Të gjithë iu falën perëndive që nuk mund t’i ndihmonin. 
 9Prandaj, unë, Zoti, duhet të ngre padi kundër jush. Do të ngre padi edhe kundër 
fëmijëve dhe nipërve tuaj. 
10Udhëtoni në det për në ishujt në përëndim dhe shikoni atje rreth e rrotull. Ose 
dërgoni ambasadorë në popujt e lindjes dhe merrni vesh nëse ka ndodhur në ndonjë 
vend tjetër diçka e tillë. 11A i ndërroi ndonjë popull perënditë e tij? E ato nuk janë 
madje as perëndi! Por populli im më ka shkëmbyer me perënditë që nuk mund ta 
ndihmojnë; megjithëse e panë madhështinë time. 12Trembu për këtë, o qiell, tmerrohu, 
dridhu nga tmerri – thotë Zoti. 13 – Populli im ka bërë mëkat të dyfishtë: më ka 
braktisur mua, burimin e ujërave të freskëta; në vend të kësaj gërmon për vete gropa 
për të mbledhur ujin e shiut, gropa që janë të plasaritura e që nuk mund ta mbajnë 
ujin.» 
 
Rrënimi i kërkuar vetë 
14Zoti thotë: «O Izrael, ti nuk je skllav, madje as skllav i lindur, për të cilin nuk ka lirim! 
Si ka shkuar puna aq larg? Përse të kanë mposhtur armiqtë e tu? 15Ata t’u vërsulën 
duke ulëritur si luanë të uritur.♦ Vendi yt është i shkretuar, qytetet e tua janë të 
djegura dhe të pabanuara. 16E tani madje edhe egjiptianët, burrat e Memfisit dhe të 
Tahpanhesit, do të vijnë dhe do t’jua qethin flokët! ♦♦ 17Ju jeni vetë fajtorë për këtë, o 
popull i Izraelit! Unë, Zoti, Perëndia jote, të dola përpara dhe doja të të udhëhiqja, por 
ti më ktheve shpinën.  

18Ç’do të fitosh tani duke ikur në Egjipt për të pirë ujin e Nilit? Ç’do të fitosh tani duke 
ikur në Asiri për të pirë ujin e Eufratit? 19Ti do të ndëshkohesh për të keqen tënde; do 
të ketë hakmarrje, sepse ti më ktheve shpinën. Ta mësosh se çfarë vuajtjeje dhe 
fatkeqësie të kushton largimi nga Zoti, Perëndia jote, të cilin nuk e respekton më! Fjala 
e Zotit!» 
__________ 
♦ Simbolik për dashuriqkë me Asirinë. ♦♦ Aludim për vdekjen e mbretit Joshija në duart e 
faraonit Neko. Lidhje me kombe të huaja kishte sjellë zgjënjim dhe katastrofë. 
 
Juda jepet pas idhujtarisë së Baalit 
20Zoti thotë: ”Ti nuk ke dashur të më shërbeje prej kohësh; kjo të dukej diçka tepër e 
vështirë, detyrë e bezdisshme. «Në fund do të lirohem», – the, dhe u shtrive si prostitutë 
në çdo bokë, nën çdo pemë të gjelbër. 21Të kisha mbjellë si hardhi të çmuar; ti ishe 
bimë e mirë dhe e zgjedhur. Por çfarë të ka ndodhur tani? Tani shoh vetëm një bimë 
kacavarëse që rritet shpejt, një hardhi që është lënë pas dore, dhe që nuk e njoh më. 
22Ti mund të lahesh sipas qejfit, madje me finjën më të fortë, megjithatë fajësinë tënde 
e kam akoma para syve. Fjala e Zotit! 
23Si mund të pohosh: «Megjithatë, nuk jam i ndyrë; nuk kam pasur të bëj me Baalët!» 
Por shikoje sjelljen tënde në luginë; pranoje çfarë ke bërë! Ti vrapon andej-këtej si 
deveja e re dhe e shkathët në kohën e ndërzimit. 24Ti je si gomarica e egër, e cila i njeh 
të gjitha gjurmët në shkretëtirë; ajo merr frymë thellë me epsh të fortë dhe nuk mund 
ta mbajë askush. Hamshorëve nuk u nevojitet shumë kohë për ta gjetur; ajo mund të 
gjendet lehtë në kohën e ndërzimit.  

25O Izrael, ki kujdes, do të të prishen këpucët dhe do të të thahet gryka duke vrapuar 
andej-këndej! Por ti thua: «Mos më pengo – është e kotë! I dua të huajt dhe duhet t’u 
vrapoj pas.»” 
 
Perëndia e Izraelit nuk mund të manipulohet 
26Zoti thotë: ”Duhet të turpërohet dhe të përbuzet nga të gjithë si vjedhësi i kapur, 
kështu po ju ndodh tani, juve izraelitëve, mbretërve, dhe nëpunësve të lartë, 
priftërinjve dhe profetëve tuaj! 27Mua më keni kthyer plotësisht shpinën, kurse hunjve 
të shuguruar u thoni: «Ti je ati im»; kurse shtyllave prej guri: «Ti je nëna që më ka 
lindur.» Kur t’ju bjerë tani fatkeqësia, do të thërritni: «O Zot, eja e na ndihmo!» 28Ku i 
keni perënditë që keni punuar? Ata duhet të afrohen për të parë nëse mund t’ju 
shpëtojnë! Ato janë të shumta në numër; janë po aq të shumta sa qytetet në Judë!  

29Zoti thotë: «Përse ngrini padi pikërisht kundër meje? Ju nuk donit t’ia dinit për mua! 
30Ju kam rrahur pa dobi; nuk keni nxjerrë mësim. Shpata juaj, i ka vrarë profetët që ju 
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dërgova si luani i tërbuar!” 
 
Juda ka harruar Perëndinë e tij 
31Zoti thotë: ”O popull i Izraelit, kushtoji vëmendje asaj që të them! A të kam bërë 
shkretëtirë apo vend ku nuk lind dielli kurrë? Përse thua: «Nuk do të kemi fare lidhje 
me ty, nuk do të kthehemi tek ti?»  

32A mund ta harrojë vajza stolinë e saj ose nusja rripin e saj madhështor të fustanit të 
dasmës? Por ti më ke harruar, prej shumë vitesh!” 
 
Mospërfillja e drejtësisë 
33Zoti thotë: ”Në rendjen tënde pas dashnoreve, ti je i pashoq. Prandaj nuk të bën më 
përshtypje kur bën krime. 34Madje edhe gjaku i të pafajshmëve, gjaku i të 
pambrojturve, t’u ngjit në kindat e petkave – e ti nuk mund të justifikohesh se i ke 
kapur duke vjedhur. Ty do të të gjejë mallkimi i të gjitha këtyre veprave!♦ 35E ti guxon 
të thuash: «Nuk jam fajtor; Zoti nuk është aspak i zemëruar me mua!» Pikërisht për 
këtë do të të ndëshkoj.” 
_________ 
♦ Padrejtësia shoqërore bënte pjesë me aktpadinë kundër Izraelit 
 
Izraelin nuk mund ta shpëtojë asnjë besëlidhje tjetër 
36Përse nxiton ta ndërrosh aleatin tënd? Egjipti do të të ndihmojë po aq pak sa Asiria! 
37Madje do të kthehesh prej andej i zhgënjyer, sepse Zoti i ka hedhur poshtë fuqitë, tek 
të cilat i var shpresat ti. Me to nuk do të kesh më sukses! 
 
Juda nuk e kupton rëndësinë e sjelljes së tij 

Zoti thotë: ”Në qoftë se burri është ndarë me gruan e tij, dhe ajo është martuar me 
një tjetër, burri i parë nuk duhet të martohet me të përsëri. Vendi ku ndodh diçka e 

tillë, përdhoset. Por ti je marrë me dashnorë të shumtë dhe do të kthehesh tek unë? 
2Në cilin prej maleve përreth nuk ke fjetur me një burrë? Ti ke ndenjur pranë rrugës 
për t’i pritur, si arabët që zënë pritë pranë rrugëve të shkretëtirës për të plaçkitur. Ti e 
ke përdhosur vendin me kurvërinë tënde.♦ 3Prandaj nuk ka rënë shi, as në vjeshtë dhe 
as në pranverë. Por si prostitutë e vërtetë, ti nuk e ke pranuar turpin tënd. 4Po, madje 
edhe guxon të më thuash: «Ti je ati im; ti do të më duash sa jam gjallë; 5Ti nuk do të 
zemërohesh përgjithnjë me mua, apo jo?» Kështu ke thënë dhe ke vazhduar të sillesh 
keq – je bërë mjeshtër i vërtetë!” 
_________ 
♦ Ata ishin hyrë në marrëdhënie të ndaluara me perëndi të rrëme si dhe me praktika të 
çoroditura që kërkonte adhurimi i tyre. 
 
Dy motrat kurorëshkelëse 
6Në kohën kur mbretëronte Joshija, Zoti më tha: ”A ke parë se ç’ka bërë Izraeli, gruaja 
e pabesë? Ajo më ka kthyer shpinën, ka hipur në çdo vend të lartë dhe është shtrirë 
nën çdo pemë të gjelbër për t’u marrë me prostitucion. 7Atëherë mendova: «Kur të jetë 
mërzitur me të, do të kthehet me siguri tek unë.» Por ajo nuk më është kthyer. Motra e 
saj, Juda, ishte dëshmitare për këtë, 8ashtu si unë. Për shkak të veprimit të saj 
kurorëshkelës, i dhashë madje edhe dokumentin e ndarjes dhe e dëbova. Por motra e 
saj e pabesë nuk u frikësua nga kjo. Përkundrazi, ajo ra për vete në imoralitet. 
9Përdhosi tokën me kurvërinë e saj të turpshme. Adhuroi gurët dhe drunjtë dhe kështu 
shkeli kurorën. 10Dhe mbi të gjitha, Juda, motra e pabesë, nuk është kthyer tek unë 
me zemër, por me fjalë të zbrazëta. Fjala e Zotit!” 
 
Për të mërguarit nga mbretëria e Izraelit kthimi është i mundur 
11Zoti më tha: «Izraeli rebel nuk mund të qëndrojë para meje më pak se Juda e pabesë.» 
12Prandaj më urdhëroi të thërras në drejtim të veriut: ”Zoti thotë: «Kthehu, o Izrael, nuk 
do të zemërohem më me ty, sepse jam zemërgjerë dhe nuk mbaj përgjithnjë inat. 13Por 
prano që je bërë fajtor. Ti je bërë i pabesë ndaj meje dhe ke vrapuar pas perëndive të 
huaja; u je dorëzuar atyre nën çdo pemë të gjelbër. Ndërsa mua nuk më ke dëgjuar.»” 
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Shpresa për Judën pas katastrofës 
14Zoti thotë: «Kthehuni, ju fëmijë që jeni larguar prej meje, sepse jeni të mitë, ashtu si 
më parë. Prej çdo qyteti dhe fisi tuaj do të marr një ose dy veta, dhe do t’i sjell në malin 
e Cionit. 15Atëhërë do t’ju jap barinj që më binden mua, të cilët do të mbretërojnë me 
gjykim dhe arsye.» 
16E pastaj tha Zoti: ”Kur të jeni shumëzuar dhe të jeni vendosur në mbarë vendin, 
askush nuk do të pyesë më: «Ku është arka e besëlidhjes së Zotit?» Askujt nuk do t’i 
shkojë në mendje për të, as s’do të kujtohet më për të, e as s’do të ndërtohet arka e re. 
17Atëherë mbarë Jerusalemi do të jetë froni im. Të gjitha kombet do të afrohen për t’u 
mbledhur atje tek unë. Ata nuk do të bëjnë më atë që u shtie në mendje zemra e tyre e 
keqe dhe kokëfortë. 18Ju njerëzit e Judës do të bashkoheni me njerëzit e Izraelit për t’u 
kthyer bashkë me ta prej veriut në vendin që ua dhashë paraardhësve të tyre si pronë 
të përjetshme.” 
 
Mosmirënjohja dhe pabesia e Judës 
19Zoti thotë: «Isha i vendosur të të jepja vend nderi midis kombeve. Ty duhej të takonte 
përgjithmonë një vend madhështor, më madhështori në sy të kombeve. Dhe mendoja 
se ti do të më quaje Atë, dhe kurrë nuk do të më ktheje shpinën. 20Por si gruaja që gjen 
dashnorë dhe bëhet e pabesë ndaj burrit të saj, ashtu ma ke shkelur besën edhe ti, o 
Izrael.» 
 
Vajtimi i Judës dhe thirrja e Zotit për t’u kthyer 
21Në majat e zhveshura të maleve dëgjohet një zë që vajton. Izraelitët vajtojnë dhe luten 
për mëshirë, sepse kanë harruar Zotin, Perëndinë e tyre, dhe janë larguar nga rruga e 
drejtë. 22Por Zoti thotë: 
«Kthehuni tek unë, ju fëmijët që jeni larguar prej meje; do të vë përsëri në rregull 
gjithçka që na ndan!» 
Po, o Zot, po kthehemi tek ti, sepse ti je Perëndia jonë. 23Nuk mund të na shpëtojë 
veprimtaria e zhurmshme në male dhe në kodra; vetëm ti, Perëndia jonë, i vjen në 
ndihmë Izraelit. 24Baali i turpshëm ka ngrënë gjithçka që fituan paraardhësit tanë. Me 
sa dimë, ai na i ka ngrënë delet dhe bagëtinë, bijtë dhe bijat. 25Jemi të zhytur në turp, 
dhe na mbulon hutimi. Kemi ngritur krye kundër teje, Perëndisë sonë. Kështu ishte 
prej kohësh, dhe kështu është deri sot. Nuk të kemi dëgjuar. 

”Kur të kthehesh, o Izrael, ti duhet të kthehesh tek unë; kur t’i hedhësh tutje idhujt 
e tu të neveritshëm, atëherë do të gjesh siguri tek unë.  

2Kur thua duke u betuar: «Për Zotin e gjallë!» dhe kështu më bën nder dhe mban 
fjalën, atëherë të gjitha kombet e tjera do të presin prej meje lumturi dhe bekim, dhe 
do të jenë krenarë që më njohin.” 
3Po, kështu i thotë Zoti popullit të Judës dhe banorëve të Jerusalemit: «Lërojeni përsëri 
arën, në vend që ta hidhni farën në driza! ♦ 4Rrethprituni ashtu siç më pëlqen mua, 
d.m.th. në zemrat tuaja. Largojeni atë që më ndan nga ju. Përndryshe, zemërimi im do 
të bjerë mbi ju si zjarr. Atëherë nuk do të mund ta shuani; ju keni bërë kaq shumë 
vepra të këqija!» 
________ 
♦ Për të ringjallur atë që ishte e vdekur. Imazhi i rilindjes: ata kanë nevojë për rilindjen 
shpirtërore. 
 
Jeremia e shikon armikun duke iu afruar 
5Bjerini bririt të alarmit gjithkund në vend, thërritni me sa zë keni, dhe thuajuni 
banorëve të Judës dhe të Jerusalemit: ”Mblidhuni! Sigurohuni! Ngrihuni, shpejt! Hyni 
në qytetin e fortifikuar! 6Vendosni tabela rrugore: «Cion!» Përpara! Mos ndalni! Të huaj 
nga veriu! Zoti i çon prej andej! Po vjen një fatkeqësi e tmerrshme!” 
7Është ngritur vrasësi i popujve. Ai është ngritur nga kampi i tij si luan dhe po vjen për 
të shkatërruar atdheun tuaj, për të shkatërruar dhe për të shpopulluar qytetet tuaja. 
8Prandaj vishuni me të zeza, vajtoni dhe qani: «Zoti është ende i zemëruar me ne!» 
9”Po vjen dita, – thotë Zoti, – kur mbretin dhe këshilltarët e tij do t’i lëshojë zemra. 
Priftërinjtë do të tmerrohen, kurse profetët do të tronditen. 10Ata do të ankohen: «Ti ke 
mashtruar rëndë si popullin tënd, ashtu edhe Jerusalemin! Ti ke shpallur paqen, 
kurse ne tani kemi thikën në grykë.» 11Atëherë do t’i them këtij populli dhe Jerusalemit: 
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«Mbi ju po lëshohet nga malet e shkretëtirës një erë e zjarrtë, nuk është erë e lehtë për 
ta pastruar bykun nga gruri; 12ajo është shumë më e fortë! Është një stuhi që vjen me 
urdhrin tim, sepse tani do ta shpall vendimin e dënimit kundër jush.»” 
 
A ka ende shpëtim? 
13Shikoni: armiku po afrohet si retë e stuhisë! Koçitë e tyre të luftës i ngjajnë  stuhisë 
që po afrohet me zhurmë, kuajt e tyre janë më të shpejtë se shqiponja. Erdhi fundi! 
Jemi të humbur! 
14O Jerusalem, hiqe të keqen nga zemra jote, që të shpëtosh! Edhe sa kohë do të 
merresh me mendime të këqija? 15Pa dëgjoni: lajmëtarët e sjellin lajmin e keq nga Dani 
dhe nga malësia e Efraimit! 16Ata i paralajmërojnë popujt përreth dhe i thonë 
Jerusalemit: «Armiqtë nga vendi i largët po afrohen dhe po lëshojnë kundër qyteteve të 
Judës kushtrimin e luftës.»  

17Armiqtë po rrethojnë Judën dhe Jerusalemin si njerëzit që ruajnë një arë. Ata i 
dërgon Zoti, sepse ky popull ngriti krye kundër tij. 18Këtë dëm jua ka sjellë mënyra juaj 
e jetesës. Në këtë vuajtje ju ka futur e keqja juaj. Kjo është shpata që ju shpon 
tejpërtej. 
 
Jeremia duhet të shpallë shkatërrim 
19Ah, kjo dhimbje në bark! Po përpëlitem nga dhembja. Zemra më rreh fort, thuajse 
përplaset brenda në gjoks. Nuk mund të hesht më. Dëgjoj brirët e alarmit dhe 
kushtrimin e luftës. 20Nga të gjitha anët ka njoftime për disfata dhe shkatërrime; mbarë 
vendi po shkretohet. Papritur çadrat tona përmbysen dhe mbulesat grisen. 21Edhe sa 
kohë duhet t’i shoh flamurët e armikut dhe të dëgjoj fishkëllimën e brirëve të tyre?  
22Zoti thotë: «Populli im është i marrë dhe kokëfortë. Izraelitët janë të paarsyeshëm si 
fëmijët, pa gjykim – ata nuk më njohin. Ata dinë fare mirë të bëjnë keq, kurse të mirën 
nuk e kuptojnë.» 
23Pashë tokën – kaos i shkretë! Ngrita sytë në qiell – asnjë yll nuk ndrinte më! 
24Shikova lart në male – ato tundeshin dhe të gjitha kodrat lëkundeshin. 25Vështrova 
njerëzit – nuk kishte mbetur askush; madje edhe zogjtë kishin ikur. 26Shikova tokën 
pjellore – ajo ishte bërë e shkretë, të gjitha qytetet ishin gërmadha, të shkatërruara nga 
zemërimi i zjarr të i Zotit. 
 27Zoti ka thënë: «Mbarë vendi duhet të bëhet shkretëtirë, por nuk do ta shkatërroj 
plotësisht.» 28Megjithëse toka ankohet dhe qielli errësohet nga vajtimi, Zoti ka dhënë 
urdhër dhe nuk e tërheq; vendimin e tij e ka shpallur dhe nuk e ndryshon. 29Të gjithë 
banorët e vendit kanë ikur prej zhurmës së kalorësve dhe harkëtarëve; ata janë futur 
në shpella, janë fshehur në shkurre, janë ngjitur në shkëmbinj. Të gjitha qytetet janë 
të braktisura, në to nuk banon më asnjeri. 
 30E çfarë bën ti, o Jerusalem? Ti je caktuar tashmë për rrënim, e megjithatë je stolisur 
me rroba të kuqe të ndezura, je ngarkuar me stoli të arta, dhe ke lyer qepallat. Por më 
kot! U ke ardhur në majë të hundës dashnorëve; tani duan të të vrasin!  

31Dëgjoj një klithmë si ajo e gruas që është në dhembjet e lindjes. Është zëri i 
Jerusalemit. Jerusalemi gulçon dhe thërret, ai i shtrin duart me dëshpërim: «Ndihmë, 
po më vrasin!» 
 
Dialogu ndërmjet Zotit dhe profetit të tij 

Zoti thotë: «Shkoni nëpër rrugët e Jerusalemit dhe hapni sytë; shikoni rreth e 
rrotull në të gjitha sheshet. Në qoftë se gjeni atje qoftë edhe një njeri të vetëm që 

vepron drejt dhe është i besueshëm, atëherë do t’ia fal qytetit gjithë fajësinë. 2Por në 
qoftë se në Jerusalem betohet dikush për emrin tim, atëherë betim është me siguri i 
rremë!» 
3Por ti, o Zot, i jep rëndësi të madhe besnikërisë dhe besës. Ti e ke goditur këtë popull, 
e megjithatë ai nuk do t’ia dijë për këtë. Ti pothuajse e ke asgjësuar, e megjithatë ai 
nuk do të nxjerrë mësim. Ata nuk hoqën dorë nga kokëfortësia e tyre dhe nuk pranuan 
të ktheheshin tek ti. 4Kisha menduar: me siguri vetëm njerëzit e thjeshtë dhe të paditur 
duhet të jenë kështu; ata veprojnë keq, sepse nuk e dinë se ç’kërkon Zoti prej tyre dhe 
se ç’është e drejtë sipas mendjes së tij. 5Duhet të flas me të shkolluarit, ata me siguri 
duhet ta dinë. Por pikërisht ata nuk i janë bindur Perëndisë dhe i kanë ndërprerë 
marrëdhëniet me të, sikur urdhërimet e tij të ishin pranga të bezdisshme. 
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6Zoti thotë: «Prandaj ky popull do të asgjësohet nga armiqtë e tij! Ata do t’i vërsulen si 
luani nga shkurret, do ta kapin si ujku nga stepa. Kur leopardët t’i përgjojnë pranë 
qyteteve të tij, secili që do të dalë, do të shqyhet, sepse krimet e këtij populli janë të 
panumërta; ai akoma më kthen shpinën.» 
 
Falja nuk është më e mundur 
7Zoti thotë: «Përse duhet t’jua fal mëkatet? Ju më keni braktisur dhe jeni betuar 
përpara perëndish që nuk janë aspak të tilla. Ju kam ngopur, por ju ma keni shkelur 
besën dhe e keni kaluar kohën në shtëpi publike. 8Jeni bërë si hamshorë të majmë dhe 
epshorë; secili hingëllin pas gruas së tjetrit. 9A duhet ta kaloj në heshtje këtë të keqe? – 
thotë Zoti. – A nuk duhet të hakmerrem kundër një populli të tillë? 10Prandaj hipni në 
vreshta! Prishini – por mos i shkatërroni plotësisht! Shkulini ferrat; ato nuk janë të 
miat! 11Kështu them unë, sepse njerëzit e Izraelit dhe të Judës më kanë kthyer shpinën 
plotësisht.» 
 
Vetësiguria provokon gjyqin 
12Njerëzit e Judës nuk e respektojnë Zotin. «Mos e çani kokën për të! – thonë. – Nuk do 
të ketë as luftë, as uri; nuk do të ndodhë katastrofa e përgjithshme. 13Atë që kanë 
shpallur profetët, do ta marrë era. Ato, me të cilat na kanë kërcënuar, u ndodhshin 
atyre, sepse Zoti nuk ka folur aspak me ta.» 
14Por Zoti i gjithëfuqishëm më tha: ”Meqë njerëzit e Judës flasin kështu, do të kujdesem 
që fjalët, me të cilat të ngarkoj, të bëhen si stuhi e zjarrtë, dhe këtë popull do ta bëj dru 
zjarri; do ta përpijë stuhia e zjarrtë. 15Thuaju: «Do të afroj nga larg kundër jush një 
popull. Ju nuk e dini gjuhën e tij dhe nuk do të kuptoni se çfarë do të thonë ata. 
Askush nuk mund ta mundë. Është një popull i lashtë me fuqi të pashtershme. 16Nga 
trastat e shigjetave të luftëtarëve të tij vjen vdekja dhe shkatërrimi; ata janë të gjithë 
luftëtarë të sprovuar. 17Ky popull ♦ do t’i përpijë të gjitha; të lashtat, rezervat ushqi-
more, bijtë dhe bijat, delet dhe bagëtinë, hardhitë dhe fiqtë tuaj. Ai do t’i shkatërrojë 
kështjellat, në të cilat besoni, dhe do t’i vrasë me shpata banorët e tyre.»” 
________________________ 
♦ bëhet fjalë për babilonasit. 
 
Ndëshkimi sipas krimit 
18”Por edhe atëherë nuk do ta shkatërroj plotësisht popullin tim – më tha Zoti. – 19E kur 
të pyesin: «Përse na i ka bërë Zoti të gjitha këto?», përgjigjuni: «E keni braktisur Zotin, 
Perëndinë tuaj në vendin tuaj, dhe u keni shërbyer perëndive të huaja, prandaj tani do 
t’u shërbeni të huajve në një vend që nuk është i juaji.»” 
 
Populli i pandreqshëm 
20Zoti thotë: ”Shpallu pasardhësve të Izraelit dhe thuaji popullit të Judës: 21«Pa dëgjoni, 
ju popull pa gjykim e pa mend! Ju keni sy dhe veshë, por as nuk shihni e as nuk 
dëgjoni gjë. 22Përndryshe, ju do të më respektonit, – thotë Zoti, – ju do të dridheshit dhe 
shkundeshit para meje. Detit i kam vënë kufi, të cilin nuk mund ta kalojë. Ky kufi 
është vetëm rërë, por i gjithë tërbimi i detit është i kotë; deti nuk mund ta kalojë. 23Por 
ju nuk doni të kuptoni; ju nuk pranoni të bindeni. Ju më keni kthyer shpinën dhe 
keni ikur. 24Nuk ju shkoi në mendje të thoni: ’Ta nderojmë Zotin, Perëndinë tonë, sepse 
ai na dërgon shi në vjeshtë dhe në pranverë, dhe kujdeset që gruri në ara të piqet në 
kohën e duhur.’ – 25Këtë bekim e keni humbur për shkak të krimeve tuaja; thatësia 
dhe të korrat e pakta janë pasojat e fajësisë suaj!»” 
 
Rendja e paskrupull pas parasë. 
26Zoti thotë: «Në popullin tim ka njerëz të paskrupull. Ata kanë ngritur kurthe për t’i 
zënë njerëzit, ashtu siç përkulen gjahtarët e zogjve dhe presin që zogjtë të zihen në 
rrjetë. 27Shtëpitë tuaja janë mbushur plot me pasuri të fituara me krim, ashtu siç është 
mbushur plot kafazi i gjahtarëve të zogjëve me zogj të zënë. Në këtë mënyrë ju jeni bërë 
të mëdhenj dhe të pasur, 28të trashë dhe të majmë. Shfrytëzimi juaj i pamëshirshëm 
nuk njeh kufi. Drejtësia juaj është në duar të këqija; nuk i përkrahni jetimët dhe nuk i 
ndihmoni të varfrit të fitojnë atë që u takon. 29Dhe të gjitha këto duhet t’i kaloj në 
heshtje? A nuk duhet të hakmerrem kundër këtij populli?» 
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Fajësia e profetëve dhe e priftërinjve 
30Zoti thotë: «Ajo që bëhet në këtë vend, është e pabesueshme dhe e turpshme. 
31Profetët thonë mashtrime dhe gënjeshtra, priftërinjtë kërkojnë të përfitojnë për vete, 
dhe kjo i pëlqen popullit tim. Por çfarë do të bëni, kur të afrohet fundi?» 
 
Jerusalemi në prag të katastrofës 

Ikni prej Jerusalemit, o njerëz të Benjaminit! Bjerini bririt të alarmit në Tekoa dhe 
jepni sinjale me tym në malin e Bet-Keremit! Sepse prej veriut po afrohet 

shkatërrimi dhe rrënimi! 
2O Jerusalem, ti qytet i bukur dhe i mbrojtur mirë, tani të erdhi fundi! 3Barinj popujsh 
vijnë tek ti me kopetë e tyre dhe ngrenë rreth teje çadrat. Secili kullot pjesën e tij dhe 
pastaj jepet urdhër: 4«Ngrihuni tani në sulm kundër qytetit! Sulmin do ta fillojmë në 
mesditë!» «Tepër vonë! Nuk kemi kohë, së shpejti do të errësohet!» 
5«Atëherë do të sulmojmë natën për t’i shkatërruar pallatet e Jerusalemit!» 
6Vetë Perëndia, Zoti i ushtrive të Izraelit, i ka dhënë urdhër armikut: «Pritni pemët 
rreth qytetit dhe ngrini ledhe për të sulmuar Jerusalemin, sepse brenda mureve të tij 
ka vetëm shtypje brutale. Ai e meriton dënimin. 7Prej tij buron gjithnjë e më shumë 
ligësi, ashtu siç del prej burimit gjithmonë uji i ri. Flitet vetëm për dhunë dhe 
keqtrajtim. M’i godasin dhe m’i torturojnë sytë pa pushim. 
8O Jerusalem, merre seriozisht paralajmërimin tim; përndryshe, do të të kthej shpinën. 
Do të të bëj shkretëtirë, vend të pabanuar!» 
 
U mbush kupa 
9Zoti i gjithëfuqishëm më tha: «Izraeli do të spastrohet nga ata që do të mbeten, ashtu 
siç qëmtohen vreshtat pas vjeljes së rrushit. Ktheju këtij populli ashtu siç i kontrollon 
vreshtari përsëri të gjitha hardhitë!» 
10Por unë thashë: «Me kë duhet të flas, kujt mund t’i drejtohem për t’i vrarë ndërgjegjen 
dhe të shpresoj se ai dëgjon? Veshët e tyre u mbyllën; ata nuk mund të dëgjojnë. Atë 
që dua t’u them, e marrin për fyerje dhe zemërohen. 11Zemërimi yt ka kaluar në mua; 
nuk mund ta mbaj më!» 
Pastaj Zoti më tha: ”Atëherë derdhe zemërimin tim mbi ta, madje edhe mbi fëmijët në 
rrugë dhe mbi ata që po rriten! Thuaju: të gjithë do të shkojnë në robëri, burra dhe 
gra, edhe pleqtë dhe ata në moshë të thyer! 12Shtëpitë dhe arat do t’ua marrin të tjerët; 
gratë e tyre do të bëhen plaçkë e të huajve, sepse do të ngre dorën për t’i goditur 
banorët e këtij vendi, – thotë Zoti. – 13Pleqtë dhe njerëzit pa rëndësi kërkojnë të 
pasurohen. Profetët dhe priftërinjtë e mashtrojnë popullin. 14Ata veprojnë sikur plagët e 
popullit tim të ishin blana të thjeshta. «Gjithçka shkon mirë, – thonë, – gjithçka është 
në rregull.» Por asgjë nuk shkon mirë. Asgjë nuk është në rregull! 15Ata duhet të tur-
përohen për shkak të sjelljes së tyre të paturpshme. Por ata as që e çojnë nëpër mend 
këtë; bile as që e kuptojnë. Prandaj ata do të rrënohen si të gjithë të tjerët në Izrael. 
Kur të vij për t’i ndëshkuar, do t’u ketë ardhur fundi!” – thotë Zoti. 
 
Pasoja e kokëfortësisë 
16Zoti thotë: ”Popullin tim e kam paralajmëruar: «Ndaluni në rrugën ku shkonit dikur; 
shikoni prapa dhe pyetni se si u ndodhi paraardhësve tuaj! Pastaj zgjidhni rrugën e 
drejtë dhe ndiqeni atë, atëherë jeta juaj do të jetë kuptimplotë!» Por ju thatë: «Nuk 
duam.»  

17Ju dhashë gjithnjë rojtarë; u thashë: «Kini kujdes kur të dëgjoni bririn e alarmit!»  
Por ata thanë: «Pse ta bëjmë këtë?!» 
18Prandaj dëgjoni, ju kombe, dhe kushtojini vëmendje asaj që do t’u ndodhë izraelitëve! 
19E gjithë bota duhet ta dëgjojë: do të sjell fatkeqësi mbi këtë popull; kjo është pasoja e 
planeve të tyre. Nuk i përfillin udhëzimet dhe paralajmërimet e mia.  

20Më kot më sjellin temjan nga Sheba ose erëza nga ndonjë vend i largët. Flijimet tuaja 
të përkushtimit i përbuz; nuk më gëzojnë blatimet tuaja drithore! 21Tani do t’i vë këtij 
populli pengesa në rrugë, që të pengohet e të rrëzohet. Të gjithë do të vriten: etër dhe 
bij, fqinj dhe miq.” 
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Armiku nga veriu 
22Zoti thotë: «Kini kujdes, një popull i madh po vjen nga një vend në veriun e largët, po 
niset nga fundi i botës. 23Luftëtarët e tij luftojnë me harqe dhe me kordhe; ata janë 
mizorë dhe të pamëshirshëm. Po afrohen duke ngarë kuajt; gjëmojnë siç gjëmojnë 
shkulmat në det. Ata janë të përgatitur për të sulmuar, për të sulmuar ty, o 
Jerusalem!» 
24Banorët e Jerusalemit thonë: «Kemi dëgjuar se ç’po na kanos, dhe po na prehen 
krahët. Na ka kapur frika; po na ndodh si gruas, të cilën e kaplojnë vuajtjet e lindjes.»  

25«Mos shkoni në fushë! – i thërrasin njëri-tjetrit. – Largohuni nga rruga! Do t’ju vrasin 
armiqtë! Tmerr kudo!» 
26Populli im, mbani zi dhe rrokullisuni në hi! Filloni vajtimin e vdekjes, me po atë 
dëshpërim që vajtohet për një djalë të vetëm; sepse papritur do të vijë armiku, i cili do 
të shkretojë gjithçka! 
 
Hekuri i ngurtë dhe argjendi i pavlerë 
27Zoti më thotë: «Të ngarkova detyrën për ta vënë popullin tim në provë dhe për ta 
shpallur vendimin mbi mënyrën e tij të jetesës, ashtu siç provohet metali.» 28Erdha në 
përfundimin që vijon: ky popull është i ngurtë si bronzi dhe hekuri: ata janë rebelë të 
gjithë, shpifës dhe keqbërës! 
29Kaceku i fryu zjarrit, por nga furra nuk doli asgjë. Të gjitha mundimet ishin pa dobi: 
plumbi nuk mund të veçohej nga metali; nuk ishte e mundur të fitohej argjendi. 
30Atëherë izraelitët do t’i quajnë argjend të pavlerë, sepse sipas mendjes së Zotit, ata 
kanë humbur çdo vlerë. 
 
Kundër besimit të rremë te Tempulli 

Zoti i tha Jeremisë: ”Shko, paraqitu në hyrjen e Tempullit dhe thirr: «Dëgjoni, 
banorë të Judës! Dëgjoni, ju të gjithë që hyni në Tempull nga kjo portë, për të 

adhuruar Zotin! 3Perëndia e Izraelit, Zoti i gjithëfuqishëm, thotë: Ndryshoni mënyrën 
tuaj të jetesës! Atëherë do të lejoheni të banoni këtu. 4Mos mendoni se ka dobi kur 
përsëritni duke u përbetuar: ’Këtu banon Zoti, këtu banon me të vërtetë Zoti!’ Mos e 
mashtroni veten! 5-7Vetëm në qoftë se e ndryshoni rrënjesisht jetën tuaj, mund të rrini 
në këtë vend, të cilin ua dhashë të parëve tuaj për pronë të përhershme. Silluni drejt 
me njëri-tjetrin! Mos i shfrytëzoni të huajt, jetimët dhe vejushat! Mos derdhni më 
gjakun e  njerëzve të pafajshëm në vendin tuaj! Mos shkoni pas perëndive të huaja, 
sepse me këtë do të bini në fatkeqësi!♦ 
8Kuptojeni se mashtroni veten! 9Ju vidhni dhe vritni, prishni kurora, bëni përbetime të 
rreme, i kushtoni flijime Baalit dhe nderoni perëndi të huaja, që nuk kanë fare lidhje 
me ju. 10E pastaj paraqiteni këtu në shtëpinë time duke thënë: «Nuk mund të na 
ndodhë asgjë!», por vazhdoni të bëni gjithçka që ngjall tek unë neveri. 11Mos u bë kjo 
shtëpi, sipas mendjes suaj, skutë hajdutësh? Mirë, në këtë rast edhe unë, Zoti, do ta 
quaj të tillë. 
12Shkoni në Shilo, ku më parë kisha Tempullin tim! Binduni vetë se si e shkretova, 
sepse njerëzit e Izraelit bënë vepra tepër të këqija. 13Ju silleni vetë po aq keq. Për këtë 
do t’ju kërkoj llogari. Sa herë që ju kam folur, nuk më keni kushtuar vëmendje; kur ju 
kam thirrur, nuk më jeni përgjigjur. 14Prandaj do ta trajtoj Tempullin tim, tek i cili keni 
varur shpresat, ashtu siç e trajtova shenjtëroren e Shilos. ♦♦ Po ashtu do ta rrëzoj 
përtokë vendin ku doja t’ju afrohesha juve dhe të parëve tuaj. 15Por nuk dua t’ju shoh 
më me sy; prandaj do t’ju dëboj, siç dëbova vëllezërit tuaj, njerëzit e Efraimit.»” 
__________ 
♦ Karakteristike për sundimin e Jehojahinit, duke përfshirë edhe vrasjet gjyqësore. 
♦♦ i shkatërruar nga filistenjtë më 1050. 
 
Mosbindja e popullit 
16«Por ty, Jeremia, të ndaloj të më lutesh për këtë popull. Mos kërko të ndërhysh për të 
tek unë, mos m’u qep! Nuk do të të kushtoj vëmendje! 17Bindu vetë, si sillen në qytetet 
e Judës dhe në rrugët e Jerusalemit! 18Fëmijët mbledhin dru zjarri, burrat ndezin 
zjarrin, zënë brumin dhe pjekin ëmbëlsirë për t’i kushtuar flijime mbretëreshës së 
qiellit. Përveç kësaj, u kushtojnë perëndive të tjera verë si blatim pijesh – të gjitha këto 
për të më inatosur.♦ 19-20Mos mendoni se më bëni keq mua? Jo, i bëni keq vetvetes! Do 
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ta shihni vetë se do të bien mbi ju turpi dhe fatkeqësia. Fjala e Zotit! Vendimi im 
gjyqësor është ky: do ta derdh zemërimin tim mbi këtë tempull. Ky zemërim do të 
godasë njerëzit dhe kafshët, pemët dhe të korrat në fushë. Ai do të digjet si zjarri që 
nuk mund të shuhet kurrë.» 
_______ 
♦ Aludim për adhurimin e Astartës ose Ishtarit babilonas 
 
Populli që nuk dëgjon 
21Zoti i gjithëfuqishëm thotë: ”Përse më sillni flijime përkushtimi? Merrni kafshët për 
gostinë e flijimit dhe hani mishin! 22Kur i nxora të parët tuaj nga Egjipti, nuk u dhashë 
urdhër të më kushtonin (vetëm) flijime përkushtimi ose blatime drithore.♦ 23Por u 
thashë këtë: «Më dëgjoni dhe jetoni sipas urdhërimeve që po ju jap. Atëherë do t’ju 
shkojë mirë: do të jem Perëndia juaj, kurse ju populli im.» 24Por ata nuk më dëgjuan, 
por bënë atë që u tha zemra e tyre e keqe dhe kokëfortë. Ata më kthyen shpinën. 
25Ashtu ishte atëherë kur i nxora të parët tuaj nga Egjipti, dhe ashtu ka vazhduar deri 
sot. Ju dërgova herë pas here shërbëtorët e mi, profetët; 26por asnjëri prej jush nuk 
deshi t’ia dinte, asnjëri nuk më dëgjoi. Ju keni mbetur kokëfortë dhe jeni sjellë ndaj 
meje më keq se të parët tuaj. 
27E ti, Jeremi, do t’ua vësh në dukje gabimet e tyre, por ata nuk do të kushtojnë 
vëmendje; ti do t’u bësh thirrje, por nuk do të marrësh asnjë përgjigje. 28Atëherë ti 
duhet t’u thuash: Ju jeni populli që nuk e dëgjoi Zotin, Perëndinë e tij. Tek ju nuk 
bëhet më fjalë për besë – ajo vdiq!» 
________ 
♦ Shembull për hiperbolë hebraike....jo vetëm...por edhe 
 
Lugina e Vrasjes, Lugina e të Vdekurve 
29O banorë të Jerusalemit, qethni flokët dhe flakini! Filloni të këndoni vaje në malet e 
zhveshura. Zoti ka ndaj jush vetëm zemërim. Ai ju la të bini dhe nuk do t’ia dijë më për 
ju.” 
30«Me të vërtetë, – thotë Zoti, – populli i Judës ka bërë atë që më fyen. Ata kanë ngritur 
në Tempull shtatoret e tyre idhujtare të pështira, dhe me këtë kanë përdhosur 
shtëpinë time, e cila më takon mua dhe në të cilën doja t’u afrohesha. 31Në Luginën e 
Hinomit ndërtuan vendet e flijimeve, që i quajnë Tofet, për të djegur si flijim bijtë dhe 
bijat e tyre. Për këtë nuk kam dhënë asnjë urdhër; as nuk më ka shkuar në mendje të 
kërkoj prej jush një gjë të tillë. 32Prandaj po afrohet dita kur këtë vend nuk do ta 
quajnë më Tofet ose Lugina e Hinomit, por Lugina e Vrasjes. Atje do të varrosen të 
vdekurit, sepse për ta nuk do të ketë vend gjetkë. 33Kufomave të këtij populli do t’u 
sulen hutat dhe çakajtë, dhe askush nuk do t’i trembë.♦ 34Do t’i jap fund tërë gazit dhe 
gëzimit në qytetet e Judës dhe në rrugët e Jerusalemit; nuk do të dëgjohet më 
brohoritja e nuses dhe e dhëndrit, sepse vendi do të bëhet gjithkund gërmadhë.» 
__________ 
♦ Varret në masë u gjetën atje: ato datohen ose nga ngjarjet e 589-7 para Kr. ose 70 pas Kr.. 
   
Përdhosja e varreve 

«Atëherë, – thotë Zoti, – eshtrat e mbretërve të Judës dhe nëpunësve të tyre të lartë, 
eshtrat e priftërinjve dhe të profetëve do të nxirren nga varret. 2Ato do të shtrihen të 

shpërndara para diellit, hënës dhe yjeve, para perëndive që ata donin dhe adhuronin, 
tek të cilat kërkuan këshillë dhe sipas të cilave organizuan mënyrën e tyre të jetesës. 
Askush nuk do t’i mbledhë këto eshtra për t’i varrosur përsëri. Ato do të prishen dhe 
do të bëhen pleh për arat.» 
 
Vdekja është më e mirë se mbijetimi 
3Zoti i gjithëfuqishëm thotë: «Njerëzit që do t’i lë gjallë prej këtij populli të lig, do t’i 
dëboj gjithkund, edhe në mërgim, ata më shumë do të dëshirojnë të vdesin sesa të 
mbeten gjallë. 
 
Kokëfortësia e paparë 
4”Thuaju: «Zoti thotë: Kur një njeri rrëzohet përtokë, a nuk ngrihet menjëherë në 
këmbë? Kur një njeri largohet nga rruga e drejtë, a nuk kthehet menjëherë mbrapsht? 
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5Përse qëndron Jerusalemi te perënditë e tij të rreme dhe nuk pranon të kthehet tek 
unë? 6Kam dëgjuar se ç’po thonë. Ata nuk e kanë pranuar gabimin e tyre. Askujt nuk i 
vjen keq për ligësinë e tij; askush nuk pyet: Çfarë kam bërë? Secili ndjek ende rrugën e 
tij të gabuar si kali që lëshohet në betejë. 7Të gjithë zogjtë shtegtarë u përmbahen 
kohëve, të cilat u kam caktuar: lejlekët, pëllumbat, dallëndyshet, mullenjat. Vetëm 
populli im nuk u përmbahet rregullave që i kam caktuar.»”♦ 
________ 
♦ Ata zogjët kthehen, por Israeli ka refuzuar të kthehej nga mëkatet 
 
Paralajmërimi për popullin e mashtruar dhe udhëheqësit e tij 
8Zoti thotë: ”Si mund të pohoni: «Ne e dimë – kemi ligjin e Zotit?» Ligjin e Zotit e 
falsifikuan plotësisht shpjeguesit e tij!♦ 9Këta njerëz të mençur do të shtangen kur t’i 
gjejë fatkeqësia dhe kur të shpihen në mërgim. Ata e kanë përbuzur fjalën time; çfarë 
mençurie u ka mbetur? 10Gratë e tyre do t’ua jap të tjerëve; të huajt do t’u marrin arat, 
sepse pleqtë dhe njerëzit e rëndomtë synojnë vetëm të pasurohen. Profetët dhe 
priftërinjtë e mashtrojnë popullin: 11ata sillen sikur plagët e popullit tim të ishin blana 
pa rëndësi. 
«Gjithçka shkon mirë, – thonë. – Gjithçka është në rregull.» Por asgjë nuk shkon mirë, 
asgjë nuk është në rregull! 12Ata duhet të turpërohen për shkak të sjelljes së tyre të 
turpshme. Por ata nuk mendojnë për këtë; nuk e dinë se ç’është kjo. Prandaj ata do të 
rrënohen si të gjithë të tjerët në Izrael. Kur të vij për t’i ndëshkuar, do t’u vijë fundi” – 
thotë Zoti. 
_________ 
♦ Ata që japin mësim biblik janë me përgjegjësi të madhe, dhe kurrë nuk kursehen nga rreiqe 
morale ose gjykimi i vëçantë i Perëndisë. 
 
Shpresa e kotë 
13«Në qoftë se do të dua t’i mbledh të korrat te populli im, – thotë Zoti, – nuk do të gjej 
asnjë rrush e asnjë fik, dhe gjethet do të jenë të fishkura. Prandaj kam hequr dorë nga 
ky popull; le ta marrin nëpër këmbë të huajt!» 
14Njerëzit e Judës thonë: «Përse sillemi kot këtu? Ngrihemi, të shkojmë! Të hyjmë në 
qytetet e fortifikuara, edhe sikur kjo do të na kushtojë jetën! Zoti, Perëndia jonë, e ka 
vendosur vdekjen tonë; ai na jep të pimë ujë të helmuar, sepse para tij jemi bërë 
fajtorë. 15Pritnim se mos gjithçka të kthehej për të mirë, por nuk na doli asnjë e mirë. 
Shpresonim për një kohë kur do të shëroheshin të gjitha plagët, por erdhi vetëm 
tmerri. 16Armiqtë qëndrojnë tashmë para qytetit të Danit. Turfullimi i kuajve të tyre 
depërton deri te ne; vendi po dridhet nga hingëllimi i tyre. Ata po vijnë dhe do të 
shkatërrojnë gjithçka; fushat dhe çdo gjë që rritet mbi to, qytetet dhe banorët e tyre.» 
17«Po, do të lëshoj mbi ju shlliga helmuese, kundër të cilave nuk ndihmon asnjë fall, 
dhe ato do t’ju kafshojnë!» – thotë Zoti. 
 
Jeremia vuan bashkë me popullin e tij 
18Një barrë ma rëndon zemrën dhe më sëmur. 19Në mbarë vendin dëgjoj popullin tim 
duke thërritur: «A mos është Zoti ende në malin e Cionit? A mos banon atje mbreti 
ynë?» ♦ Por Zoti përgjigjet: «Përse më keni zemëruar me shtatoret e idhujve tuaj, 
idhujve të huaj, që nuk mund t’ju ndihmojnë?» 
20Populli po ankohet: «Koha e të korrave ka kaluar dhe vjeshta ka mbaruar, por  
askush nuk na ka ardhur në ndihmë.» ♦♦ 21Meqë populli im është i thyer, edhe zemra 
ime është e thyer. Më mbyt vajtimi dhe dëshpërimi. 22A nuk ka më në Gilead asnjë 
melhem? A nuk mund të gjej atje asnjë mjek? A nuk ka për popullin tim asnjë shërim? 
Plaga nuk do të mbyllet. 23Sikur koka ime të ishte pus, sikur sytë e mi të ishin një 
burim lotësh! Atëherë do të mund t’i vajtoj ata prej popullit tim që u vranë! 
_________ 
♦ Ata mendonin se premtimi drejtuar Davidit i garantonte automatikisht siguri, pavarësisht nga 
sjellja e tyre. ♦♦ Stina e fushatave ishte kaluar dhe Egjipti nuk e kishte ndihmuar (shpëtuar) 
vazalin e tij, Izraelin 
 
Populli tek i cili nuk mund të banohet 
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Sikur të dija një vend në shkretëtirë, një bujtinë për karvanët në kalim! Atëherë do 
të largohesha nga populli im; do ta braktisja, sepse ata janë një bandë renegatësh; 

ata të gjithë ia kanë shkelur besën Zotit. 
2«Gjuha e tyre është si harku që është i gatshëm për të qëlluar – thotë Zoti. – 
Gënjeshtra triumfon, kurse e vërteta mundet. Krimi shtohet; ata nuk duan t’ia dinë 
për mua. 3Prandaj ruhuni nga miqtë tuaj; mos i besoni vëllait. Vëllai nuk është më i 
mirë se Jakovi, dhe me siguri do të mashtrojë, dhe miqtë flasin vetëm keq për njëri-
tjetrin. 4Njëri mashtron tjetrin; askush nuk thotë të vërtetën. Ata janë mjeshtër 
gënjeshtrash dhe aq të ngatërruar në të këqija, saqë nuk mund të dalin prej tyre. 5Ka 
shtypje pas shtypjeje, mashtrim pas mashtrimi. Ata nuk duan të më njohin.»  6Prandaj 
Zoti i gjithëfuqishëm thotë: «Do ta shkrij dhe do ta pastroj popullin tim në zjarr, ashtu 
siç shkrihet dhe pastrohet metali në zjarr. Nuk më mbetet gjë tjetër. 7Fjalët e tyre janë 
si shigjetë vdekjeprurëse. Njëri flet me tjetrin pabesisht, shtiren si miq dhe dashamirës, 
por ngrenë gracka pas shpine. 8A nuk duhet ta ndëshkoj një popull të tillë? – thotë 
Zoti. – A nuk duhet të hakmerrem kundër tij?» 
 
Vajtimi për vdekjen e Judës dhe të Jerusalemit 
9Do të qaj për malësinë, do të vajtoj për kullotat në stepë; sepse gjithçka është e djegur 
dhe e shkretë. Atje nuk takohet më askush; nuk dëgjohet më blegërimi i kopeve, madje 
edhe zogjtë dhe kafshët e egra kanë ikur dhe nuk duken më. 10Por Zoti thotë: «Edhe 
Jerusalemin do ta shndërroj në gërmadhë ku do të banojnë çakajtë. Qytetet e Judës do 
t’i shkretojnë, dhe në to nuk do të banojë më askush.» 11Vendi është i djegur dhe i 
shkretë. Atje nuk takohet më kush. Si mund të vinte puna deri këtu? A ka ndonjë njeri 
të urtë që mund ta shpjegojë këtë, ndonjë profet të cilit Zoti i ka zbuluar shkakun, që 
të na e thotë? 
12Përgjigjen do të japë vetë Zoti: ”Ata nuk e ndoqën udhëzimin tim; nuk iu bindën asaj 
që u thashë. 13Përkundrazi, ata bënë atë që ua çoi ndër mend zemra e tyre e keqe dhe 
kokëfortë; ata shkuan pas Baalëve, siç kishin mësuar nga të parët e tyre.  

14Prandaj thashë unë, Zoti i gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit: «Këtij populli do t’i jap 
ushqim të hidhur për të ngrënë dhe helm për të pirë. 15Do ta dëboj në kombe të huaja, 
për të cilat nuk dinin gjë as ata dhe as të parët e tyre; do të shkaktoj luftë kundër tyre, 
gjersa prej tyre të mos mbetet asgjë.» 16Kuptojeni se çfarë ka sjellë sahati: thërritni 
gratë e vajit! Sillini të gjithë ata që dinë se si vajtohet i vdekuri.” 
17Po, le të vijnë sa më shpejt për ta filluar këngën e vajit mbi ne, që sytë tanë të 
mbushen me lot! 18Dëgjoni, prej malit të Cionit dëgjohet tashmë kënga e vajit: «Ah, nuk 
mund ta kuptojmë. Turp dhe faqe e zezë po na rëndojnë. Të gjitha shtëpitë tona i kanë 
rrëzuar. Nga vendi ynë duhet larguar!» 
19Në këmbë, ju gra, kuptoni çfarë ka thënë Zoti! Këndojuni bijave tuaja këngën e vajit; 
gratë t’ia mësojnë njëra-tjetrës: 20«Nëpër dritare hyri vdekja, nuk kurseu asnjë shteg. 
Fëmijët tanë i mori nga rruga, i mblodhi djemtë në çdo treg.» 
21Edhe këtë Zoti më urdhëroi t’ju njoftoj: «Kufoma njerëzish do të shtrihen mbi ara si 
pleh. Njerëzit do të bien si kërcijtë e drithit nga drapri i korrësit, dhe nuk do të ketë 
askënd për t’i ngritur në këmbë.» 
 
Ajo për të cilën mund të krenohet 
22Zoti thotë: «I mençuri të mos jetë krenar për mençurinë e tij, as i fortë për forcën e tij, 
as i pasuri për pasurinë e tij! 23Arsye për krenarinë e tij ka vetëm ai që më njeh dhe 
kupton çfarë është vullneti im. Unë jam Zoti, që ndaj dashuri, drejtësi dhe besnikëri në 
botë. Kush e pranon këtë, më gëzon zemrën!» 
 
Kundër besëlidhjes së të rrethprerëve 
24«Po vjen dita, – thotë Zoti, – kur do t’i laj hesapet me të gjithë të rrethprerët: 25me 
egjiptianët dhe me banorët e Judës, me edomasit, me amonasit, moavasit, ♦ si dhe me 
fiset e shkretëtirës, që qethen shumë shkurt. ♦♦ Të gjithë këta popuj – edhe izraelitët – 
janë për mua të rrethpaprerë, sepse nuk i kanë rrethprerë zemrat!» 
__________ 
♦ Ata do të jenë anëtarët e aliancës kundër babilonasve 
♦♦ Disa pleqtë arabë bënin kështu për nder të perëndise Bacchus (Dionizije) 
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Perëndia e Izraelit dhe perënditë e kombeve 
1-2O popull i Izraelit, dëgjo çfarë po të thotë Zoti: «Mos e ndiq shembullin e 
kombeve të tjera. Ato tmerrohen nga fenomenet e pazakonshme të qiellit, ndërsa 

ti jo! 3Idetë dhe zakonet e tyre janë pa mend: dikush sjell dru prej pyllit, drugdhendësi 
bën me të një perëndi. 4Ky stoliset me argjend e me ar, dhe ngulitet me gozhda në 
podium, që të mos përmbyset. 5Perëndi të tilla qëndrojnë si dordolecët në bostan. Nga 
goja e tyre nuk del asnjë fjalë, dhe ato duhet të merren me vete, sepse nuk mund të 
ecin vetë. Mos kini frikë prej tyre: ato as nuk mund t’ju bëjnë dëm, as mund t’ju bëjnë 
mirë!» 
6O Zot, askush nuk është si ti. Ti je i fuqishëm dhe i njohur për forcën tënde. 7Kush 
është ai që nuk të nderon dhe nuk ka frikë prej teje, ti mbret i të gjitha kombeve? Për 
këtë ke të drejtë, sepse askush prej të urtëve dhe mbretërve të botës nuk mund të 
krahasohet me ty. 
8Të gjithë janë budallenj dhe pa mend, sepse te perënditë e tyre nuk ka asgjë për të 
mësuar: ato të gjitha janë vetëm prej druri. 9Drugdhendësi i ka bërë. I ka lyer me metal 
argjendi prej Tarshishit dhe me arin prej Ufës. Pastaj morën petka prej stofi të kaltër 
dhe të purpurtë për t’i veshur. Të gjitha këto perëndi janë vetëm veprat e njerëzve të 
talentuar. 10Por Zoti është me të vërtetë Perëndi, Perëndi që vepron, mbret përherë e 
përgjithmonë! Kur zemërohet ai, tundet toka: zemërimit të tij nuk mund t’i bëjë ballë 
asnjë popull. 
11Përsa u përket perëndive të huaja, ju izraelitë duhet të thoni: «Perënditë që nuk 
krijuan as tokën e as qiellin, nuk kanë vend nën këtë qiell dhe duhet të zhduken nga 
toka!» 
12Zoti ka krijuar tokën dhe kështu ka treguar fuqinë e tij: teriku është vepër e urtësisë 
së tij, kurse qielli është dëshmi e diturisë së tij eprore. 13Kur Zoti urdhëron kështu, uji 
mblidhet me gjemë mbi qiell, retë ngrihen në horizont, vetëtima ia hap rrugën shiut, 
dhe era del papritur nga depot e saj. 14Këtë nuk mund ta kuptojë askush; secili 
shtanget para një fenomeni të tillë. Por të gjithë ata që bënë shtatore perëndish të 
huaja, do të detyrohen të turpërohen për punën e duarve të tyre; sepse këto shtatore 
janë mashtrim; në to nuk është asnjë pikë frymë. 15Ato janë figura për t’u tallur. Kur 
Zoti do të bëjë gjyq, ato do të marrin fund. 16Sa ndryshe është me Perëndinë e Izraelit! 
Ai krijoi gjithësinë dhe e bëri popullin e Izraelit përgjithmonë pronë të veten. Ai quhet 
«Zoti i gjithëfuqishëm.» 
 
Mërgimi që afrohet 
17O Jerusalem, qytet i rrethuar, banorët e tu duhet të mbledhin plaçkat! 18Zoti thotë: 
«Tani është gati: Kësaj here banorët e këtij vendi do t’i dëboj në mërgim. Ata do të bien 
në një hall, nga i cili nuk do të kenë më rrugëdalje.» 
19Jerusalemi ankohet: «Unë, qytet i mjerueshëm, jam i goditur për vdekje: nuk do të 
shërohet më plaga. Mendoja se vuajtja ime nuk do të ishte kaq e fortë – se do të mund 
ta duroja. 20Por tani çadra ime është e shkretuar – të gjithë litarët e çadrës sime janë 
prerë. Nuk do t’i shoh më fëmijët e mi; ata kanë ikur. Askush nuk ka mbetur për ta 
ngritur përsëri çadrën time. 21Kështu hakmerret Zoti për mosdijeninë e barinjve të 
popullit tim. Ata nuk deshën t’ia dinin për të, prandaj u sollën pa gjykim, dhe kopeja e 
tij u shkatërrua. 
22Dëgjoni! Dëgjohet zhurma! Po afrohet! Vendi në veri po gjëmon e po ushton! Po 
afrohen ushtritë e armikut! Ato do t’i kthejnë qytetet e Judës në shkretëtirë gurësh, në 
shesh lodrash për çakajtë!» 
 
Jeremia lutet për popullin e tij 
23O Zot, po e shoh se njeriu nuk e ka në dorë fatin e tij. Ai nuk e cakton vetë rrugën e 
jetës së tij. 24Na ndëshko, o Zot, por me drejtësi: mos i jep udhë zemërimit tënd, 
ndryshe, për ne do të merrte gjithçka fund. 25Zemërimi yt të arrijë kombet që nuk duan 
t’ia dinë për ty. Popullin tënd e kanë ngrënë ashtu siç hanë prenë e tyre kafshët 
grabitqare, derisa nuk ka mbetur më gjë, dhe e kanë shkretuar vendin e tij. 
 
Populli e ka shkelur besëlidhjen me Perëndinë 

1-2Zoti më ngarkoi me detyrën për t’i thënë popullit të Judës dhe banorëve të 
Jerusalemit kështu: «Merrini seriozisht detyrat, me të cilat ju ngarkova!» Dhe ai 
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më urdhëroi t’i kujtoj me këmbëngulje këto detyra 3-5dhe t’i përçoj: ”Zoti, Perëndia e 
Izraelit, thotë: 
«Mallkuar qoftë ai që nuk u përmbahet kushteve të besëlidhjes që lidha me para-
ardhësit tuaj, kur i nxora nga Egjipti si nga zjarri i furrës!♦ Atëherë u thashë: Më 
dëgjoni dhe përmbajuni kushteve, që ju kam vënë, atëherë ju do të jeni populli im dhe 
unë do të jem Perëndia juaj. Vetëm atëherë mund ta mbaj besën, që u dhashë 
paraardhësve tuaj! Kisha premtuar t’u jepja një vend të pasur dhe pjellor – vendi ku 
sot banoni. Por në qoftë se nuk më dëgjoni, do t’ju zërë mallkimi.»”  
Unë u përgjigja: «Ashtu qoftë, o Zot!» 6Pastaj Zoti më tha: ”Shpall në qytetet e Judës 
dhe nëpër rrugët e Jerusalemit: «Respektojini dhe plotësojini kushtet, me të cilat ju 
ngarkova! 7Mendoni për paraardhësit tuaj: kur i nxora nga Egjipti, i paralajmërova me 
këmbëngulje që të më dëgjonin, ashtu siç vazhdoj ta paralajmëroj edhe sot popullin 
tim. 8Por ata nuk më kushtuan vëmendje: përkundrazi, secili bëri çfarë deshi zemra e 
tij e keqe dhe kokëfortë. Kështu u detyrova ta realizoja atë, me të cilën i kisha kër-
cënuar në rastin e shkeljes së besëlidhjes dhe të mospërfilljes së kushteve të saja!»” 
9E Zoti shtoi: «Njerëzit e Judës dhe banorët e Jerusalemit kanë komplotuar kundër 
meje: 10janë kthyer te gabimet e paraardhësve të tyre, të cilët nuk donin të më 
dëgjonin: nderojnë perëndi të huaja. Njerëzit e Izraelit dhe të Judës e kanë shkelur 
besëlidhjen që lidha me paraardhësit e tyre.» 
11Prandaj Zoti thotë: «Tani do të sjell mbi ju fatkeqësinë, së cilës nuk mund t’i shpëtoni! 
Ata do të më thërrasin për ndihmë, por unë nuk do t’i dëgjoj. 12-13Atëherë në qytetet e 
Judës dhe në Jerusalem do t’u bëjnë thirrje perëndive, të cilave u kanë kushtuar 
flijime. Në Judë, vërtet, secili qytet e ka perëndinë e vet, dhe në Jerusalem gjithandej 
qëndrojnë altarë, mbi të cilët i kushtonin temjan Baalit të turpshëm. Por të gjitha këto 
perëndi me siguri nuk do të mund t’i shpëtojnë nga halli i tyre.  

14Ti, o Jeremi, nuk duhet të ndërhysh tek unë për këtë popull; lër çdo ankesë dhe 
ndërhyrje! Nuk do të dëgjoj më asnjërin, kur të më thërrasin në fatkeqësinë e tyre!» 
_________ 
♦ Simbol i aftë për robërinë e ashpër që kishin dhuruar 
 
Izraeli – ulliri i Zotit 
15«Populli që dua, – thotë Zoti, – bën lojë të keqe. Çfarë po bën në Tempullin tim? A 
mendon se flijimet do ta largojnë prej teje fatkeqësinë që po vjen dhe kështu do të 
shpëtosh? 
16Më parë Zoti të quante ullirin e mbushur me gjethe të gjelbra e me fruta të mira. Por 
pas pak do të të rrethojë zhurma e luftës; atëherë Zoti do të të vërë zjarrin dhe të gjitha 
degët e tua do të digjen.♦ 17Zoti i gjithëfuqishëm, i cili të ka mbjellë, ka caktuar edhe 
rënien tënde. Kjo është pasoja e veprimit tënd, o popull i Izraelit dhe i Judës: ti i ke 
kushtuar flijime Baalit, dhe kështu ke provokuar zemërimin e Zotit. 
_________ 
♦ E kishin zakon të digjnin ullirin që nuk jepte më fruta 
 
Jereminë e kërcënojnë bashkëqytetarët e tij 
18Këtë ma ka thënë Zoti, prandaj i njoh qëllimet tuaja. 19Isha si delja që nuk kun-
dërshtoi kur e shpunë në thertore, dhe nuk e parandjeva që ata thurnin plane të 
këqija kundër meje. Ata i thanë njëri-tjetrit: «Do ta presim pemën në kohën e lulëzimit! 
Do t’i japim fund jetës së saj, dhe pastaj të gjithë do ta harrojnë!» 
20Por ti, Zoti i gjithëfuqishëm, i njeh mendimet dhe dëshirat më të fshehta të njerëzve, 
dhe je gjykatës i drejtë. Çështjen time ta kam dorëzuar ty dhe kam bindjen e plotë se 
do të jem dëshmitar kur t’ua marrësh hakun atyre! 
21-22Njerëzit e Anatotit duan të më vrasin. «Mos u shtir më si profet dhe mos na fol më 
në emër të Zotit, – thonë, – ndryshe, do të të vrasim!»  
Por Zoti i gjithëfuqishëm përgjigjet: «Do t’u kërkoj llogari njerëzve të Anatotit! Të rinjtë e 
tyre do të vriten me shpatë, kurse fëmijët e tyre me uri! 23Popullsia e këtij qyteti do të 
shkatërrohet e gjitha pa përjashtim, kur të vijë koha e larjes së llogarisë, dhe kur mbi 
ta të sjell fatkeqësi.» 
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Jeremia lutet – Zoti përgjigjet 
Ti, o Zot, je i drejtë; si mund të ngre padi kundër teje?  
Por duhet të të pyes si mund ta dalloj drejtësinë tënde. Përse njerëzit që nuk e 

përfillin ligjin tënd, kanë gjithnjë sukses? Përse lejohen renegatët të jetojnë në qetësi 
dhe në siguri? 2Ti i ke mbjellë, dhe ata kanë lëshuar rrënjë; ata rriten dhe japin fryte.  
Goja e tyre flet vazhdimisht për ty, por zemra e tyre është larg teje. 3O Zot, ti më sheh, 
ti më njeh, ti e di se gjithnjë kam qëndruar në anën tënde me gjithë zemër. Prandaj 
largoji si dele dhe përgatiti për ditën e therjes! 
4Sa kohë duhet të vajtojë vendi dhe të fishket në fushë i tërë blerimi? Për shkak të 
ligësisë së banorëve të tij, kafshët dhe zogjtë rrënohen. Këta njerëz thonë për mua: «Ajo 
që pohon ky, nuk do të realizohet kurrë.» 
5Zoti m’u përgjigj: «Në qoftë se nuk mund të ecësh me një hap me këmbësorët, atëherë 
si do të bësh garë vrapimi me kuaj? E në qoftë se e ndien veten rehat dhe të sigurt 
vetëm në vend të banuar, çfarë do të bësh në imshtën e Jordanit? 6Edhe vëllezërit e tu, 
i gjithë farefisi yt, të kanë braktisur dhe janë bashkuar me ata që bërtasin pas teje. Ki 
kujdes kur sillen miqësisht me ty!» 
 
Zemërimi dhe vajtimi i hidhur 
7Zoti thotë: «Kam hequr dorë nga Izraeli. Popullin tim e kam mohuar. Popullin që e doja 
me gjithë zemër, ua kam dorëzuar armiqve të tij. 8Ai më është bërë i huaj, si luani në 
shkurre që ngjall frikë; ashtu si luani, populli im më bërtet me armiqësi. Prandaj nuk e 
duroj dot. 
9A është bërë vendi i popullit tim si shpellë hienash, mbi të cilën vërtiten hutat? 
Ngrihuni, sillni kafshët e egra; këtu ka diçka për të ngrënë! 10Shumë barinj të huaj 
kanë ardhur me kopetë e tyre; kanë shkatërruar vreshtin tim dhe kanë shkelur arat e 
mia; i kanë shndërruar fushat madhështore në shkretëtirë. 11Vendi shtrihet para meje i 
trishtuar dhe i shkretë, sepse askush nuk i mori seriozisht paralajmërimet e mia.» 
12Shkretuesit kanë depërtuar në vend nëpër të gjitha kodrat e zhveshura. Lufta që nxiti 
vetë Zoti, e shkreton në të gjitha anët; askush nuk mbetet i kursyer. 13Populli ka 
mbjellë drithë, por duhet të korrë gjemba; u mundua, por nuk ka arritur asgjë; tani 
qëndron para të korrave i zhgënyjer: i ka shkatërruar të gjitha zemërimi i zjarrtë i Zotit. 
 
Juda dhe popujt fqinjë 
14Zoti thotë: ”Popujt e paturpshëm fqinjë që kanë prekur pronën time – vendin që ia 
dhashë popullit tim për pronë të përhershme – do t’i dëboj të gjithë nga ven det e tyre. 
Po ashtu do të dëboj edhe popullin e Judës! 15Pastaj do të kem përsëri mëshirë për të 
gjitha këto kombe: secili do të kthehet në vendin e vet dhe te prona e tij. 16Në qoftë se 
fqinjtë e Izraelit e pranojnë me gjithë zemër fenë e popullit tim, nëse mësojnë nga ai 
duke u përbetuar të më thërrasin mua si dëshmitar, ashtu siç e kanë shtyrë më parë 
gabimisht popullin tim për t’i bërë thirrje Baalit – në qoftë se thonë me bindje duke u 
përbetuar: «Pashë Zotin», atëherë do t’u jap përsëri lumturi dhe lulëzim, dhe do t’i lejoj 
të banojnë bashkë me popullin tim. 17Por në qoftë se njëri prej këtyre popujve fqinjë 
nuk pranon të më dëgjojë, do ta dëboj përfundimisht, dhe ai do të rrënohet në mënyrë 
të pashmangshme” – thotë Zoti. 
 
Rripi i Jeremisë 

Zoti më tha: «Shko, bli për vete një rrip liri dhe mbaje, por ki kujdes që të mos të 
të laget.» 2Sipas urdhrit të Zotit, e bleva rripin dhe e mbërtheva. 3Pas pak, Zoti 

m’u drejtua përsëri dhe më tha: «Shko me rripin në përroin Fara dhe fshihe atje në 
ndonjë të çarë të shkëmbit!» 5Shkova dhe bëra siç më tha ai. 6Pas shumë kohësh, Zoti 
më tha: 
«Shko tani dhe sille përsëri rripin që fshehe pranë përroit Fara!» 7Shkova dhe e nxora 
rripin nga skuta. Ishte prishur dhe vjetruar. 
8-9Zoti më tha: «Po ashtu do të lejoj të prishet mbarë shkëlqimi, për të cilin krenohen aq 
shumë Juda dhe Jerusalemi! 10Ky popull i keq nuk pranon të më dëgjojë. Me 
kokëfortësinë e tij, ai vrapon pas perëndive të huaja, u kushton flijime dhe i adhuron. 
Prandaj ai do të bëhet si ky rrip që nuk vlen fare! 11Unë desha të stolisesha me Izraelin 
dhe me Judën, ashtu siç stoliset njeriu me rrip. Ata duhej të ishin populli që të 
nderonte dhe të përhapte namin tim, por ata nuk më dëgjuan.» 
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Fjala e shakasë bëhet fjalë gjyqi 
12Zoti më urdhëroi: ”Thuaji këtij populli: «Zoti, Perëndia e Izraelit, thotë: ’Shtambat e 
verës janë për t’u mbushur me verë!’ Në qoftë se ata të përgjigjen: «Kjo nuk është diçka 
e re, natyrisht shtambat e verës mbushen me verë», 13atëherë jepu këtë përgjigje: «Zoti 
thotë: Do t’i mbush me verë njerëzit në këtë vend derisa të dehen: mbretërit e ulur në 
fronin e Davidit, priftërinjtë dhe profetët dhe të gjithë banorët e Jerusalemit! 14Do t’i 
hedh si gota kundër njëri-tjetrit, që të copëtohen me njëri-tjetrin dhe që ati të hidhet 
kundër bijve. Do t’i shkatërroj pa mëshirë dhe pa dhimbje.»” 
 
Paralajmërimi i fundit 
15Zoti ka folur me ju, prandaj hapni veshët dhe mos u tregoni kaq arrogantë! 16Rrëfejini 
Zotit, Perëndisë suaj, me zemër të hapur, para se të bjerë mbi ju nata, dhe këmbët 
tuaja të pengohen mes muzgut në male! Ju pritni dritën e një dite të re, por Zoti do ta 
shndërrojë në errësirë; ai do të sjellë mbi ju natë të dendur! 17Në qoftë se nuk e dëgjoni 
në këtë mënyrë paralajmërimin, nuk më mbetet gjë tjetër veçse të futem në një qoshe 
për të vajtuar mendjemadhësinë tuaj. Lotët e mi do të derdhen pa pushim, sepse 
populli i Zotit do të zihet rob. 
 
Një fjalë për mbretin Jehojahin 
18Zoti më tha: ”Jepi urdhër mbretit dhe nënës së tij: «Zbritni nga froni juaj dhe uluni 
përtokë, sepse tashmë ju ka rënë nga koka kurora juaj madhështore! 19Qytetet në jug 
të Judës tashmë janë të humbura për ju dhe nuk do t’jua kthejë askush përsëri. 
Mbarë Juda do të shpihet në mërgim!»” 
 
Jerusalemi – grua e përdhunuar 
20O Jerusalem, shiko çfarë po ndodh: po të afrohen armiqtë nga veriu! Çfarë do t’u 
ndodhë tani qyteteve të Judës? Ato të ishin besuar si një kope delesh madhështore, ti 
ishe shumë krenar për to! 
21Çfarë do të thuash kur Zoti t’i vendosë armiqtë e tu sundimtarë mbi ju, ata që ti 
gjithnjë i ke quajtur miqtë e tu? Ti do të bërtasësh nga vuajtja si gruaja gjatë lindjes! 
22E kur të pyes: «Përse më ra kjo fatkeqësi?», atëherë do të të thuhet: «Mëkatet e tua të 
shumta janë shkaku që të ngrihet rroba lart për të të përdhunuar!» 
23Zoti thotë: «A mund ta ndryshojë zezaku ngjyrën e lëkurës ose leopardi lëkurën e tij 
me lara? Po kaq jeni edhe ju në gjendje të bëni të mira; ju jeni mësuar tepër me të 
keqen! 24Do t’ju shpërndaj si bykun që e merr era e shkretëtirës!» 
25«Ashtu do të ndodhë ty, o Jerusalem – thotë Zoti. – Unë vetë ta kam dhënë këtë 
dënim, sepse më harrove dhe i vare shpresat te perëndi të rreme! 26Po, unë vetë, do të 
ta ngre rrobën lart mbi fytyrë, në mënyrë që të gjithë të të shohin lakuriq! 27Mërzitem 
me sjelljen tënde kurorëshkelëse, me qeshjen tënde epshore, me paturpësinë tënde 
mashtruese. I njoh shtatoret e tua të neveritshme idhujtare mbi kodra. Edhe sa kohë 
duhet të vazhdojë kështu? Ti do ta paguash, o Jerusalem, sepse nuk pranon të heqësh 
dorë nga gjëra të tilla!» 
 
Katastrofa e thatësirës (14,1-15,4) 

Këtu është shkruar çfarë i tha Zoti Jeremisë në rastin e thatësirës. 2Mbarë Juda 
po vajton, qytetet po vdesin, banorët e tyre janë shtrirë përtokë duke vajtuar! 

Jerusalemi thërret për ndihmë. 3Pasanikët dërgojnë shërbëtorët e tyre për të sjellë ujë, 
por ata nuk gjejnë asnjë pikë në ujëmbledhës. Ata kthehen me shtamba të zbrazëta; 
mbulojnë fytyrën të zhgënjyer dhe zemërlëshuar. 4Edhe bujqit janë të dëshpëruar dhe 
mbulojnë fytyrën. Toka e punueshme është e tharë, sepse nuk bie askund shi. 5Madje 
drenusha i lë të porsalindurit në baltë, sepse nuk gjen më aspak gjelbërim. 6Gomarët e 
egër qëndrojnë në kodra të zhveshura dhe pëllasin si çakajtë. Drita e syve u është 
shuar, sepse nuk kanë ç’të hanë më. 
7«O Zot, ndonëse na akuzojnë mëkatet tona, na ndihmo për hir të nderit tënd! 
Shpeshherë të kemi kthyer shpinën dhe kemi mëkatuar kundër teje. 8Por ti je e vetmja 
shpresë e Izraelit, vetëm ti mund të na shpëtosh kur jemi në rrezik! Përse sillesh sikur 
të mos kujdesesh më për vendin tonë – si udhëtari që ndalet vetëm për një natë? 9Përse 
sillesh sikur të mos ishe në gjendje të na ndihmoje – si hero lufte i çarmatosur nga 
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habia? Megjithatë, ti je në mesin tonë, o Zot! Ne jemi populli yt! Mos na lër në baltë!» 
 
Jeremisë i ndalohet të lutet për popullin e tij 
10Por Zoti më tha kështu për këtë popull, izraelitët: «Ata vrapojnë te njëri-tjetri sipas 
dëshirës; kështu është mënyra e tyre. Nuk do t’i duroj më. Nuk do t’i lë pa i ndëshkuar 
mëkatet e tyre, përkundrazi tani do t’u kërkoj llogari.» 11Zoti shtoi: «Mos m’u lut për 
këtë popull. Mos më lut t’i jap fund hallit të tij. 12Ata mund të agjërojnë e të më luten 
sipas qejfit, por nuk do t’i dëgjoj; madje nuk mund të ma kthejnë mendjen as me fli-
jime përkushtimi e as me blatime drithore. Unë jam i vendosur t’i asgjësoj me luftë, me 
uri dhe me murtajë.» 
13”O Zot!, – iu përgjigja. – E kanë fajin profetët! Ata i bindin: «Nuk do të ketë luftë dhe 
uri! Zoti ka premtuar se ai do ta mbrojë qytetin gjithnjë.»” 
14Por Zoti m’u përgjigj: «Këta profetë thonë gënjeshtra! Nuk është e vërtetë që ata flasin 
në emrin tim. Nuk i kam dërguar unë; nuk u kam thënë asnjë fjalë! Ata i kanë shpikur 
vetë profecitë dhe vegimet e tyre, dhe pastaj pohojnë se këto janë fjalët e mia. 15Do të të 
them se ç’do t’u bëj këtyre profetëve të gënjeshtërt që ju bindin se vendi do të shpëtojë 
nga lufta dhe uria; ata do të vdesin vetë nga lufta dhe uria! 16Po ashtu do t’u ndodhë 
edhe njerëzve që i dëgjojnë me vëmendje këto profeci. Kufomat e tyre do të shtrihen 
nëpër rrugët e Jerusalemit, po ashtu edhe kufomat e grave dhe të fëmijëve të tyre. Nuk 
do t’i varrosë askush. Kështu do t’i ndëshkoj për mosbindjen e tyre.» 
 
Jeremia pranon fajësinë e popullit 
17Gjithashtu, Zoti më tha: ”Tregoju për hutimin tënd! Thuaju: «Po qaj ditën e natën, 
dhe nuk mund të pushoj, sepse mbi popullin tim ka rënë një fatkeqësi e tmerrshme; ai 
është plagosur për vdekje. 18Kur dal në fushë, shoh kufomat e burrave që janë vrarë në 
luftë; kur kthehem në qytet, gjej njerëz që vdesin nga uria. Priftërinjtë dhe profetët 
enden andej-këtej nëpër vend dhe nuk dinë nga t’ia mbajnë.»” 
19«O Zot, – u përgjigja, – a e ke lënë Judën krejtësisht në baltë? A nuk do t’ia dish më 
për malin e Cionit? Përse na ke goditur kaq shumë, saqë për ne nuk ka më shërim? 
Pritnim se gjithçka do të na shkonte më mirë, por asgjë nuk doli mbarë. Shpresonim 
për shërim, por u bë edhe më keq. 20Ne e dimë, o Zot, dhe e pranojmë; jemi bërë fajtorë 
para teje, ne dhe të parët tanë. 21Por tani bëhet fjalë për nderin tënd; për hatrin tënd 
mos e përbuz qytetin ku rri froni yt madhështor! Mendo për besëlidhjen që lidhe me 
ne, mos e anulo! 22Ndër perënditë e kombeve të tjera nuk ka asnjë që të mund ta bëjë 
shiun të bjerë; madje as vetë qielli nuk mund ta bëjë shiun të bjerë! Ti, o Zot, Perëndia 
jonë, i ke krijuar të gjitha, vetëm ti je burimi i shpresës sonë!» 
 
Shpallja e vendimit të dënimit 

Por Zoti më dha këtë përgjigje: ”Madje edhe sikur Moisiu dhe Samueli të 
qëndronin para meje dhe të më luteshin, nuk do të tregoja mëshirë për këtë 

popull.♦  Dëboje; le të zhduket. 2E kur të pyesin: «Ku duhet të shkojmë?», atëherë 
përgjigju: «Zoti thotë kështu: Kush është caktuar të vdesë nga murtaja, le ta gjejë 
murtaja! Kush është caktuar për vdekjen nga shpata, le ta arrijë shpata! Kush është 
caktuar të vdesë  nga uria, le të vdesë nga uria! Kush është caktuar për robëri, le të 
zihet rob!» 3Kundër këtij kombi do t’i lëshoj katër tmerre: – thotë Zoti, – shpatën, e cila 
vret njerëzit; qentë, të cilët largojnë tinëz kufomat, si dhe hienat dhe hutat që hanë 
mishin e të vdekurve, gjersa të mos u mbetet gjë. 4Të gjithë popujt e botës do të 
tmerrohen kur t’i shohin. Ky është dënimi për atë që bëri Mënasheu, biri i Hizkijës, në 
Jerusalem.”♦♦  
_____________ 
♦  Të dy profetët ishin të njohur për lutjet e tyre për popullin (Dal 32,11-13; 1 Sam 12, 23).  
♦♦  Fajësia e kombit arriti kulmin e saj nën mbretërimin e Mënasheut (2 Mbr 23,26), kur profetin 
Isaia e sharruan më dysh. 
 
Asnjë mëshirë më për Jerusalemin 
5«O Jerusalem, kush do të ketë mëshirë për ty dhe kujt do t’i vijë keq për ty? – thotë 
Zoti. – Kush do të ndalojë në rrugë për ty për të të pyetur si po shkon? 6Ti nuk doje t’ia 
dije për mua dhe më ke kthyer shpinën. Për këtë e kam ngritur dorën kundër teje dhe 
të kam rrëzuar përtokë. U mërzita, prandaj nuk mund të tregoja mëshirë për ty. 7Me 
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njerëzit e Judës u solla si me njeriun që e hedh drithin e shirë me terplote në ajër për 
të larguar bykun. Meqë populli im nuk donte të ndërronte mendje, shkaktova rënien e 
tij. 8Bëra që të ketë më shumë vejusha sesa rërë në breg të detit. Në mesditë, nënat 
morën lajmin e tmerrshëm për vdekjen e bijve të tyre. Papritur i kaploi frika dhe 
tmerri. 9Nënave që kishin lindur shtatë djem, nuk u mbeti asnjë. Ato po mbarojnë, po 
u zihet fryma. Dielli i tyre perëndoi në mesin e ditës. Ato qëndrojnë të mbuluara me 
turp dhe krejtësisht të thyer. Por madje edhe ata që ende kanë mbetur gjallë prej 
popullit, do t’ia dorëzoj shpatës së armiqve të tyre.» – thotë Zoti. 
 
Ankesa e Jeremisë dhe përgjigjja e Zotit 
10Unë u ankova: «Përse më ka lindur nëna, mua, fatkeqin? Kudo që të shkoj, njerëzit 
më mbajnë inat dhe grinden me mua. Askujt nuk i kam marrë dhe nuk i kam dhënë 
hua, e megjithatë ata më mallkojnë. 11U realizofshin mallkimet e tyre, o Zot, dhe më 
zëntë ndëshkimi yt, në qoftë se nuk të kam shërbyer sipas mundësive, në qoftë se nuk 
të jam lutur madje për armiqtë e mi, kur ishin në frikë dhe në rrezik!» 
12Pastaj Zoti tha: «A mund të thyhet hekuri, hekuri nga veriu ose bronzi? 13O banorët e 
Judës, do të lejoj të plaçkisin tërë pasurinë tuaj. Ky është shpërblimi për të keqen që 
keni bërë në mbarë vendin tuaj! 14Do t’ju bëj robërit e armiqve tuaj; duhet t’u shërbeni 
atyre në një vend të largët e të panjohur. Më është ndezur zemërimi si zjarr, dhe ky 
zjarr do t’ju djegë.» 
15Iu përgjigja kështu: «Ti i di të gjitha, o Zot; mendo për mua dhe më ndihmo! Jepi fund 
veprimit të tyre! Mos i duro më, ndryshe do të mbaroj! Ti e di se ata më shajnë për 
shkakun tënd. 16Kur m’u drejtove, të përpiva çdo fjalë. Fjalët e tua e kanë mbushur 
zemrën time me gëzim dhe lumturi, sepse të takoj ty, o Zot i mbarë botës! 17Nuk mund 
të ulem pranë njerëzve të tjerë për të qeshur me ta. E ke vënë dorën mbi mua dhe më 
ke bërë të vetmuar; më ka shtënë në dorë zemërimi yt për këtë popull. 18Pse nuk merr 
fund vuajtja ime? Pse nuk po shërohet plaga ime? Tërë shpresat e mia i vë tek ti; por ti 
më lë në baltë, si përroi që shteron në verë!» 
19Atëherë Zoti më tha: «Në qoftë se kthehesh përsëri tek unë, do të të pranoj, dhe do të 
bëhesh përsëri shërbëtori im. Në qoftë se nuk flet më marrëzi të tilla, por i peshon fjalët 
e tua, atëherë mund të bëhesh goja ime. Mos i dëgjo të tjerët, por kujdesu që ata të të 
dëgjojnë ty! 20Ti do t’i qëndrosh përballë këtij populli si një mur. Ai do të të sulet, por 
nuk do të mund të të mposhtë. Unë do të jem pranë teje për të të mbrojtur dhe për të 
të shpëtuar. 21Do të të rrëmbej prej grushtit të keqbërësve dhe njerëzve të egër. Fjala e 
Zotit!» 
 
Sjellja e Jeremisë njofton gjyqin që po afrohet 

Zoti më tha: 2«Ti nuk duhet të martohesh dhe as të lindësh fëmijë në këtë vend! 
3Unë, Zoti, do të të them se ç’do t’u ndodhë fëmijëve që lindin këtu, si dhe 

prindërve të tyre: 4Ata do të vdesin nga një epidemi torturuese, dhe askush nuk do të 
jetë atje për t’i vuajtur dhe për t’i varrosur; kufomat e tyre do të bëhen pleh për arat. 
Ata do të vdesin nga lufta dhe nga uria; do t’i hanë hushat dhe çakajtë!» 
5Gjithashtu, Zoti më tha: «Ti nuk duhet të hysh në një shtëpi ku ka një të vdekur. 
Duhet të largohesh nga çdo takim i përmortshëm! Mos i shpreh askujt ngushë llim! 
Unë, Zoti, nuk tregoj më miqësi, dashuri dhe mëshirë. 6Pasanikët dhe të varfrit në këtë 
vend do të vdesin. Askush nuk do t’i varrosë; askush nuk do të gërvishtet ose të qethë 
flokët si shenjë vaj timi. 7Dhe askush tjetër nuk do të jetë i pranishëm, që do të mund 
t’u jepte bukën e vajtimit ♦ atyre që mbetën gjallë, ose kupën e ngushëllimit atyre që 
kanë humbur prindërit! 
8Ti nuk duhet të hysh as në shtëpinë, ku festohet! Mos u ul bashkë me të ftuarit në 
tryezë për të ngrënë dhe për të pirë me ta! 9Dëgjo se ç’po të them, unë, Zoti i 
gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit: do t’i jap fund gjithë brohoritjes dhe gëzimit në 
Judë, nuk do të dëgjohet më thirrja e gëzuar e dhëndrit dhe e nuses. Këtë do ta 
përjetoni vetë dhe do ta shihni me sytë tuaj! 
10Kur t’ia shpallësh këtë popullit, ata do të të pyesin: «Përse na kanos Zoti me një 
fatkeqësi kaq të madhe? Çfarë të keqe kemi bërë? Si kemi mëkatuar kundër Zotit, 
Perëndisë sonë?» 11Atëherë ti duhet t’u përgjigjesh: «Edhe të parët tuaj më kanë 
braktisur – thotë Zoti. – Ata kanë shkuar pas perëndive të huaja, u kanë shërbyer dhe 
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i kanë adhuruar. Ata nuk deshën t’ia dinin për mua dhe nuk i kanë përfillur 
udhëzimet e mia. 12Por ju keni shkuar më larg se ata. Secili prej jush bën vetëm atë që 
ia shtie në mend zemra e tij e keqe; askush nuk më dëgjon. 13Prandaj do t’ju dëboj nga 
ky vend në një vend tjetër, të cilin nuk e keni njohur më parë, as ju e as të parët tuaj. 
Atje do të detyroheni t’u shërbeni perëndive të huaja ditë e natë, dhe nuk do të kem 
mëshirë për ju!» 
_____________ 
♦ Mendohej se kufoma e ndyrësonte shtëpinë dhe ushqimet, prandaj fqinjët e kishin zakon që 
familjes së të ndjerit t’ia sillnin «bukën e pastër» nga jashtë. 
 
Parashikimi i kthimit të të mërguarve 
14Zoti thotë: ”Do të vijë koha kur njerëzit nuk do të përbetohen duke thënë: «Paça Zotin 
që ka nxjerrë izraelitët nga Egjipti», 15por «Paça Zotin që ka nxjerrë izraelitët nga vendi i 
veriut dhe nga të gjitha vendet e tjera ku i kishte dëbuar.» Po, do të bëj që të kthehen 
në vendin që u kisha dhënë të parëve të tyre. 
 
Asnjë fajtor nuk do t’i shpëtojë dënimit 
16«Po mbledh shumë peshkatarë – thotë Zoti. – Ata duhet t’i zënë njerëzit e Izraelit si 
peshq. Pastaj do të mbledh shumë gjahtarë për t’i ndjekur, që t’i zbresin nga çdo mal 
dhe kodër, dhe t’i nxjerrin nga çdo e çarë shkëmbi. 17E shoh mirë se ç’po bëjnë; ata 
nuk mund të fshihen prej meje; faji i tyre më bie në sy. 18Për këtë ata do të ma 
paguajnë dyfish; nuk do t’i kursej aspak. Ata e kanë përdhosur vendin tim me idhujt e 
tyre të neveritshëm, që janë të papastër si kufomat; shtatoret e tyre të pështira i kanë 
ngritur gjithandej.» 
 
Perëndinë e vërtetë do ta pranojnë të gjitha kombet 
 19Them: ”O Zot, ti më jep fuqi, ti më mbron, tek ti mund të vij në rast rreziku. Kombet 
do të vijnë tek ti nga skaji i botës dhe do të thonë: «Perënditë e të parëve tanë janë 
vetëm mashtrim; ato nuk janë kurrgjë; asnjëra prej tyre nuk mund të na ndihmojë. 
20Njeriu nuk mund t’i bëjë perënditë e veta; ajo që del prej tij, nuk është aspak 
perëndi»” 
21«Po, – m’u përgjigj Zoti, – kësaj here do të bëj që kombet ta provojnë fuqinë time 
madhështore, dhe ato do ta pranojnë se unë jam Zoti!» 
 
Fajësia e rrënjosur, dënimi i pashmangshëm 

Zoti thotë: «Popull i Judës, fajësia jote është shkruar në zemrën tënde dhe mbi 
të dalat e altarëve të tu, dhe është e pashlyeshme si mbishkrimi që është 

gdhendur në rrasë me daltë me majë diamanti. 2-3Ti kujdesesh për altarët idhujtarë dhe 
për shtyllat e tua kushtuar ritit të pjellorisë nën pemët e gjelbra, në male e kodra në 
tokën e Izraelit, sikur të ishin fëmijët e tu. Prandaj do të lejoj të plaçkitet tërë pasuria 
jote, si dhe të gjitha vendet e tua të flijimit. Ky është dënimi për padrejtësinë që ke bërë 
gjithkund në krahinën tënde. 4Vendin që ta dhashë për pronë të përhershme, do të 
detyrohesh ta lësh; për këtë e ke fajin vetë. Do të të bëj skllavin e armiqve të tu në një 
vend të largët dhe të panjohur. Ti e ke ndezur zemërimin tim si zjarr, dhe ky zjarr nuk 
do të pushojë së djeguri!» 
 
Siguria e vërtetë dhe e rreme 
5Zoti thotë: «I mallkuar qoftë secili që më kthen shpinën dhe i var shpresat te njerëzit e 
vdekshëm! 6Ai i ngjan kaçubës në stepë, në shkretëtirën shkëmbore, në vend të 
shkretë dhe të pabanuar. Nuk do të ketë sukses kurrë. 7Por i lumtur qoftë ai që i var 
shpresat tek unë, Zoti! 8Ai është si pema që rri pranë ujit dhe i lëshon rrënjët deri në 
përrua. Asaj nuk i trembet vapës së zjarrtë; gjethet e saj mbeten të gjelbra dhe të 
freskëta. Madje kur mungon shiu, nuk vuan aspak. Nuk pushon kurrë së dhëni fryte. 
9Asgjë nuk është aq e pafund sa zemra njerëzore. Ajo është plot kob; kush mund ta 
kuptojë? 10Unë, Zoti, shikoj në thellësinë e zemrës; i njoh dëshirat e fshehta të njerëzve. 
I jap secilit atë që meritojnë veprat e tij. 
11Kush pasurohet në mënyrë të paligjshme, atij i ndodh si zogut që ka çelur zogj të 
huaj dhe që duhet të shohë se si i ikin zogjtë e rinj; në vitet më të mira ai duhet të 
dorëzojë gjithçka, dhe në fund rri me duar të zbrazëta.» 
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Prona madhështore e Izraelit 
12Tempulli ynë është një fron madhështor, i cili shquhet prej kohësh në gjithë botën! 
13O Zot, ti je e vetmja shpresë e Izraelit. Të gjithë ata që largohen prej teje, do të 
mbarojnë nga turpi; ata do të zhduken si emrat që shkruhen në pluhur, sepse të kanë 
braktisur ty, burimin e ujit të freskët. 
 
Thirrja e Jeremisë për ndihmë 
14Më shëro, o Zot, atëherë do të jem përsëri i shëndoshë! Më ndihmo, atëherë do të jem 
me të vërtetë i ndihmuar. Ti më ke dhënë gjithnjë shkak për të të lavdëruar. 15Më 
thonë: «Ku është fatkeqësia, me të cilën na ka kanosur Zoti? Le të bjerë!» 16O Zot, ti e 
di, kam pranuar gjithnjë t’i zbatoj detyrat e tua. Aspak nuk dëshiroja që të vinte 
katastrofa. Ti e di mirë gjithçka që kam thënë. 17A do të më kallësh tmerrin? 
Megjithatë, ti je mbrojtja ime, kur të vijë fatkeqësia. 18Sill turp mbi të gjithë ata që më 
ndjekin – por jo mbi mua! Le t’u hyjë tmerri në trup – por jo mua. Sill ditën e 
fatkeqësisë mbi ta dhe jepju dënimin e plotë, ashtu siç e meritojnë! 
 
Dita e shtunë i takon Zotit 
19Zoti më urdhëroi: ”Shko në portën kryesore të qytetit, nëpër të cilën hyjnë e dalin 
mbretërit e Judës, edhe në të gjitha portat e tjera, 20dhe atje thirr: «Dëgjoni çfarë ka për 
t’ju thënë Zoti juve, mbretërve të Judës dhe juve të gjithë që hyni e dilni nëpër këto 
porta, banorëve të Judës dhe banorëve të Jerusalemit! 21Zoti thotë: ’Në qoftë se e doni 
jetën, ruhuni të mos ngarkoni ndonjë mall të shtunën dhe të mos kaloni me to nëpër 
këto porta! 22Madje as prej shtëpisë suaj nuk duhet të nxirrni ndonjë gjë gjatë kësaj 
dite. Të shtunën duhet të pushojë çdo punë. Duhet ta trajtoni si ditën që më takon 
plotësisht mua. Kështu i kam urdhëruar të parët tuaj, 23por ata nuk më kanë dëgjuar e 
as nuk janë kujdesur për këtë. Ata nuk kanë pranuar në asnjë mënyrë ta përfillnin 
urdhërimin tim. 
24Mos e ndiqni shembullin e tyre të keq! Më dëgjoni, mos kaloni përsëri të ngarkuar me 
mallra nëpër portat e këtij qyteti ditën e shtunë dhe kremtojeni të shtunën si ditën 
time të veçantë, në të cilën pushon çdo punë! 25Atëherë edhe mbretërit e ardhshëm të 
dinastisë së Davidit do të kalojnë nëpër këto porta mbi kuaj dhe mbi karrocë, edhe 
nëpunësit e lartë, populli i Judës dhe banorët e Jerusalemit. Ky qytet do të jetë përherë 
i banuar. 26Edhe në të ardhmen do të vijnë këtu në Tempull banorët e qyteteve të 
Judës, nga fshatrat rreth Jerusalemit, nga krahina e Benjaminit, nga zona kodrinore, 
nga malësia dhe nga krahina e stepave në jug, për të sjellë dhuratat e tyre: flijime 
përkushtimi, flijime miqësie, blatime drithore, temjan dhe flijime mirënjohjeje. 27Por në 
qoftë se nuk më dëgjoni, në qoftë se do ta konsideroni të shtunën si ndonjë ditë tjetër, 
në të cilën kaloni nëpër porta të ngarkuara me mallra, atëherë këtyre portave do t’u vë 
zjarrin, i cili do t’i përpijë pallatet e Jerusalemit, dhe askush nuk do të mund ta 
shuajë!»” 
 
Shëmbëlltyra e poçarit: Zoti jep edhe një mundësi tjetër për t’u penduar 

Zoti më tha: 2«Zbrit në shtëpinë e poçarit. Atje do ta dëgjosh se ç’kam për t’ju 
thënë.» 3Shkova dhe e gjeta poçarin duke punuar pranë rrotoviles së tij. 4Kur 

ena nuk i doli e mirë, atëherë prej baltës së saj bëri një enë tjetër, ashtu siç i pëlqeu. 
5Atëherë Zoti më tha: 6«A nuk mund të veproj me ju izraelitët po ashtu? Edhe ju jeni në 
duart e mia, siç është balta në duart e poçarit. 7Në qoftë se njëherë i them një kombi 
ose një mbretërie se do ta shkul ose do ta shkatërroj, 8por ky komb ndërron mendje 
dhe heq dorë nga veprat e këqija, nuk veproj ashtu siç e kam kanosur. 9Kur një herë 
tjetër i them një kombi ose një mbretërie se do ta rindërtoj dhe do ta vendos, 10por ky 
komb vepron kundër dëshirës sime dhe nuk më dëgjon, atëherë nuk i sjell asnjërën 
prej të mirave që i kam premtuar. 
11Thuaju tani banorëve të Judës dhe të Jerusalemit: «Zoti ju thotë: Do të hartoj një plan 
kundër jush dhe do ta përgatis fatkeqësinë që kam ndër mend ta lëshoj mbi ju. 
Kthehuni prej rrugës suaj të gabuar! Ndryshoni mënyrën e jetesës!» 12Ata do të 
përgjigjen: «Nga kjo nuk vjen gjë! Do t’i zbatojmë planet tona, e do të mbetemi aq të 
këqij dhe kokëfortë sa na pëlqen!»” 
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Largimi i pabesueshëm nga Zoti 
13Prandaj Zoti thotë: «Pyetni nëpër të gjitha kombet! Ku është dëgjuar një gjë e tillë? Ajo 
që bëri Izraeli, është diçka e pabesueshme dhe e paturpshme. 14A do ta përjetojnë 
njerëzit se si shkrihet bora në majat e Libanit apo se si shterojnë lumenjtë e mëdhenj? 
15Populli im më ka harruar; ai u kushton flijime perëndive që nuk janë aspak të tilla. I 
mashtruar nga ato, populli filloi të pengohej në rrugën e tij, të largohej nga rruga dhe 
ta humbiste atë. 16Vendi është aq i shkretuar, saqë secili që kalon pranë, tronditet nga 
ajo që sheh dhe tund kokën i habitur. 17Do të bëj që mbi popullin tim të bien armiqtë. 
Ata do ta dëbojnë, ashtu siç bën era e fortë nga jugu, që merr pluhurin me vete. Ditën 
kur të bjerë fatkeqësia, do t’i kthej shpinën këtij populli dhe nuk do t’i vij në ndihmë.» 
 
Armiqësia për vdekje kundër Jeremisë 
18Ka njerëz që thonë: «Ejani, duhet të ndërmarrim diçka kundër Jeremisë! Ai gënjen! 
Gjithnjë do të ketë priftërinj për të na mësuar, të urtë për të na dhënë këshilla, si dhe 
profetë për të na shpallur fjalën e Zotit! Të ngremë padi kundër tij, që të mos ia 
dëgjojmë më zërin.» 
19Prandaj iu luta Zotit: «O Zot, dëgjo se ç’them unë dhe dëgjo se ç’thonë armiqtë e mi 
për mua. 20A duhet që e mira të kthehet me të keqe? E megjithatë, ata më kanë hapur 
një gropë, që të bie në të. Më kujtohet se si erdha tek ti për të folur në emër të tyre, që 
të mos tregoheshe i zemëruar me ta. 21Por tani, o Zot, fëmijët e tyre le të vdesin nga 
uria; le të vriten në luftë; gratë le t’i humbasin burrat dhe fëmijët e tyre; burrat le të 
vdesin nga uria dhe të rinjtë le të vriten në betejë. 22Dërgo një grumbull ushtarësh për 
t’ua plaçkitur papritur shtëpitë: le të thërrasin të tmerruar. Më kanë ngritur gracka 
dhe më kanë hapur një gropë, që të bie në të. 23Por ti, o Zot, i di të gjitha intrigat e tyre 
për të më vrarë. Mos ua fal as të keqen, as mëkatet. Kërkoju llogari kur të vish për të 
bërë gjyq! 
 
Shtamba e thyer 

Zoti i dha urdhër Jeremisë: ”Bli për vetë një shtambë uji, zgjidh dëshmitarë disa 
prej pleqve të popullit dhe prej kryepriftërinjve. 2Dil me ta nëpër «Portën e 

Shtambave të thyera» në Luginën e Hinomit dhe tregoju atje atë që do të të them. 
3Ja çfarë duhet t’u thuash: «Ju, mbretër të Judës dhe banorë të Jerusalemit, dëgjoni 
çfarë ju thotë Zoti i gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit: Do të sjell fat të keq mbi këtë 
vend; ky do të jetë aq i tmerrshëm, saqë secilit që e dëgjon lajmin për këtë, do t’i 
dhembin veshët. 4Populli im, izraelitët, më ka braktisur. Ata e kanë prishur këtë vend 
dhe e kanë përdhosur me flijimet që u kanë kushtuar perëndive të tjera. Për këto 
perëndi ata nuk kanë ditur më parë asgjë, as të parët e tyre e as mbretërit e Judës. Ata 
kanë derdhur në këtë vend gjakun e njerëzve të pafajshëm. 5Ata kanë ndërtuar një 
altar për nder të Baalit, për t’i djegur fëmijët e tyre mbi të. Për këtë nuk u kam dhënë 
urdhër kurrë, e as që më ka shkuar në mend për të kërkuar prej tyre një gjë të tillë. 
6Prandaj do të vijë një kohë, kur këtë vend nuk do ta quajnë Tofet ose Lugina e 
Hinomit, por Lugina e Vrasjes. 7Në këtë vend do t’i hedh në erë të gjitha planet e 
njerëzve të Judës dhe të Jerusalemit. Ata do të vriten me shpatën e armiqve të tyre 
gjakatarë, dhe kufomat e tyre do t’ua jap për ushqim zogjve dhe kafshëve të egra. 8Do 
ta shkatërroj qytetin aq shumë, saqë kushdo që do të kalojë pranë, do të tmerrohet 
dhe do t’i kthejë shpinën plot tmerr. 9Armiqtë do ta rrethojnë qytetin pa mëshirë, dhe 
rrethimi do të jetë aq i ashpër, saqë banorët e qytetit do të hanë njëri-tjetrin. Madje do 
të hanë edhe fëmijët e tyre.» 
10Pastaj thyeje shtambën para syve të shoqëruesve të tu!” – urdhëroi Zoti. 11”Thuaju: 
«Zoti i gjithëfuqishëm të dërgon fjalë: Do ta thyej këtë popull dhe këtë qytet, siç thyhen 
pjatat prej balte, që nuk mund të riparohen. Madje në Tofet do të varrosen të vdekurit, 
sepse gjëkundi nuk do të ketë vend për ta. 12Këtë qytet dhe banorët e tij do t’i bëj të 
ngjashëm me Tofetin – fjala e Zotit!  

13Shtëpitë e Jerusalemit, shtëpitë e mbretërve të Judës, të gjitha shtëpitë, në çatitë e të 
cilave digjej temjan për nder të yjeve dhe ku derdheshin blatime pijesh për nder të 
perëndive të tjera, të gjitha këto shtëpi do të bëhen të papastra si Tofeti.»” 
 
 
Jeremia trajtohet keq 
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14Kur Jeremia u kthye nga Tofeti, ku kishte folur në emër të Zotit, shkoi në oborrin e 
parë të Tempullit dhe u shpalli të gjithëve: 15”Zoti i gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit, 
thotë: «Mbi qytetin e Jerusalemit dhe mbi të gjitha vendet përreth do t’i sjell të gjitha 
fatkeqësitë, me të cilat i kam kanosur; ata nuk kanë pranuar në asnjë mënyrë ta 
përfillnin urdhërimin tim.»” 

Prifti Pashhur, biri i Imerit, ishte atëherë kryembikëqyrës i Tempullit. Kur e 
dëgjoi Jereminë duke folur ashtu, 2dha urdhër ta arrestonin, ta rrihnin dhe ta 

futnin në shtyllën e turpit, e cila gjendej në portën e sipërme të Benjaminit, në zonën e 
Tempullit. 3Mëngjesin tjetër Pashhuri shkoi te Jeremia dhe e liroi nga shtylla.  
Pastaj Jeremia i tha: ”Zoti nuk të quan më «Pashhur», por «Tmerr gjithkund». 4Dëgjo 
çfarë po të përçon ai: «Do të të kall tmerr ty dhe të gjithë miqve të tu. Ti do të 
detyrohesh të shohësh me sytë e tu se si ata priten nga shpatat e armiqve të tyre. Të 
gjithë popullsinë e Judës do t’ia dorëzoj perandorit të Babilonisë. Një pjesë prej tyre do 
ta marrë me vete në Babiloni, kurse të tjerët do t’i vrasë me shpatë. 5Të gjithë pasurinë 
e këtij qyteti do t’ia dorëzoj armikut, të gjithë pronën dhe të gjitha sendet e çmueshme, 
edhe thesaret e mbretërve të Judës. Ato do të plaçkiten dhe do të shpihen në Babiloni. 
6Edhe ti, o Pashhur, bashkë me familjen tënde, do të rrëmbehesh me dhunë deri në 
Babiloni. Atje do të vdesësh dhe do të varrosesh, bashkë me miqtë e tu, të cilët i ke 
shpënë në rrënim me udhëzimet e tua mashtruese.»” 
 
Jeremia ankohet te Zoti për shqetësimin e tij 
7”Ti më ke mashtruar, o Zot, dhe unë lejova që të mashtrohesha; ti më ke kapur dhe 
më ke përdhunuar. Tani të gjithë tallen vazhdimisht me mua, të gjithë më përqeshin.  

8Sa herë që shpall porosinë tënde, damkosem me turp. Unë duhet të thërras «Krim!» 
dhe «Shtypje!». E kjo më sjell vetëm tallje dhe përqeshje, ditë për ditë. 9Por kur them 
me vete: ’Nuk do të mendoj më për Zotin dhe nuk do të flas më në emër të tij’, atëherë 
fjala digjet brenda meje si zjarr.  
Përmbledh forcat për ta përmbajtur, por nuk arrij. 10Po dëgjoj se shumë veta 
pëshpëritin vesh më vesh, ata tashmë më quajnë «Tmerri i gjithkundshëm». Disa 
kërkojnë «Hidhe në gjyq!», kurse disa thonë «Po, do ta padisim!» Madje edhe miqtë e mi 
më të mirë presin rënien time. «Ndoshta do ta detyrojmë që t’i shpëtojë ndonjë fjalë pa 
u menduar dhe atëherë do të hakmerremi kundër tij.» – pëshpëritin ata.  
11Por ti, o Zot, më ndihmon, ti je mbrojtësi im i fuqishëm! Prandaj përndjekësit e mi do 
të rrënohen; dhe nuk do të arrijnë asgjë. Planet e tyre do të dështojnë dhe ata do të 
vihen në lojë. Ky turp do t’u mbetet përherë.  

12Ti, o Zot i gjithëfuqishëm, ti i njeh të gjithë ata që ta mbajnë besën! Ti ua vë në provë 
zemrat dhe mendjet. Më lejo që të shoh se si do të hakmerresh kundër armiqve të mi; 
sepse çështjen time ta kam besuar ty. 13Këndoni për nder të Zotit dhe lavdërojeni, 
sepse ai e shpëton të varfrin nga dhuna e armiqve të tij! 
14Mallkuar qoftë dita kur linda, u shoftë dita kur më lindi nëna!  

15Mallkuar qoftë ai që e gëzoi atin tim me lajmin: «Është djalë – je bërë me djalë!»  

16U shoftë ajo ditë si qytetet që Zoti i shkatërroi pa mëshirë. Ajo ditë qoftë në mëngjes 
plot vajtim, kurse në mesditë plot zhurmë lufte, 17sepse ai nuk më la të vdes në mitrën 
e nënës. Atëherë nëna ime do të ishte bërë varri im, ajo do të kishte mbetur gjithmonë 
shtatzënë. 18Përse u desh ta lija barkun e nënës, për të përjetuar vetëm mjerim dhe 
hall, dhe për të mbaruar në turp?” 
 
Për mbretin Cidkija dhe për Jerusalemin nuk ka shpëtim 

Mbreti Cidkija dërgoi te Jeremia Pashhurin, birin e Malkijës, dhe priftin 
Cefanja, birin e Maasejës, dhe i tha këto fjalë: 2«Ti e di se Nebukadnecari, 

perandori i Babilonisë, ka hapur luftë kundër nesh. Pyete Zotin çfarë do të ndodhë; 
ndoshta ai do të bëjë kudi një çudi si në kohët e lashta dhe do ta detyrojë 
Nebukadnecarin të tërhiqet.» 
3Por Jeremia mori nga Zoti detyrën që t’i thoshte nëpërmjet lajmëtarit të tij këto fjalë: 
4”Zoti, Perëndia e Izraelit, thotë: «Ushtria e mbretit të Babilonisë ju ka rrethuar. Trupat 
tuaja përpiqen t’i kundërshtojnë sulmuesit jashtë mureve. Por unë do të bëj që trupat 
tuaja të tërhiqen në pjesën e brendshme të qytetit. 5Unë do të luftoj vetë kundër jush 
me të gjitha forcat e mia, dhe ju do ta provoni zjarrin e zemërimit tim! 6Dhe të gjithë 
ata që banojnë në këtë qytet – njerëz dhe kafshë – do t’i zërë një murtajë 
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vdekjeprurëse. 7Pastaj mbretin Cidkija nga Juda, nëpunësit e tij të lartë dhe të gjithë 
banorët e qytetit, ata që gjer atëherë nuk do të kenë vdekur as nga murtaja, as nga 
lufta dhe as nga uria, do t’ia dorëzoj Nebukadnecarit, perandorit të Babilonisë.  – Fjala 
e Zotit! Do t’ju lë në mëshirën e armiqve tuaj, të cilët duan t’ju vrasin. Nebukadnecari 
do t’ju vrasë të gjithëve me shpatë, pa mëshirë dhe pa dhimbje.»” 
8Banorëve të Jerusalemit Jeremia duhej t’u përçonte në emër të Zotit këto fjalë: ”Zoti 
thotë: «Po ju vë të zgjidhni midis jetës dhe vdekjes. 9Kush do të mbetet në këtë qytet, do 
të vritet nga uria, nga murtaja ose nga armiku; ndërsa kush do të largohet nga qyteti 
dhe do t’u dorëzohet babilonasve, do të shpëtojë gjallë. 10Kam vendosur të sjell 
fatkeqësi mbi këtë qytet dhe të mos e ndihmoj. – Fjala e Zotit! Qyteti do të bjerë në 
duart e perandorit të Babilonisë, dhe ai do ta bëjë shkrumb e hi!»” 
 
Fjalët paralajmëruese drejtuar dinastisë së Judës 
11Jeremia u ngarkua t’i përçonte dinastisë së Judës këto fjalë: ”Dëgjoni çfarë ka për t’ju 
thënë juve Zoti, 12pasardhësve të Davidit: «Fillojeni ditën tuaj me marrjen e vendimeve 
të drejta dhe me lirimin e të plaçkiturve nga duart e shtypësve të tyre! Ndryshe, mbi ju 
do të bjerë zemërimi im dhe do të digjet si zjarri që nuk mund ta shuajë askush. Ju 
keni vepruar jashtëzakonisht keq! 
13Kujdes, ju që banoni atje poshtë mbi shkëmbin tuaj, tani do t’ju sulmoj – thotë Zoti. – 
Ju pohoni se asnjë armik nuk mund të ngjitet gjer tek ju dhe të futet në sallat tuaja. 
14Por unë do të vij vetë për t’ju kërkuar llogari për atë që keni bërë – thotë Zoti. – Pyllit 
dhe shtyllave prej cedre të pallatave tuaja do t’i vë zjarrin dhe gjithçka përreth do të 
përpihet nga fjalët e tij dhe do të shkatërrohet!»” 

1-2Zoti e ngarkoi Jereminë të zbriste në pallatin e mbretit të Judës dhe të 
thërriste: ”Dëgjo çfarë ka për të të thënë Zoti, ti mbret i Judës, që je ulur në 

fronin e paraardhësit tënd, Davidit; le ta dëgjojnë edhe nëpunësit e tu të lartë dhe 
populli që të viziton në pallatin tënd! 3Zoti thotë: «Kujdesuni për drejtësinë dhe lironi të 
plaçkiturit nga duart e shtypësve të tyre. Mos i shfrytëzoni ata që banojnë tek ju si 
mysafirë, e mos i shfrytëzoni jetimët dhe vejushat e pambrojtura! Mos derdhni më gjak 
të pafajshëm në këtë vend. 4Vetëm me këtë kusht do të mund të ulen mbretërit në 
fronin e Davidit, do të vijnë e do të shkojnë nëpër portat e këtij pallati, mbi kuaj dhe 
mbi karroca; ata dhe nëpunësit e tyre, si dhe populli do të mund ta vizitojnë këtë 
pallat. 5Por në qoftë se nuk i dëgjoni udhëzimet e mia, atëherë ky pallat do të 
shndërrohet në një grumbull gërmadhash; për këtë betohem me kokë!»” 
6Për pallatin e mbretërve të Judës, Zoti thotë: ”Megjithëse për ty më gëzohet zemra sa 
për pyjet e Gileadit dhe për majat e Libanit, përsëri do të të bëj shkretëtirë dhe 
gërmadhë të pabanuar. 7Do të dërgoj tek ti burra që do të të shkatërrojnë. Ata do të 
vijnë me sëpatat e tyre për t’i prerë shtyllat e tua prej cedre dhe do t’i hedhin në zjarr. 
8Njerëzit e shumë popujve do të kalojnë pranë gërmadhave të Jerusalemit dhe do ta 
pyesin njëri-tjetrin: «Përse ia bëri këtë Zoti këtij qyteti të madh?» 9Përgjigjja do të jetë: 
«Banorët e tij nuk i kanë përmbushur detyrimet lidhur me besëlidhjen që bëri me ta 
Zoti, Perëndia e tyre: ata kanë nderuar dhe u kanë shërbyer perëndive të huaja.»” 
 
Thirrja për vajtimin e mbretit Shallum (Jehoahaz) 
10Popull i Judës, mos vajto për mbretin që ka rënë; mos qaj për Joshijën! Më mirë vajto 
për mbretin që rrëmbyen (egjiptianët), sepse ai nuk do ta shohë më këtë vend ku lindi! 
11Për Shallumin, mbretin e Judës, i cili hipi në fron pas të atit, Joshijës, dhe që duhej 
të largohej nga ky qytet, Zoti thotë: «Shallumi nuk do të kthehet përsëri këtu. 12Ai do të 
vdesë atje ku e rrëmbyen; nuk do ta shohë më këtë vend!» 
 
Vendimi gjyqësor kundër mbretit Jehojakim 
13Mjerë ti! Ti e ndërton pallatin tënd në padrejtësi dhe i shton kate pa u kujdesur për 
drejtësinë. Ti i detyron njerëzit të punojnë për ty, por nuk i paguan. 14Ti thua: «Do të 
ndërtoj një pallat të madh, me salla të mëdha në katin e dytë!» 
Ti i vë shtëpisë dritaret, e vesh me pllaka cedri dhe e lyen me ngjyrë të kuqe. 15A 
mendon se duhet të tregohesh mbret duke ndërtuar ndërtesa madhështore me dru 
cedri si mbretërit e tjerë? A nuk ka ngrënë e ka pirë ati yt dhe a nuk ka bërë një jetë të 
mirë? Por ai mbretëroi me drejtësi, sepse iu përmbajt udhëzimeve të Zotit, dhe çdo gjë i 
shkoi mbarë. 16I ndihmoi të dobëtit dhe të varfrit për të fituar të drejtat e tyre, prandaj i 

22



 436

shkoi mirë gjithçka. «Kush vepron kështu, tregon se më njeh» – thotë Zoti. 17Por ti 
shikon vetëm interesin tënd dhe nuk mendon për asgjë tjetër! Ti e harron gjakun e të 
pafajshmëve dhe e shtyp po pullin tënd me dhunë të egër. 
18Prandaj për mbretin Jehojakim, birin e Joshijës Zoti thotë: ”Askush nuk do ta vajtojë. 
Askush nuk do të thërrasë: «Ah, vëllezër e motra, përse u desh të vdiste?» Nuk do të 
vajtohet as kështu: «Ah, sundimtari ynë! Ah, madhëria e tij!» 19Ai do të varroset si 
gomar: do ta largojnë duke e tërhequr zvarrë dhe do ta hedhin para portave të 
Jerusalemit.” 
 
Parashikimi i fundit të Jerusalemit 
20Zoti thotë: ”Ngrihu në majën e Libanit, o popull i Jerusalemit, dhe fillo këngën e 
vajtimit! Vajto më zë të lartë në rrafshnaltën e Bashanit dhe nga malësia e Avarimit, 
sepse të gjithë aleatët e tu u mundën plotësisht! 21Të paralajmërova kur ende nuk të 
kanosej asnjë rrezik. Por ti the: «Lërmë të qetë!» Kështu ke bërë gjatë tërë jetës sate: 
kurrë nuk doje të më dëgjoje. 22Si aleatët e tu, ashtu edhe udhëheqësit e tu do të 
shpihen rob; të gjithë do të fshihen si nga stuhia. Kështu korre turp dhe faqe të zezë 
për të gjithë padrejtësinë që bëre. 23Ende je i ulur në fronin tënd si mbi vargmalin e 
Libanit dhe banon në pallatet me dru cedri. Sa do të rënkosh kur mbi ty të bjerë fat-
keqësia; do të rënkosh e do të klithësh si gruaja në vuajtjet e lindjes!” 
 
Vendimi gjyqësor i Zotit për mbretin Jehojahin 
24Jeremisë iu ngarkua detyra që t’i thoshte mbretit Jehojahin, birit të Jehojakimit, këto 
fjalë: ”Betohem, – thotë Zoti, – edhe sikur të ishe unazë me vulë në dorën time të 
djathtë, do të të flakëroja. 25Do të të dorëzoj tek armiqtë e tu, që përpiqen të të vrasin 
dhe nga të cilët ke frikë; do të të dorëzoj te Nebukadnecari, perandori i Babilonisë, dhe 
te luftëtarët e tij. 26-27Ty dhe nënën tënde do t’ju shpie me dhunë në një vend të huaj. 
Atje do të vdisni të dy. Nuk do ta shihni më atdheun tuaj, pavarësisht nga malli që 
keni për ta parë përsëri. 
28A është me të vërtetë ky Jehojahin po aq i pavlefshëm sa një shtambë e thyer, që nuk 
i duhet më askujt? Përse do të largohet dhe do të dëbohet ai bashkë me fëmijët e tij në 
një vend të panjohur? 
29Vend, o vend! Dëgjo se ç’po të thotë Zoti: 30«Në listën e mbretërve nën emrin e këtij 
njeriu shkruhet: ’Pa fëmijë. Tërë jetën e tij ka pësuar vetëm dështim.’ Asnjëri prej 
pasardhësve të tij nuk do të arrijë të hipë në fronin e Davidit dhe nuk do të mbretërojë 
përsëri në Judë. – Fjala e Zotit!” 
 
Zoti mbledh popullin e tij dhe i jep mbretin e drejtë 

«Mjerë udhëheqësit e popullit tim! – thotë Zoti. – Si barinj pa ndërgjegje, ata 
bëjnë që kopeja ime të shpërndahet me vrap dhe të shkatërrohet.» 2Prandaj Zoti, 

Perëndia e Izraelit, këtyre njerëzve u thotë: Ju keni bërë që kopeja ime të shpërndahet; 
e keni shpërndarë dhe nuk jeni kujdesur për të. Por tani jua tregoj unë: do t’ju kërkoj 
llogari për veprat tuaja të këqija! 
3Do t’i mbledh vetë delet që kanë mbetur prej të gjitha vendeve ku i kisha shpërndarë. 
Do t’i kthej në kullotën e tyre; atje do të rriten dhe do të shumëzohen përsëri. 4Dhe unë 
do t’u jap barinj, të cilët do të kujdesohen me të vërtetë për to. Atëherë nuk do të ketë 
nevojë të kenë frikë dhe të tmerrohen për asgjë. Atëherë nuk do të humbasë asnjë dele» 
– thotë Zoti. 
5”Po vjen dita, – thotë Zoti, – kur do të thërras njërin prej pasardhësve të Davidit, i cili 
do t’i japë përsëri nder emrit të tij. Ai do të mbretërojë me mend dhe me drejtësi, sepse 
do t’u përmbahet udhëzimeve të Zotit. 6Atëherë populli i Judës do të jetë i sigurt nga 
armiqtë e tij, dhe populli i Izraelit do të jetojë në paqe. Ky mbret do të quhet: ’Zoti është 
shpëtimi ynë!’ 
7Po, po vjen dita, – thotë Zoti, – kur nuk do të thuhet më duke u betuar: «Për Zotin, i 
cili i ka nxjerrë izraelitët nga Egjipti», 8por: «Për Zotin, i cili i ka nxjerrë izraelitët nga 
vendi në veri dhe nga të gjitha vendet e tjera ku i kishte dëbuar, dhe i ka kthyer në 
vendin e tyre, që të banojnë përsëri atje!»” 
 
 
Profetët nuk janë më të mirë se të tjerët 
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9Unë jam i tronditur dhe më dridhet i gjithë trupi; jam si i dehur, si njeri i trullosur nga 
vera, nga ajo që më ka thënë Zoti, Perëndia e shenjtë: 
10«Vendi është mbushur plot me kurorëshkelës, prandaj mbi të ra mallkimi im, dhe ai 
mban zi: kullotat në stepë janë të thara. Të gjithë kanë ndër mend vetëm të këqija; 
padrejtësia e tyre është e madhe. 11Edhe profetët me priftërinjtë janë të pabesë me 
njëri-tjetrin: madje edhe në Tempullin tim has veprat e tyre të këqija. 12Prandaj ata do 
të shkasin e do të bien – thotë Zoti. – Njëri do ta rrëmbejë tjetrin në errësirë, gjersa të 
shtrihen të gjithë përtokë. Do të sjell fatkeqësi mbi ta: po vjen koha e larjes së 
llogarisë!» 
 
Profetët e Jerusalemit janë më të këqij se ata të Shomronit 
13«Ajo që duhej të përjetoja me profetët e Shomronit ishte mjaft e tmerrshme! – thotë 
Zoti. – Ata folën në emër të idhullit Baal dhe e çuan popullin tim, Izraelin, në rrugë të 
gabuar. 14Por ajo që po shoh tani te profetët e Jerusalemit, është kulmi: ata shkelin 
kurorën, gënjejnë dhe mashtrojnë. Ata i shtyjnë njerëzit e pa skrupullt edhe më shumë 
në veprat e tyre, kështu që askush nuk mendon ta ndryshojë mënyrën e tij të jetesës. 
Ata profetë, sipas mendjes sime, janë po aq të prishur sa njerëzit e Sodomit, dhe ba-
norët e Jerusalemit si njerëzit e Amorës!» 15Prandaj për profetët e Jerusalemit Zoti i 
gjithëfuqishëm thotë: «Do t’u jap ushqim të hidhur për të ngrënë dhe helm për të pirë, 
sepse janë bërë si qendër epidemie për të gjithë vendin!» 
 
Profetët e Jerusalemit gënjejnë 
16Zoti i gjithëfuqishëm thotë: ”Mos dëgjoni çfarë ju thonë profetët! Ata ju mbajnë për 
budallenj. Ato që ju premtojnë ata, nuk vijnë prej meje, por prej fantazisë së tyre! 
17Atyre që nuk i marrin seriozisht paralajmërimet e mia, profetët guxojnë t’u shpallin: 
«Zoti thotë: Do t’ju shkojë mbarë», dhe madje atyre që bëjnë sipas kokës së tyre, u 
thonë: «Nuk keni pse të frikësoheni për diçka më të keqe.»  

18Askush prej këtyre profetëve nuk ka qëndruar në këshillin tim dhe nuk ka dëgjuar 
për planet e mia; asnjëri prej tyre nuk e ka kuptuar se ç’dua!” 
19Zemërimi i Zotit si stuhi shkretuese do të shpërthejë dhe do t’i gjejë të gjithë fajtorët. 
20Nuk do të pushojë, derisa të zbatohet gjithçka që ka ndër mend Zoti. Do të vini në 
vete dhe do t’i kuptoni të gjitha kur të jetë tepër vonë. 
21«Nuk i kam dërguar këta profetë, – thotë Zoti, – e megjithatë ata kanë profetizuar; 
nuk kam folur me ta, e megjithatë ata flasin në emrin tim. 22Në qoftë se ata do të kishin 
qëndruar në këshillin tim atëherë do t’i kishin shpallur popullit tim atë që thashë, dhe 
ata do t’i kishin kërkuar popullit, që ta ndryshonte mënyrën e tij të jetesës!» 
23Zoti thotë: «Nuk jam Perëndia e afërt, të cilën e keni në dorë ju; jam Perëndia e largët, 
ju kam në dorë unë. 24Sado që të fshihet dikush, unë e zbuloj. Nuk ka asnjë vend në 
qiell e në tokë, ku nuk jam i pranishëm!» 
 
Dallimi ndërmjet drithit dhe bykut 
25Zoti thotë: ”Gjepurat e këtyre profetëve i kam dëgjuar. «Kam parë ëndërr, kam parë 
ëndërr!» – thonë dhe kështu kërkojnë ta bindin popullin se kanë folur në emrin tim. 
Por gjithçka që paraqitin, është mashtrim dhe gënjeshtër. 26Edhe për sa kohë duhet të 
ndodhë kjo? Çfarë kanë ndër mend këta njerëz që përhapin gënjeshtra, pjellat e 
fantazisë së tyre? 27Me ëndrrat e tyre, me të cilat mburren para njëri-tjetrit, ata ndjekin 
vetëm një qëllim: që populli im të më harrojë, ashtu siç më harruan të parët e tyre dhe 
iu drejtuan idhullit Baal! 
28Profeti që ka parë ëndërr, mund të tregojë vetëm ëndrrën e vet; kurse ai, me të cilin 
kam folur personalisht, do ta përçojë me besnikëri fjalën time.  
Drithi dhe byku mund të dallohen! – thotë Zoti. 29– Fjala ime mund të njihet, sepse djeg 
si zjarri. Ajo është si çekani që thyen shkëmbinjtë!” 
30«Prandaj kini kujdes! – thotë Zoti. – Tani do të veproj kundër këtyre profetëve, kundër 
këtyre njerëzve që ia vjedhin fjalën njëri-tjetrit, e megjithatë pohojnë se fjala vjen prej 
meje! 31Tani do të veproj kundër atyre që pohojnë se thashethemet e tyre janë fjalët e 
mia, 32atyre që mbështeten në ëndrra dhe ia përçojnë ato të tjerëve si dhe njerëzve që 
me marrëzinë e tyre e fusin popullin në rrugë të gabuara. Prej meje nuk kanë marrë 
asnjë detyrë; nuk i kam dërguar unë! – thotë Zoti. – Ata i sjellin popullit tim vetëm 
dëm!» 
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Barra e Zotit 
33Zoti më tha: ”Kur një profet, ose një prift, ose njerëzit prej popullit tënd të të pyesin: 
«Me çfarë barre (të mërzitshme) na ka ngarkuar Zoti kësaj here?», përgjigju: «Ju jeni 
barra (e mërzitshme), me të cilën jam ngarkuar unë! – thotë Zoti. – Por unë tani po ju 
hedh tutje!» 34Çdo profet, prift dhe çdonjëri prej popullit, i cili pyet gjithashtu: «Me çfarë 
(barre të mërzitshme) na ka ngarkuar Zoti?», do t’i kërkoj llogari, atij vetë dhe mbarë 
familjes së tij. 
35Në vend të kësaj, ju duhet ta pyetni njëri-tjetrin: «Si është përgjigjur Zoti?» ose «Çfarë 
ka thënë?», 36por pyetja «Me çfarë (barre të mërzitshme) na ka ngarkuar Zoti?» nuk 
duhet të dëgjohet më mes jush! Kush pyet më tej, ngarkohet vetë me barrë, sepse e 
shtrembëron kuptimin e asaj që do të na thotë Perëndia, Zoti i gjithëfuqishëm, 
Perëndia jonë! 
37Prandaj pyetni profetët: «Si të është përgjigjur Zoti?» ose «Çfarë ka thënë?» 38Por për 
rastin kur të pyetni për barrën (e mërzitshme), me të cilën të ka ngarkuar Zoti, ai 
thotë: 39«Do t’ju flak si diçka të mërzitshme, larg meje, ju dhe qytetin që jua dhashë 
juve dhe të parëve tuaj.  

40Ju do t’ju mbuloj me turp, i cili do t’ju mbetet përgjithmonë; do t’ju përqeshin 
vazhdimisht!” 
 
Mërgimtarët janë më mirë se ata që mbetën në tokën e shenjtë 

Zoti më tregoi në vegim dy shporta plot me fiq, që qëndronin para Tempullit. Kjo 
ndodhi pasi Nebukadnecari, perandori i Babilonisë, e kishte dëbuar në mërgim 

mbretin Jehojahin nga Juda, birin e Jehojakimit, bashkë me nëpunësit e lartë dhe 
farkëtarët, ekspertët në çështjet e fortifikimit, dhe i kishte çuar në Babiloni. 
2Fiqtë në shportë ishin shumë të mirë, si fiqtë e parë të pjekur të vitit; kurse ata në 
shportën e dytë ishin aq të këqij, saqë nuk haheshin dot. 
3Zoti më pyeti: «Çfarë po sheh, Jeremi?» Iu përgjigja: «Fiqtë. Disa janë shumë të mirë, 
kurse disa të këqij, që nuk mund të hahen.» 
4Pastaj Zoti më tha: 5”Ashtu siç mund të gëzohesh ti duke shikuar fiqtë e mirë, ashtu 
edhe unë, Perëndia e Izraelit, gëzohem duke shikuar njerëzit e Izraelit, të cilët i kam 
dëbuar në Babiloni. 6Do t’u drejtohem përsëri atyre dhe do t’i sjell përsëri në këtë vend; 
ata do ta rindërtojnë dhe nuk do ta rrënojnë më; do të mbillen përsëri dhe nuk do të 
shkulen më! 7Do t’u jap zemër dhe mend për të njohur dhe për ta kuptuar se unë jam 
Zoti! Ata do të kthehen tek unë me gjithë zemër. Ata do të jenë populli im, dhe unë do 
të jem Perëndia e tyre. 
8Por me mbretin Cidkija, nëpunësit e tij të lartë dhe me banorët e tjerë të Jerusalemit – 
pavarësisht nëse kanë qëndruar në vend, ose janë të ngulur në Egjipt – do të veproj si 
me fiqtë që nuk mund të hahen. 9Të gjithë banorët e tokës do të tmerrohen kur ta 
shohin këtë. Gjithkund, ku t’i kem shpërndarë këta njerëz, ata do të vihen në lojë dhe 
do të përqeshen; ata do të kenë një nam aq të keq saqë kur të mallkohen, do të thuhet: 
«Të ndodhtë si njerëzve të Jerusalemit» 10Do të bëj që ndër to të bëjë kërdinë lufta, uria 
dhe murtaja, derisa të zhduken plotësisht nga vendi, që u dhashë të parëve të tyre, si 
dhe atyre vetë.” 
 
Armiku do të vijë nga veriu 

1-2Jehojakimi, biri i Joshijës, ishte në vitin e katërt të mbretërimit në Judë, kurse 
Nebukadnecari në vitin e parë të mbretërimit të tij në Babiloni, kur profeti 

Jeremia mori nga Zoti detyrën që t’i thoshte tërë popullit të Judës dhe të gjithë 
banorëve të Jerusalemit këto fjalë: 
3«Që nga viti i 13-të i mbretërimit të Joshijës, birit të Amonit, mbretit të Judës, deri sot, 
pra, gjatë 23 vjetëve, Zoti flet me mua. Dhe po kaq kohë, ju kam shpallur herë pas 
here atë që thotë ai; por ju nuk i kushtoni vëmendje. 4Herë pas here Zoti ju ka dërguar 
shërbëtorët e tij, por fjalët e tyre nuk i keni marrë seriozisht. 5Zoti më tha: «Kthehuni 
prej rrugëve tuaja të shtrembëra; hiqni dorë nga veprat e këqija; vetëm atëherë do të 
mund të qëndroni dhe të banoni në vendin që ua dhashë përgjithmonë të parëve tuaj 
dhe juve vetë. 6Mos shkoni pas perëndive të huaja; mos u kushtoni asnjë flijim dhe 
mos i adhuroni! Mos më zemëroni me shtatoret tuaja idhujtare; 
ndryshe, do të sjell fatkeqësi mbi ju! 

24
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7-8Por ju nuk më keni dëgjuar – thotë Zoti. – Përkundrazi, me idhujt tuaj ju keni 
provokuar zemërimin tim dhe kështu keni rënë në fatkeqësi. 9Tani do të bëj që të gjitha 
kombet e veriut të vijnë të kryesuar nga shërbëtori im, Nebukadnecari, perandori i 
Babilonisë. Ata do t’i vërsulen vendit tuaj, fqinjve tuaj si dhe vendeve të tyre. Do t’ju 
asgjësoj të gjithëve, dhe vendet tuaja do të bëhen përgjithmonë gërmadha. Kush do ta 
shikojë këtë, do të thërrasë nga tmerri. 10Do t’i jap fund të gjithë brohoritjes dhe të 
gjithë gëzimit tuaj; nusja dhe dhëndri nuk do të thërrasin më nga gëzimi. Zhurma e 
mullirit në mëngjes do të heshtë, kurse në mbrëmje në shtëpi nuk do të digjet asnjë 
kandil. 11Të gjitha do të shtrihen në gërmadhë dhe ju bashkë me fqinjët tuaj do t’i 
nënshtroheni për 70 vjet perandorit të Babilonisë.♦ 
12Por, pas 70 viteve, – thotë Zoti, – do t’i kërkoj llogari mbretit të Babilonisë dhe popullit 
të tij për fajin, me të cilin janë ngarkuar. Pastaj edhe vendi i tyre do të bëhet 
përgjithmonë gërmadha. 13Do ta realizoj në ta atë me çka i kam kanosur kombet e 
tjera. Kjo është shkruar në pergamenën, në të cilën gjendet ajo që Jeremia i ka 
shpallur çdo kombi. 14Po, edhe babilonasit do t’u nënshtrohen kombeve të mëdha dhe 
mbretërve të fuqishëm. Edhe kundër tyre do të hakmerrem për krimet që kanë bërë. 
________ 
♦ Siç duket, kjo zgjerohet nga shkatërrimi i Tempullit të parë më 586 deri më 516 kur mbaroi 
ngritjen e Tempullit të dytë. 
 
Vegimi për ndëshkimin e kombeve 
15Zoti, Perëndia e Izraelit, më ka thënë: «Merre këtë kupë vere nga dora ime. Ajo është e 
mbushur me zemërimin tim. Jepjau për të pirë të gjitha kombeve, tek të cilat po të 
dërgoj. 16Ta boshatisin kupën. Le të kalamenden të dehur drejt shpatës, të cilën do ta 
bëj të tërbohet mes tyre.» 
17Pastaj e mora kupën dhe ua dhashë për të pirë të gjitha kombeve, tek të cilat më 
kishte dërguar Zoti. 18Më parë, u detyruan ta pinin Jerusalemi dhe qytetet e Judës – 
bashkë me mbretërit dhe udhëheqësit e tyre, – që të bëhen pluhur e hi, qytete tmerri, 
emrat e të cilave do të përdoren në mallkime, si bëhet deri sot. 
19Këtu janë kombet e tjera, të cilat unë duhej t’i detyroja ta pinin kupën: faraonin, 
mbretin e Egjiptit përfshirë edhe oborrin, princat, si dhe popullin e tij 20bashkë me të 
huajt që banojnë në Egjipt; të gjithë mbretërit e Ucit; të gjithë mbretërit e qyteteve 
filisteje Ashkelon, Gaza, Ekron dhe ata që kanë mbetur nga Ashdodi; 21të gjithë 
edomasit, moavasit dhe amonasit; 22të gjithë mbretërit e Tirit dhe të Sidonit, si dhe të 
krahinave bregdetare; 23qytetet Dedan, Tema dhe Buz, dhe të gjithë njerëzit me tëmtha 
të rruar; 24të gjithë mbretërit e Arabisë dhe të gjithë mbretërit e fiseve të shkretëtirës; 
25të gjithë mbretërit e Zimrit, Elamit dhe Medisë; 26të gjithë mbretërit e veriut, të afërt 
dhe të largët, njëri pas tjetrit. Po, të gjitha perandoritë e tokës duhet ta pinë kupën. Në 
fund do ta pijë edhe perandori i Babilonisë. 
27Pastaj Zoti më ngarkoi që t’u përçoja kombeve këto fjalë: ”Zoti i gjithëfuqishëm, 
Perëndia e Izraelit, thotë: «Pini, dehuni dhe villni, derisa të bini për tokë, që të mos 
ngriheni më! Kalamenduni drejt shpatës që do ta bëj të tërbohet mes jush!»  

28Por në qoftë se nuk pranojnë ta marrin kupën nga dora jote për ta pirë, atëherë 
thuaju: «Zoti i gjithëfuqishëm ju urdhëron! Ai thotë: Duhet ta pini patjetër! 
29Ndëshkimin do ta filloj me qytetin tim. A mendoni se do të kaloni pa u ndëshkuar? 
Jo, edhe ju do t’ju kapë ndëshkimi. Shpatën e thërras kundër të gjithë banorëve të 
tokës. Fjala e Zotit!»” 
30-31”Krahas kësaj, duhet t’u thuash kombeve edhe këto fjalë: «Zëri i Zotit po vjen prej së 
larti si vrumbullima e luanit, si bubullimë; zëri i tij kërcënon duke dalë nga banesa e 
tij e shenjtë. Ai kumbon në vend si oshtima e shtrydhësit të rrushit dhe arrin te të 
gjitha kombet, deri në skaj të tokës! Zoti u bën gjyqin të gjitha kombeve; ai nxjerr para 
gjyqit gjithçka që quhet njerëzore dhe ia dorëzon fajtorët shpatës.»” 
32Zoti i gjithëfuqishëm thotë: «Stuhia ngrihet prej skajeve të botës; kombet i gjen 
fatkeqësia njëri pas tjetrit.» 
33Gjithkund në tokë do të shtrihen kufoma njerëzish, të vrarë nga Zoti. E nuk do të 
ketë më asnjeri për t’i vajtuar, për t’i mbledhur dhe për t’i varrosur. Ata do të bëhen 
pleh për arat. 
34Klithni, ju, barinj të popujve, thërritni dhe rrokullisuni në pluhur, ju të fuqishmit, 
sepse tani e keni radhën për t’u therur! Do të shpërndaheni! Do të bini dhe do të 
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thyheni si enë e çmueshme! 35Për barinjtë e kombeve, nuk ka më largim. 36Tashmë po 
dëgjoj të qarat dhe thirrjet e tyre për ndihmë, sepse Zoti po i asgjëson kopetë e tyre. 
37Zjarri i zemërimit të tij lëshohet mbi kullotat e pasura dhe i mbulon me heshtjen e 
vdekjes. 38Po, Zoti është ngritur si luani që del nga shkurra e tij. Mbarë toka është bërë 
shkretëtirë për shkak të shpatës së tmerrshme, për shkak të zemërimit të zjarrtë të 
Zotit. 
 
Jeremia del në gjyq dhe shfajësohet 

Jehojakimi, biri i Joshijës, nuk kishte shumë kohë që ishte bërë mbret i Judës, 
kur Zoti i tha Jeremisë: 

2”Paraqitu në oborrin e përparmë të Tempullit dhe shpallu të gjithë atyre që vijnë nga 
qytetet e Judës, që të marrin pjesë në shërbesën fetare, me të cilën po të ngarkoj. Mos 
lër asgjë jashtë! 3Ndoshta ata do ta dëgjojnë dhe do të kthehen prej rrugës së tyre të 
gabuar. Atëherë do ta ndryshoj qëllimin tim dhe do ta mbaj fatkeqësinë, me të cilën i 
kam kanosur për shkak të veprave të tyre të këqija. 4Prandaj thuaju: «Zoti po ju 
paralajmëron! Më dëgjoni, – thotë, – dhe përmbajuni udhëzimeve që ju kam dhënë! 
5Kushtojini vëmendje asaj që ju shpallin profetët e mi! Ju kam dërguar profet pas 
profeti; por deri sot, nuk i keni marrë seriozisht fjalët e tyre. 6Në qoftë se nuk më 
dëgjoni, do të veproj kundër këtij Tempulli, siç veprova kundër atij të Shilos. Do ta 
shkretoj edhe qytetin tuaj, që të gjitha kombet e botës ta përdorin emrin tuaj si 
mallkim!»” 
7Priftërinjtë, profetët dhe mbarë populli dëgjuan atë që thoshte Jeremia në oborrin e 
Tempullit. 8Kur mbaroi fjalimin, ata e kapën dhe thirrën: ”Për këtë ti duhet të vdesësh! 

9Ti guxon të pohosh: «Këtij Tempulli do t’i ndodhë si Shilos, dhe ky qytet do të 
shkatërrohet plotësisht; askush nuk do të banojë më këtu!» Këtë nuk po e thua në 
emër të Zotit?!” I gjithë populli u mblodh para Tempullit kundër Jeremisë. 
   10Kur udhëheqësit e Judës dëgjuan se ç’po ndodhte, shkuan nga pallati mbretëror në 
Tempull dhe u ulën pranë hyrjes së portës së re. 11Priftërinjtë dhe profetët ngritën padi 
kundër Jeremisë para mbarë popullit dhe thanë: «Ky njeri meriton vdekjen, sepse ka 
guxuar të flasë si profet kundër qytetit tonë. E keni dëgjuar me veshët tuaj.» 
12Jeremia e mbrojti veten, dhe u tha gjyqtarëve dhe popullit të mbledhur: «Zoti më ka 
dërguar për të thënë kundër këtij Tempulli dhe kundër këtij qyteti gjithçka që dëgjuat. 
13Ndryshojeni tani mënyrën e jetesës dhe dëgjojeni Zotin, Perëndinë tuaj! Atëherë edhe 
ai do ta ndërrojë planin e tij dhe nuk do ta zbatojë fatkeqësinë, me të cilën ju ka 
kanosur. 14Jam në dorën tuaj; bëni me mua çfarë t’ju duket e drejtë. 15Por ju duhet ta 
dini: në qoftë se më vritni, do të derdhni gjakun e një njeriu të pafajshëm, dhe mbarë 
qyteti dhe banorët e tij, përfshirë edhe ju, do ta paguajnë me kokë. Zoti më ka dërguar 
me të vërtetë te ju për t’jua përçuar këtë paralajmërim.» 
16Pastaj gjyqtarët dhe mbarë populli u thanë priftërinjve dhe profetëve: «Ky njeri nuk ka 
bërë asgjë për të merituar vdekjen, sepse me të vërtetë na ka folur në emër të Zotit, 
Perëndisë sonë.» 
17Më parë, disa prej pleqve të vendit ishin ngritur dhe i kishin thënë turmës së 
mbledhur: 18”Në kohën kur në Judë mbretëronte Hizkija, këtu vepronte profeti Mihaja 
nga Moresheti. Ai i tha popullit të Judës në emër të Perëndisë, Zotit të botës: «Mali i 
Cionit do të lërohet si arë, Jerusalemi do të bëhet grumbull gërmadhash, kurse mali i 
Tempullit do të bëhet kodër e pyllëzuar!» 19A e vrau atëherë profetin mbreti dhe populli? 
Aspak!  Ata e dëgjuan Zotin dhe kërkuan ta fitonin përsëri dashamirësinë e tij. Për 
këtë Zoti nuk e zbatoi planin e tij dhe nuk e hodhi mbi ta fatkeqësinë, me të cilën i 
kishte kanosur. Ne po bëjmë padrejtësi të madhe.” 
 
Fati që e kanoste Jereminë 
20Atëherë kishte edhe profetë të tjerë, të ngjashëm me Jereminë, të cilët u paraqitën në 
emër të Zotit për të dënuar Jerusalemin dhe Judën. Njëri prej tyre quhej Urija dhe 
ishte biri i Shemajës dhe rridhte nga Kirjat-Jearimi. 21Mbreti Jehojakim, gjeneralët dhe 
ministrat e tij i dëgjuan fjalimet e Urijës. Për këtë mbreti kërkoi ta vriste. Kur mori vesh 
këtë, Urija u frikësua dhe iku në Egjipt. 22Por mbreti Jehojakim i dërgoi pas Elnatanin, 
birin e Ahvorit, bashkë me disa njerëz. 23Ata e morën nga Egjipti dhe e sollën para 
mbretit. Ky urdhëroi të ekzekutohej me shpatë, dhe kufoma e tij të varrosej në varrezat 
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e të varfërve. 
24Por Jeremia i shpëtoi ekzekutimit – vetëm sepse Ahikami, biri i Shafanit, e mbrojti 
dhe nuk lejoi që t’i dorëzohej turmës së tërbuar. 
 
E vetmja rrugëdalje 

Pak pas fillimit të mbretërimit të Cidkijës, mbretit të Judës, dhe birit të 
Joshijës, Zoti i tha Jeremisë: 2”Bëj për vete zgjedha prej druri e litari, dhe vëri 

rreth qafe. 3Pastaj dërgojau mbretërve të Edomit, Moavit, Amonit, Tirit dhe Sidonit. 
Thuaju lajmëtarëve të tyre që kanë ardhur në Jerusalem te mbreti Cidkija: 4«Perëndia e 
Izraelit, Zoti i gjithëfuqishëm, ju urdhëron t’u përçoni mbretërve tuaj këto fjalë: 5Unë e 
krijova Tokën me fuqinë time dhe me forcat e mia, si dhe të gjithë njerëzit dhe kafshët 
që banojnë në të. Mund t’ia jap kujt të dua. 6Tani do t’ua dorëzoj të gjitha vendet tuaja 
shërbëtorit tim, Nebukadnecarit, perandorit të Babilonisë; atij i kam nënshtruar madje 
edhe kafshët e egra. 7Të gjitha kombet do t’i shërbejnë atij, birit dhe nipit të tij, derisa 
të vijë koha kur vendi i tij t’u nënshtrohet kombeve të mëdha dhe mbretërve të 
fuqishëm. 8Por në qoftë se një komb ose mbretëri nuk do t’i shërbejë Nebukadnecarit, 
dhe nuk do të përkulet nën zgjedhën e tij, kundër këtij kombi do të dërgoj perandorin 
babilonas, derisa ta kem asgjësuar plotësisht me shpatë, uri dhe epidemi. Fjala e Zotit! 
9Mos i dëgjoni profetët tuaj dhe të gjithë ata që profetizojnë me anë të ëndrrave, lutjeve 
të të vdekurve ose magjisë për parashikimin e së ardhmes. Ata ju bindin të mos i 
nënshtroheni perandorit të Babilonisë. 10Por ata gënjejnë! Në qoftë se i dëgjoni, do të 
dëboheni nga vendi juaj; do të detyrohem t’ju mohoj, dhe ju do të rrënoheni. 11Por në 
qoftë se një komb përkulet nën zgjedhën e perandorit të Babilonisë dhe i nënshtrohet 
atij, do ta lejoj të banojë në atdheun e tij pa shqetësim; ai do të mund ta punojë tokën 
dhe të vazhdojë të banojë atje. Fjala e Zotit!»” 
12Jeremia i tha të njëjtën gjë Cidkijës, mbretit të Judës: ”Përkuleni qafën nën zgjedhën 
e perandorit të Babilonisë; nënshtrojuni atij dhe kombit të tij. Atëherë do të mbeteni 
gjallë.♦ 13Apo doni të vdisni nga shpata, uria a epidemia? Zoti ka kanosur me një 
vdekje të tillë çdo komb që nuk do t’i nënshtrohet perandorit të Babilonisë. 14Mos i 
dëgjoni profetët që ju thonë: «Mos iu nënshtroni perandorit të Babilonisë!» Ata ju çojnë 
në fatkeqësi. 15Zoti thotë: «Nuk i kam dërguar unë. Ata gënjejnë, kur pohojnë se flasin 
në emrin tim. Në qoftë se i dëgjoni, do të detyrohem t’ju mohoj. Do të rrënoheni, ju dhe 
profetët që ju mashtrojnë!»” 
16Jeremia u tha priftërinjve dhe mbarë popullit: ”Zoti ju njofton: «Mos i dëgjoni profetët 
tuaj, të cilët duan t’ju bindin që enët e shenjta të Tempullit do t’ju rikthehen së shpejti 
nga Babilonia. Ata ju mashtrojnë! 17Mos i dëgjoni! Nënshtrojuni perandorit të 
Babilonisë; atëherë do të mbeteni gjallë. Përse të jetë ky qytet grumbull gërmadhash? 
18Në qoftë se këta njerëz do të kishin qenë me të vërtetë profetë, të cilëve Zoti do t’ua 
kishte besuar fjalën e tij, atëherë ata do të ishin sjellë ndryshe: do ta kishin mbytur me 
lutje Zotin e gjithëfuqishëm, që të mos lejonte që edhe thesaret e pakta që mbetën në 
Tempull, në pallatin mbretëror dhe në Jerusalem, të shpiheshin në Babiloni!» 
19-21Kanë mbetur ende: dy shtyllat e arta, legeni i madh për ujë, legenët e vegjël dhe 
pjesa e pajisjeve të tjera; Nebukadnecari, perandori i Babilonisë, nuk i mori me vete, 
kur e dëboi Jehojahinin, birin e Jehojakimit, mbretin e Judës, bashkë me të gjithë 
burrat me influencë nga Juda dhe nga Jerusalemi, deri në Babiloni.  
Por Zoti i gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit, thotë: «Thesarët që mbetën në Tempull, në 
pallatin e mbretit dhe në Jerusalem, 22do të dërgohen më vonë në Babiloni; dhe do të 
mbeten atje, derisa të kujdesem vetë që t’i sjellin përsëri këtu.»” 
_________ 
♦ Ishte këshilluar me sundimtarët e Edomit, Moavit, Amonit, Tirit dhe Sidonit për të planuar 
kryengritje kundër babilonasve.  
 
Profetët kundërshtojnë njëri-tjetrin 

Në muajin e pestë të po atij viti – ishte viti i katërt i mbretërimit të Cidkijës – u 
paraqit profeti Hananja, biri i Asurit nga Givoni, për të kundërshtuar Jereminë. 

Në praninë e priftërinjve dhe të popullit, ai i tha: 2”Perëndia e Izraelit, Zoti i 
gjithëfuqishëm, thotë: «Do ta thyej zgjedhën e perandorit të Babilonisë! 3Edhe dy vjet, 
do t’i sjell të gjitha enët e shenjta të Tempullit, të cilat Nebukadnecari i mori nga ky 
vend dhe i çoi në Babiloni. 4Edhe mbretin Jehojahin të Judës dhe të gjithë të tjerët që 
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ishin dëbuar prej Judës në Babiloni, do t’i kthej, sepse do ta thyej zgjedhën e 
perandorit të Babilonisë. Fjala e Zotit!»” 
5Pastaj profeti Jeremia iu përgjigj profetit Hananja para priftërinjve dhe para të gjithë 
popullit që ishte mbledhur në Tempull: 6«Ashtu qoftë! Do të dëshiroja që Zoti ta bënte. I 
plotësoftë fjalët e tua dhe i ktheftë këtu enët e Tempullit, bashkë me të gjithë të 
mërguarit prej Babilonisë! 7Por tani dëgjo se ç’kam për të të thënë, ty dhe mbarë 
popullit: 8edhe profetët që jetuan shumë kohë më parë, para meje dhe para teje, 
parashikuan për shumë vende dhe perandori të mëdha vetëm luftë, fatkeqësi dhe 
epidemi. 9Por në qoftë se një profet parashikon lumturi dhe fitore, duhet pritur nëse 
fjala e tij do të plotësohet. Vetëm atëherë do të vërtetohet nëse ka folur në emër të 
Zotit.» 
10Pastaj Hananja e mori zgjedhën nga qafa e Jeremisë dhe e theu. 11Atëherë pohoi para 
të gjithëve: ”Zoti thotë: «Po kështu, pas dy vitesh, pikërisht në këtë ditë, do ta marr 
zgjedhën, që Nebukadnecari ua vuri të gjitha kombeve, dhe do ta thyej.»” 
Jeremia u largua. 12Por disa kohë pasi Hananja ia kishte hequr zgjedhën nga qafa dhe 
e kishte thyer, Zoti i tha Jeremisë: 13”Shko e përçoji Hananjës këto fjalë: Zoti të thotë: 
«Zgjedhën prej druri e ke thyer, por në vend të saj do të të vë një zgjedhë të hekurt. 
14Perëndia e Izraelit, Zoti i gjithëfuqishëm, ka thënë: Në qafën e të gjitha kombeve do të 
vendos një zgjedhë të hekurt; ata do të detyrohen t’i nënshtrohen Nebukadnecarit, 
perandorit të Babilonisë. Madje do t’i nënshtrohen edhe kafshët e egra.»” 
15Jeremia shtoi: ”Dëgjo pak, Hananja! Ty nuk të ka dërguar Zoti. Ti e ke mashtruar 
popullin që t’i varë shpresat te gënjeshtrat. 16Për këtë Zoti ka thënë: «Për ty nuk do të 
ketë më vend në tokë. Dhe këtë vit do të vdesësh, sepse ke predikuar kryengritje 
kundër Zotit.»” 17Në muajin e shtatë të po atij viti profeti Hananja vdiq. 
 
Jeremia paralajmëron të mërguarit për shpresat e kota 

Profeti Jeremia dërgoi nga Jerusalemi një letër në Babiloni drejtuar pleqve të 
kishës që kishin mbetur gjallë, priftërinjve, profetëve dhe të gjithë të tjerëve që 

Nebukadnecari i kishte dëbuar në mërgim. 2Në të vërtetë, mbreti babilonas kishte 
larguar prej Jerusalemit mbretin Jehojahin, nënën e tij, oborrtarët dhe udhëheqësit e 
Judës dhe të Jerusalemit, si dhe farkëtarët dhe ekspertët për çështjet e fortifikimit. 
3Jeremia e dërgoi letrën me anë të Elasës, birit të Shafanit, dhe Gemarjës, birit të Hil-
kijës, të cilët mbreti Cidkija i dërgoi te Nebukadnecari në Babiloni. Në letër thuhej: 
4Perëndia e Izraelit, Zoti i gjithëfuqishëm, u thotë të gjithë atyre, të cilët ai bëri që t’i 
largonin nga Jerusalemi në Babiloni: 
5«Ndërtoni shtëpi dhe mobilojini. Ngrini kopshte, sepse ju do të qëndroni mjaft gjatë 
dhe do t’i hani ato që rriten në to. 6Martohuni dhe bëni fëmijë! Martoni bijtë dhe bijat 
tuaja, që të lindin fëmijë! Ju duhet të shtoheni dhe të mos pakësoheni. 7Punoni për të 
mirën e qyteteve ku ju kam mërguar, dhe lutjuni Zotit për to! Kur u shkon mbarë 
atyre, do t’ju shkojë edhe juve mbarë.» 
8Perëndia e Izraelit, Zoti i gjithëfuqishëm, ka thënë: «Mos lejoni të mashtroheni nga 
profetët dhe falltarët që janë mes jush. Mos u besoni këtyre ëndërrësve që përallisin atë 
që ju dëshironi! 9Ata pohojnë se flasin në emrin tim. Por ata ju gënjejnë; nuk i kam 
dërguar unë. 10Po ju them: Perandoria babilonase do të zgjatë edhe 70 vjet. Vetëm pasi 
të ketë mbaruar, do t’ju ndihmoj; atëherë do ta plotësoj premtimin tim dhe do t’ju kthej 
në shtëpi. 11Në të vërtetë, plani im për ju qëndron i patundur: kërkoj fatin tuaj të mirë e 
jo fatin tuaj të keq. Kam ndër mend t’ju dhuroj një të ardhme siç e keni shpresuar. 
Fjala e Zotit! 12Ju duhet të më drejtoheni mua dhe të më bëni thirrje, dhe atëherë do 
t’ju dëgjoj. 13-14Ju duhet të më kërkoni më gjithë zemër, atëherë do të më gjeni. Do ta 
kthej fatin tuaj dhe do t’ju mbledh nga të gjithë popujt dhe vendet ku ju kam 
shpërndarë; do t’ju kthej në vendin prej të cilit ju kam larguar. – Fjala e Zotit!» 
15Ju pohoni se Zoti ju ka dhënë profetë edhe në Babiloni. 16Por mos u mashtroni nga 
ata! Për pasardhësin e Davidit, i cili tani po mbretëron në Jerusalem, për mbarë 
popullin atje, vëllezërit tuaj, që nuk u dëbuan në mërgim,  Zoti i gjithëfuqishëm thotë: 
17-18«Do të hedh mbi ta luftë, uri dhe epidemi, dhe do të sillem me ta si me fiqtë që nuk 
hahen dot. Të gjithë popujt e botës do të tmerrohen kur ta shohin. Kudo që t’i 
shpërndaj këta njerëz, do të dëgjohen britma nga frika; ata do të vihen në lojë dhe emri 
i tyre do të përdoret si mallkim. 19Kështu do t’i ndëshkoj, sepse nuk më kanë dëgjuar 
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mua, Zotin. Herë pas here kam dërguar te ju shërbëtorët e mi, profetët, por ju nuk i 
keni dëgjuar. 20Tani ju, që ju kam larguar në robëri nga Jerusalemi në Babiloni, 
dëgjoni çfarë kam për t’ju thënë unë, Zoti!» 
21”Për dy profetët, Ahavin, birin e Kolajës, dhe Cidkijën, birin e Maasesmës, të cilët 
flasin vërtet në emër të Zotit, por ju tregojnë gënjeshtra, Perëndia e Izraelit, Zoti i 
gjithëfuqishëm, thotë: Do t’ia dorëzoj perandorit të Babilonisë. Ai do t’i vrasë para syve 
tuaj. 22Në qoftë se njëri prej jush dëshiron të mallkojë dikë, do të thotë: «Të ndodhtë si 
u ndodhi Ahavit dhe Cidkijës, të cilët perandori i Babilonisë i poqi të gjallë!» 23Në të 
vërtetë, ata kanë bërë atë që në Izrael quhet turp: ata kanë bërë tradhti 
bashkëshortore me gratë e bashkatdhetarëve të tyre dhe kanë treguar gënjeshtra në 
emrin tim, të cilat nuk ua kam vënë aspak në gojë. Unë, Zoti, e di se ç’kanë bërë, dhe 
dal dëshmitar kundër tyre.” 
 
Jeremisë i përgjigjet një profet nga Babilonia 
24-25Perëndia e Izraelit, Zoti i gjithëfuqishëm, i dha Jeremisë një porosi për Shemajën 
nga Nehelami. Ky, pa lejen e kishës, i kishte shkruar një letër priftit Cefanja, birit të 
Maasejës, dhe njëkohësisht të gjithë priftërinjve dhe mbarë popullsisë së Jerusalemit.  
Në letër thuhej: 26”Zoti të ka emëruar ty, Cefanja, pasardhës të priftit Jehojada. Ti ke 
për detyrë të kujdesesh që çdo njeri i marrë që vjen në Tempull dhe shtiret si profet, të 
vihet në shtyllën e turpit me qafore prej hekuri.  

27Përse nuk keni vepruar kështu kundër Jeremisë nga Anatoti, i cili shtiret si profet? 
28Ai guxoi të na shkruante në Babiloni: «Ju duhet të qëndroni atje edhe për shumë 
kohë. Prandaj ndërtoni shtëpi. Mbillni kopshtet, sepse do të pritni ende mjaft gjatë për 
të ngrënë atë që rritet në to!»” 
29Prifti ia lexoi Jeremisë këtë letër me zë të lartë. 30Atëherë Zoti i tha Jeremisë: 
31”Lajmëro të gjithë të mërguarit dhe njoftoji për atë që vendosa për Shemajën nga 
Nehelami: «Shemaja është shtirë si profet, megjithëse nuk e dërgova. Ai ju ka çuar në 
rrugë të gabuar që t’i vini shpresat në gënjeshtra.  

32Për këtë do ta ndëshkoj bashkë me familjen e tij. As ai e as ndonjëri prej pasardhësve 
të tij nuk do ta shohë se si do ta kthej popullin tim në atdhe, sepse ai ka predikuar 
kryengritje kundër meje. – Fjala e Zotit!»” 
 
Premtimet e Zotit drejtuar popullit të tij 

1-2Zoti, Perëndia e Izraelit, i dha Jeremisë këtë detyrë: «Shkruaj në një libër 
gjithçka që të kam thënë, 3sepse po vjen koha kur do ta kthej për të mirë fatin e 

popullit tim, të njerëzve prej Izraelit dhe Judës. Do t’i kthej në vendin që u dhashë 
pasardhësve të tyre; ata do ta marrin përsëri në dorë.» 
4-5Zoti ka thënë për Izraelin dhe Judën këto fjalë: 
 
Nëpër katastrofa deri te çlirimi 
Po dëgjojmë klithma frike, na pushton një tmerr. 6Informohuni, shikoni rreth e rrotull: 
a mund të lindin burrat fëmijë? Pse atëherë i mbani duart para barkut si gratë në 
vuajtjet e lindjes? Pse i keni fytyrat të zbehta si kufoma? 7Po, kjo do të jetë ditë e 
tmerrshme, ndryshe nga ditët e tjera, një kohë e rrezikshme për pasardhësit e (Jakov) 
Izraelit – e megjithatë ata do t’i shpëtojnë këtij rreziku! 
8«Ajo do të jetë njëkohësisht dita, – thotë Zoti i gjithëfuqishëm, – kur t’ua heq zgjedhën 
supeve të pasardhësve të Jakovit dhe kur ta thyej atë! Ata nuk do të jenë më skllevërit 
e zotërinjve të huaj, 9por do të më shërbejnë mua, Zotit, Perëndisë së tyre, dhe njërit 
prej pasardhësve të Davidit, të cilin do ta emëroj mbret mbi ta! 
10Ju, pasardhës të Jakovit, mos kini frikë! – thotë Zoti. – Ju jeni nën mbrojtjen time! Ju 
izraelitë, mos humbitni guximin!  
Do t’ju nxjerr ju dhe fëmijët tuaj prej vendit të largët, ku u zutë rob. Ju do të ktheheni 
në vendin tuaj dhe atje do të banoni në paqe, të sigurt dhe të qetë. 11Unë, Zoti, jam me 
ju; do t’ju ndihmoj! Të gjitha kombet, nëpër të cilat ju kam shpërndarë, do t’i asgjësoj, 
por kurrë ju! Ju do t’ju disiplinoj, pasi nuk mund t’ju lë pa ndëshkim!» 
 
 
Plagët do t’i shërojë vetë Zoti 
12Zoti i thotë Jerusalemit: ”Ti je shëmbur në dru; plagët e tua janë vdekjeprurëse. 13E 
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askush nuk bën kurrgjë për ty.   
Plagët e tua të qelbëzuara nuk mund t’i kurojë asnjë ilaç; ato nuk mund të shërohen 
më.  

14Të gjithë dashnorët e tu të kanë harruar dhe nuk e çajnë më kokën për ty, sepse të 
rraha me grushta, sikur të isha armiku yt. Të kam ndëshkuar me kaq ashpërsi për 
shkak të mëkateve të shumta. 
15Përse ankohesh që je shëmbur në dru? Për shkak të fajësisë sate të madhe, për 
shkak të mëkateve të tua të shumta! 16Por të gjithë ata që të kanë ngrënë siç hanë 
kafshët grabitqare prenë e tyre, do të hahen vetë!  
Të gjithë armiqtë e tu do të çohen në robëri, dhe të gjithë ata që të kanë plaçkitur, do 
të plaçkiten vetë!  

17Ata pohojnë se unë të kam mohuar: «Ja Jerusalemi, qyteti, për të cilin askush nuk do 
t’ia dijë.» Për këtë do të të rikthej! – thotë Zoti. – Do t’i shëroj plagët e tua.” 
 
Rindërtimi dhe përsëritja e mbretërisë 
18Zoti thotë: «Do të kem mëshirë për pasardhësit e Jakovit dhe do ta kthej në të mirë 
fatin e tyre. Mbi grumbujt e gërmadhave do të ngrihen përsëri qytetet e tyre, pallatet do 
të rindërtohen mbi themelet e vjetra. 19Populli im do të mund të qeshë përsëri dhe të 
këndojë këngë mirënjohjeje. Do të bëj që të shtohet e të mos pakësohet. Do t’ua vë 
nderin në vend, që të mos i përbuzë më askush. 20Me ta do të jetë si më parë: ata do të 
jetojnë të sigurt nën mbrojtjen time; kush i sulmon, atij do t’i kërkoj llogari. 
21Sundimtari i tyre do të jetë përsëri njëri prej gjirit të tyre, njëri prej popullit të tyre. Do 
t’i lejoj që të më afrohen. Kush mund ta bëjë këtë pa lejen time? – thotë Zoti. – Kështu 
do të vihej në rrezik jeta e tij!» 
 
Premtimi i Zotit vlen 
22Zoti thotë: «Ju do të jeni përsëri populli im, dhe unë do të jem Perëndia juaj!» 
23Zemërimi i Zotit shpërthen si stuhi shkretuese, dhe ky do t’i gjejë të gjithë fajtorët. 
24Nuk do të pushojë së tërbuari, derisa të zbatohet gjithçka që ka ndër mend Zoti. Më 
pas do ta kuptoni pse gjithçka duhej të ndodhte ashtu. 

«Atëherë, – thotë Zoti, – do të jem përsëri Perëndia e të gjitha fiseve të Izraelit, 
dhe ato do të jenë populli im!» 

 
Të mërguarit nga mbretëria e veriut lejohen të kthehen 
2Zoti thotë: «Do të kem mëshirë për popullin tim! Në shkretëtirë do t’i mbledh të gjithë 
ata që i kanë ikur shpatës. Izraeli do të kthehet në vendin e vet; atje do të gjejë qetësi!» 
3Zoti ka ardhur nga larg; ai i thotë popullit të tij: ”Kurrë nuk kam pushuar së të da-
shuri. Jam besnik ndaj teje ashtu si në ditën e parë, 4o Izrael, i dashuri im! Do të të jap 
një fillim të ri; do t’i rindërtoj qytetet e tua. Mos mbani më zi; merre përsëri dajren dhe 
nis vallen! 5Mbillni hardhi në malet e Samarisë! Mos kini frikë se mos të huajt hanë 
frutat e tyre! 6Nuk është larg dita, kur në malet e Efraimit do të thirret: «Ngrihuni në 
malin e Cionit, te Zoti, Perëndia juaj!»” 
7Zoti thotë: ”Këndoni dhe brohoritni! Gëzohuni me Izraelin, të parin e të gjithë popujve! 
Adhuroni dhe falënderoni, përçoni gjithkund: «Zoti i ka ndihmuar të gjithë ata që kanë 
mbetur gjallë dhe i ka çliruar.» 8Po, unë, Zoti, do t’i kthej në shtëpi prej vendeve të 
veriut; do t’i mbledh nga skajet e botës. Të verbrit dhe të paralizuarit nuk do të mbeten 
prapa; edhe shtatzënat dhe lehonat do t’i kthej. Të gjithë do të kthehen, një turmë 
shumë e madhe. 9Ata po afrohen duke qarë; ata i besojnë udhëheqjes sime. Do t’i çoj 
në rrugë të hapura, që të mos bjerë askush; do t’i sjell në lugina plot ujë. Unë jam dhe 
do të mbetem ati i Izraelit, dhe Efraimi është i parëlinduri im!” 
10Ju popuj, dëgjoni çfarë po ju thotë Zoti: përçojani ishujve më të largët: «Isha unë që e 
shpërndava Izraelin në të gjitha anët, por tani do t’i mbledh përsëri. Do ta mbroj 
popullin tim siç mbron bariu kopenë. 11Unë, Zoti, do t’i shpëtoj pasardhësit e Jakovit, 
do t’i liroj nga pushteti i më të fuqishmit të të gjitha kombeve. 12Ata do të vijnë në malin 
e Cionit dhe do të fillojnë të këndojnë këngë gëzimi. Ata do të gëzohen për dhuratat e 
mia, për drithin, verën dhe vajin, për delet dhe bagëtinë. Ata do të lulëzojnë si kopshti i 
ujitur mirë; nuk do të rrënohen më kurrë. 13Vajzat do të gëzohen dhe do të vallëzojnë; 
të rinjtë dhe pleqtë do të lumturohen. Do t’i ngushëlloj; pikëllimin e tyre do ta 
shndërroj në brohoritje, kurse hallin në gëzim. 14Priftërinjve të mi do t’u jap përsëri 
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pjesët më të mira të flijimit, dhe popullin tim do ta ngop me dhuratat e mia. Fjala e 
Zotit!» 
 
Kthimi i fëmijëve të Rahelës 
15-16Në Ramë dëgjohen klithma vajtimi dhe të qara të hidhura: Rahela vajton fëmijët e 
saj dhe nuk do të ngushëllohet; asaj ia morën të gjithë. 
Por Zoti i thotë: «Mos vajto më, lëri të qarat; ti nuk duhet t’i kesh rritur më kot fëmijët e 
tu; ata do të kthehen nga vendi i armiqve! 17Për ata ka shpresa! Fëmijët e tu do të 
kthehen në atdhe! – Fjala e Zotit!» 
 
Kthimi i birit të humbur 
18Zoti thotë: ”Kam dëgjuar mirë se si ankohen njerëzit e Efraimit: «Ti na ke goditur, o 
Zot, dhe ne duhej të goditeshim si ka i ri kryeneç. Por na lejo të kthehemi tek ti, sepse 
ti, o Zot, je Perëndia jonë! 19Jemi kthyer tek ti dhe na vjen keq për atë që kemi bërë. Ne 
kemi ardhur në vete dhe na vjen t’i shkulim flokët. Ne turpërohemi thellësisht për 
shkak të fajësisë, me të cilën jemi ngarkuar mendjelehtësisht dhe të cilën duhet ta 
paguajmë.»” 
20«Përse e trajtoj Efraimin sikur të ishte biri im i dashur, fëmijën që e dua më shumë se 
gjithçka tjetër? – thotë Zoti. – Sa herë që e përmend emrin e tij, nuk mund të mos 
mendoj për të. E tani zemra ime është e tronditur: duhet të kem mëshirë për të!» 
 
Fillimi i një të ardhme të mrekullueshme 
21Ju izraelitë, mendohuni mirë si ishte rruga, në të cilën erdhët! Vendosni tabela 
shenjash rrugore dhe shënoni rrugët, sepse tani duhet të ktheheni në to! Po, kthehuni 
në qytetet tuaja! 22Edhe për sa kohë do të ngurroni? Përse kundërshtoni? Zoti do të 
bëjë diçka krejtësisht të re në botë; aq e pabesueshme sa gruaja që mbron burrin e saj! 
 
Edhe fati i Judës do të ndryshojë 
23Zoti i gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit, më tha: ”Edhe fatin e Judës do ta ndryshoj 
për të mirë. Në qytetet e Izraelit dhe gjithkund në vend do të flitet kështu: «O vend, të 
bekoftë Zoti, i cili jep shpëtim dhe paqe! Qofshi të bekuara, ju male, të cilat Zoti i bëri 
pronë të tij. 24Atëherë qytetet e Judës do të popullohen përsëri; do të ketë përsëri bujq 
dhe barinj, që do ta përshkojnë vendin me kopetë e tyre. 25Të gjithë ata që i ka këputur 
fare etja, do t’u jap të pinë; të gjithë ata që janë torturuar nga uria, do t’i ngop!» 
26Atëherë njerëzit do të thonë: «Rashë të flija dhe u zgjova i freskuar dhe i forcuar.»” 
 
Izraeli dhe Juda do të rikthehen 
27«Po vjen koha, – thotë Zoti, – kur do të lejoj që njerëzit dhe kafshët të banojnë përsëri 
në Izrael dhe në Judë. 28Siç bëra që këto mbretëri të shkuleshin, të shkatërroheshin, të 
asgjësoheshin dhe të shkretoheshin, po ashtu do të sigurohem që ato të mbillen dhe të 
rindërtohen. 
29Atëherë nuk do të thuhet më: «Etërit kanë ngrënë rrush të thartë dhe fëmijët e kanë 
marrë shijen të thartë.» 30Vetëm ai që bën krim, do të vdesë për këtë; vetëm ai që ha 
rrush të thartë, do të ketë shije të thartë! ♦ 
_________ 
♦ Meqenëse besëlidhja e re nuk kishte më të bëjë me kombin përgjithësisht, por me individët, kushtet e 
vjetra nuk vlejnë më.   
 
Zoti do të lidhë besëlidhje të re me Izraelin 
31”Kujdes! – thotë Zoti. – Pas pak do të lidh besëlidhje të re me popullin e Izraelit dhe 
me popullin e Judës. 32Ajo nuk do t’i ngjajë besëlidhjes, që lidha me të parët tuaj, kur i 
mora për dore për t’i nxjerrë nga Egjipti. Këtë besëlidhje e shkelën, megjithëse unë si 
Zoti i tyre nuk i lashë pas dore. 33Besëlidhja e re, që do të lidh me popullin e Izraelit, do 
të jetë krejtësisht ndryshe; Ligjin tim nuk do ta shkruaj mbi rrasë guri, por në zemër 
dhe në ndërgjegje. Unë do të jem Perëndia e tyre, dhe ata do të jenë populli im. – Fjala 
e Zotit! 34Atëherë askush nuk do të ketë nevojë ta mësojë bashkëqytetarin e tij, as t’i 
thotë vëllait të tij: «Njihu me Zotin!», sepse të gjithë do të më njohin, prej më të voglit 
gjer te më fisniku, sepse do t’ua fal mosbindjen dhe do ta harroj fajësinë e tyre. – Fjala 
e Zotit!” 
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Izraeli do të mbetet përgjithmonë popull i Zotit 
35Zoti e ka përcaktuar diellin si dritë për ditën, kurse hënën dhe yjet si dritë për natën. 
Zoti e rrëmon detin, që dallgët e tij të tërbohen. Ai, Zoti i gjithëfuqishëm, thotë: 
36«Betohem se do të kujdesem që këto rregulla të mos shfuqizohen, që Izraeli të mbetet 
populli im dhe ta ndihmoj.» 
37Zoti thotë: «Sa ç’mund të matë njeriu gjerësinë e qiellit ose themelet e tokës, aq mund 
ta mohoj unë popullin e Izraelit – me gjithçka që ka bërë.» 
 
Jerusalemi do të rindërtohet 
38«Po vjen koha, – thotë Zoti, – kur Jerusalemi do të rindërtohet për nderin tim. Muret e 
tij do të shtrihen si më parë, së pari nga kulla e Hananelit në verilindje deri në Portën e 
Qoshes në veriperëndim. 39Por që andej muri do të shkojë në vijë të drejtë deri në 
kodrën e Garevit; vetëm atëherë do të kthehet në jug në drejtim të Goas. 40Në jug do të 
përfshihet edhe mbarë lugina ku varrosen të vdekurit dhe ku derdhet hiri që mbetet 
prej flijimeve. Madje edhe kjo krahinë e papastër dhe, përveç kësaj, të gjitha shpatet 
nga kjo anë e përroit Kidron gjer lart në Portën e Kuajve në lindje, do të më kushtohen 
mua dhe do të jenë prona ime. Ky Jerusalem nuk do të shembet dhe të shkatërrohet 
më!» 
 
Jeremia blen një tokë si shenjë inkurajuese 

Vitin e 10-të të mbretërimit të Cidkijës – ishte viti i 18-të i mbretërimit të 
Nebukadnecarit – Jeremia mori një detyrë nga Zoti. 2Atëherë ushtria e 

Nebukadnecarit kishte rrethuar Jerusalemin, por profeti ishte i burgosur në oborrin e 
rojtarëve të pallatit mbretëror. 3Mbreti e ruante të burgosur atje, sepse Jeremia kishte 
shpallur si vijon: ”Zoti thotë: «Këtë qytet do t’ia dorëzoj pushtetit të perandorit të 
Babilonisë; ai do ta pushtojë. 4Mbreti Cidkija nuk do të ikë, por do të shtihet në 
mënyrë të pashmangshme në duart e perandorit babilonas. Ai do ta shohë ballë për 
ballë dhe do të detyrohet t’i japë llogari. 5Nebukadnecari do ta marrë në Babilon, dhe 
atje do të mbetet derisa të vdesë. – Fjala e Zotit! – Lufta jote kundër babilonasve është 
e kotë!»” – 6Atje në oborrin e rojtarëve të pallatit, Jeremia mori këtë detyrë. Ai e 
raporton vetë: 
7Zoti më tha: ”Hanameli, biri i xhaxhait tënd Shallumit, do të vijë tek ti duke t’u lutur: 
«Ma bli tokën time në Anatot! Kam vështirësi, dhe ti si i afërmi im më i ngushtë, e ke 
për detyrë ta sigurosh.»” 8Dhe në të vërtetë kushëriri im, Hanameli, erdhi tek unë në 
oborrin e rojtarëve, siç më kishte parathënë Zoti, e më tha: «Ma bli tokën time në 
Anatot në krahinën e Benjaminit! Si i afërmi im më i ngushtë, ti duhet ta sigurosh. Po 
ta blejë një tjetër, ti do të detyrohesh ta riblesh. Të lutem, blije!» 
Atëherë e kuptova se ky ishte urdhër i Zotit. 9E bleva tokën dhe të hollat ia dhashë 
kushëririt tim. 10U përpilua kontrata e blerjes. Origjinali u vulos dhe argjendi u peshua 
para dëshmitarëve. 11Kontratën e blerjes, origjinalin e vulosur dhe të rregullt bashkë 
me kopjen, 12ia dhashë Baruhut, birit të Nerijës dhe nipit të Mahsejës. Kështu bëra në 
prani të kushëririt tim dhe të dëshmitarëve, që kishin nënshkruar kontratën, dhe para 
syve të të gjithë burrave të Judës që gjendeshin në oborrin e rojtarëve. 13Pastaj në sy të 
të gjithëve caktova detyrën që vijon: 14”Zoti i gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit, të 
urdhëron: «Merre këtë kontratë blerjeje, origjinalin e vulosur bashkë me kopjen, dhe 
vendose në një shtambë prej balte, që të ruhet e padëmtuar. 15Sepse – kështu thotë 
Zoti i gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit, – një ditë në këtë vend do të blihen përsëri 
shtëpi, toka dhe vreshta.»” 
16Pasi ia dorëzova Baruhut kontratën e blerjes, iu luta Zotit: 17”O Zot, Perëndia jonë, me 
fuqinë tënde madhështore ti ke krijuar qiellin dhe tokën. Për ty nuk është asgjë e 
pamundur. 18Ti u tregon njerëzve dashuri dhe besnikëri nëpër mijëra breza; por në 
qoftë se ata ngarkohen me faj, ti ndëshkon për këtë edhe fëmijët e tyre. Ti, Perëndi i 
madh dhe i fortë, ti Zot i gjithfuqishëm, 19planet e tua janë të mëdha dhe veprat e tua 
janë të forta. Ti i kushton vëmendje asaj që bëjnë njerëzit, dhe i jep secilit atë që me-
riton sipas veprave të tij. 20Atëherë në Egjipt dhe deri sot ti ke bërë mrekulli të mëdha, 
për ne dhe për kombet e tjera, dhe si pasojë nami yt i madh njihet në të gjithë botën. 
21Me mrekulli të habitshme, me dorë të fortë dhe krah lart e nxore popullin tënd nga 
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Egjipti; armiqtë e tu mbaruan nga tmerri dhe frika. 22Ti ua dhe këtë vend izraelitëve, të 
cilin ua kishe premtuar me përbetim të parëve të tyre, këtë vend të pasur dhe pjellor. 
23Por kur e kishin shtënë në dorë vendin, ata nuk të dëgjuan më dhe nuk u kujdesën 
për udhëzimet e tua. Nuk zbatuan kurrgjë prej atyre që urdhërove. Në fund bëre që të 
gjitha këto fatkeqësi të binin mbi ta. 24Ledhet e sulmimit, nëpër të cilat babilonasit do 
të sulmonin qytetin, tashmë kanë dalë përpara deri në muret e qytetit. Së shpejti 
Jerusalemi do të bjerë; këtë do ta sigurojnë armët e armikut, si dhe uria dhe epidemia. 
Ajo, me të cilën i ke kanosur, u realizua: këtë mund ta shohësh vetë. 25E megjithatë, o 
Zot dhe Perëndi, ti më ke urdhëruar: «Blije tokën! Bëje në prani të dëshmitarëve!» – e 
Jerusalemi është pothuajse në duart e babilonasve!” 
26Zoti m’u përgjigj: 27«Unë jam Zoti, Perëndia e të gjithë njerëzve. A është diçka e 
pamundur për mua? 28-29Këtë qytet do ta shtie tani në duart e babilonasve dhe të 
perandorit të tyre, Nebukadnecarit. Trupat e tij do të depërtojnë në qytet dhe do t’i 
vënë zjarrin. Jerusalemi do të bëhet shkrumb e hi, bashkë me të gjitha shtëpitë, në 
çatitë e të cilave është djegur temjani për nder të Baalit, dhe ku janë derdhur blatime 
pijesh për nder të perëndive të huaja, për të më fyer mua. 30Njerëzit e Izraelit dhe të 
Judës kanë bërë prej kohësh atë që nuk më pëlqen dhe atë që më fyen. 31Ky qytet, 
Jerusalemi, e ka nxitur zemërimin tim me gjëra të tilla që nga dita e themelimit të tij 
deri sot. Për këtë unë duhet ta zhduk prej syve të mi. 32Duhet të bëj kështu për shkak 
të të gjithë së keqes që kanë bërë njerëzit e Izraelit dhe të Judës, veçanërisht mbretërit 
e tyre dhe nëpunësit e lartë, priftërinjtë dhe profetët, si dhe banorët e Jerusalemit. 
33Ata më kthyen shpinën. Herë pas here u thashë atë që duhej të bënin; ata nuk ia 
vunë veshin, nuk pranuan asnjë udhëzim. 34Madje edhe në Tempull ngritën shtatoret e 
tyre të pështira të idhujve dhe kështu e përdhosën shtëpinë që më takon mua dhe ku 
doja t’u afrohesha! 35Ata ndërtuan në luginën e Hinomit vende flijimi për t’ia kushtuar 
perëndisë Moloh bijtë dhe bijat e tyre. Këtë nuk e urdhërova: nuk më shkoi aspak në 
mend për të kërkuar diçka të tillë prej tyre. Me këtë sjellje të pështirë ata e futën të 
gjithë Judën në idhujtari. 
36Prandaj është koha t’u thoni: ky qytet do të bjerë në duart e Nebukadnecarit; këtë do 
ta sigurojë ushtria e tij e fuqishme, bashkë me urinë dhe epideminë. E megjithatë – 
pikërisht për këtë qytet, unë, Perëndia e Izraelit them: 37Do t’i mbledh banorët e tyre 
përsëri nga të gjitha vendet ku t’i kem shpërndarë me zemërimin tim të zjarrtë. Do t’i 
kthej dhe do të bëj që të banojnë këtu të sigurt dhe në paqe. 38Ata do të jenë përsëri po-
pulli im, dhe unë do të jem Perëndia e tyre. 39Për qëllim të lartë në jetë do t’u caktoj 
këtë: të më respektojnë, që atyre dhe pasardhësve të tyre t’u shkojë mbarë 
përgjithmonë. 40Përveç kësaj, për të gjitha kohët e ardhshme do të marr përsipër këtë: 
nuk do të pushoj së u bëri mirë, dhe do t’u vë në zemër një respekt të thellë ndaj meje, 
që të mos largohen më prej meje. 41Pastaj do t’u bëj mirë me dëshirë; do t’i mbjell 
përfundimisht në këtë vend,  do ta bëj me tërë zemër dhe më tërë forcë. 42Sikurse solla 
gjithë këtë fatkeqësi mbi popullin e Judës, ashtu do t’i sjell të mirën që i kam 
premtuar. – Fjala e Zotit!  43Në këtë vend, për të cilin ti dhe të tjerët thonë se iu dorëzua 
babilonasve dhe se do të bëhet shkretëtirë ku nuk do të banojë më asnjeri e as bagëti, 
në këtë vend do të blihet përsëri toka. 44Do të hartohen kontrata blerjeje, do të vuloset 
dhe do të thirren dëshmitarë. Gjithkund këtu në vend, në krahinën e Benjaminit, në 
Jerusalem dhe në rrethinat e tij, si dhe në të gjitha qytetet e Judës, qofshin në malësi, 
në zonën kodrinore ose në stepën në jug! Do ta kthej përsëri në të mirë fatin e popullit 
tim. – Fjala e Zotit!» 
 
Pas mbarimit do të vijë fillimi i ri 

Kur Jeremia ishte i burgosur dhe i ruajtur në oborrin e rojtarëve, Zoti iu drejtua 
përsëri atij dhe i tha: 2«Unë, Zoti, bëj që të ndodhë gjithçka; çdo gjë realizohet po 

të dua unë. 3Drejtohu tek unë, dhe unë do të të përgjigjem! Do të të tregoj gjëra 
madhështore, për të cilat nuk di asgjë e as që nuk mund t’i dish. 
4-5Unë, Zoti, Perëndia e Izraelit, të them: njerëzit e Jerusalemit do ta vazhdojnë luftën 
kundër babilonasve, dhe këta do ta mbajnë të rrethuar Jerusalemin. Ata do ta marrin 
me sulm dhe do ta shkatërrojnë pallatin e mbretit të Judës me të gjitha shtëpitë e 
qytetit. Në gërmadhat e qytetit do të grumbullohen kufomat e banorëve të Jerusalemit, 
të cilat i kam vrarë në zemërimin tim të zjarrtë. Jerusalemit i kam kthyer shpinën, 
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sepse banorët e tij kanë bërë shumë vepra të këqija. 6Por për këtë mund të jesh i si-
gurt: unë do t’i rikthej! Do t’ua shëroj plagët. Do t’u jap paqen e thellë dhe të 
qëndrueshme. 7Po, fatin e Judës dhe të Izraelit do ta kthej në të mirë, dhe do t’i bëj 
ashtu siç ishin dikur. 8Banorëve të Judës dhe të Izraelit do t’ua fal mëkatet, me të cilat 
u ngarkuan, mosbindjen, fajin dhe kryengritjen e tyre kundër meje! 9Dhe Jerusalemi 
do të jetë përsëri për mua arsye gëzimi, qytet që do të më sjellë nder dhe lavdi ndër të 
gjitha kombet. Ato do të shtangen, kur të dëgjojnë sa mirëqenie dhe lulëzim do t’i 
dhuroj këtij qyteti.» 
10-11Zoti vazhdoi: ”Ju mendoni se nuk do të hasni më askënd në Jerusalem dhe në të 
gjitha qytetet e Judës; mbarë vendi do të shkretohet, ku as njeri e as kafshë nuk do të 
banojnë më. Por të jeni të sigurt për këtë: brohoritja dhe gëzimi do të kthehen! Do të 
dëgjohet përsëri brohoritja e dhëndrit dhe e nuses. Populli do të sjellë përsëri flijime 
mirënjohjeje në Tempullin tim duke kënduar: «Falënderojeni Zotin e mbarë botës, 
sepse ai është i mirë ndaj nesh! Dashuria e tij nuk pushon kurrë!» Fatin e këtij vendi 
do ta kthej përsëri në të mirë: do ta bëj siç ishte dikur.” 
12Zoti i gjithëfuqishëm vazhdoi: «Tashti ky vend do të shkretohet dhe në të nuk do të 
banojë më as njerëz e as kafshë. Por, pastaj, të gjitha qytetet e Judës do të kenë 
kullotat e tyre, ku barinjtë do të fushojnë me kopetë e tyre – 13qytetet në malësi, në 
zonën kodrinore dhe në stepën në jug, në krahinën e Benjaminit dhe në rrethinat e 
Jerusalemit. Atje do të shihen përsëri gjithkund barinj që numërojnë delet e tyre. – 
Fjala e Zotit!» 
 
Zoti mban premtimin 
14«Po vjen koha, – thotë Zoti, – kur do ta realizoj atë që ua kam premtuar njerëzve të 
Izraelit dhe të Judës: 15Prej pasardhësve të Davidit do të thërras një njeri, i cili do t’i 
sjellë përsëri nder emrit të Davidit. Ai do ta udhëheqë vendin me drejtësi, sepse do t’u 
përmbahet udhëzimeve të mia. 16Atëherë populli i Judës do të jetë i sigurt nga armiqtë, 
dhe madje banorët e Jerusalemit do të jetojnë në paqe. Atëherë Jerusalemi do ta mbajë 
emrin: «Zoti është burimi i shpëtimit tonë!»” 17Po, Zoti ka premtuar: 
«Përherë do të ketë ndokënd prej pasardhësve të Davidit për të mbretëruar mbi 
Izraelin, 18dhe përherë do të ketë priftërinj prej fisit të Levit, të cilët do të më kushtojnë 
në Tempull flijime përkushtimi dhe blatime drithore, dhe do të therin kafshë për flijime 
miqësie!» 
19Dhe Zoti i tha Jeremisë: 20«Me ditën dhe me natën kam lidhur besëlidhje: ato vijnë 
dhe shkojnë në kohën e caktuar. Sa ç’mund ta shfuqizojë njeriu këtë besëlidhje, 21aq 
mund të shfuqizohet edhe besëlidhja që lidha me shërbëtorin tim, Davidin. Atij i kam 
premtuar se njëri prej pasardhësve të tij do të mbretërojë përherë në mbretërinë e tij. 
As besëlidhja ime me priftërinjtë e fisit të Levit nuk do të shfuqizohet. 22Sa ç’mund të 
numërohen yjet në qiell dhe kokrrizat e rërës në bregun e detit, aq do të mund t’i 
shumoj pasardhësit e shërbëtorit tim, Davidit, si dhe levitët që do të më shërbëjnë si 
priftërinj.» 
23Zoti i tha Jeremisë: 24”A ke dëgjuar çfarë po flasin disa njerëz? Ata pohojnë: «Zoti i ka 
mohuar Judën dhe Izraelin, të cilët i kishte zgjedhur vetë.» Ashtu e përbuzin popullin 
tim: sipas mendjes së tyre, ai nuk është më populli im. 25Por unë të them: kam lidhur 
me natën dhe me ditën besëlidhje; tokën dhe qiellin i kam vënë rregull të 
qëndrueshëm. 26Me po aq siguri që kam bërë këtë dhe e garantoj, nuk do t’i mohoj 
kurrë pasardhësit e shërbëtorit tim, Davidit, dhe njerëzit e pasardhësve të Davidit do të 
sundojnë mbi pasardhësit e Avrahamit, Izakut dhe Jakovit. Atëherë do të kem mëshirë 
për popullin tim dhe do ta kthej në të mirë fatin e tij!” 
 
Një rreze shprese në perëndim 

Nebukadnecari, perandori i Babilonisë, kishte hapur luftë kundër Jerusalemit 
dhe qyteteve të tjera të Judës. Ai kishte mobilizuar jo vetëm mbarë ushtrinë 

babilonase, por edhe trupat e të gjitha kombeve dhe perandorive, të cilat i kishte 
nënshtruar. Atëherë Jeremia mori detyrën që vijon: 2”Shko te Cidkija, mbreti i Judës, 
dhe jepi këtë porosi: «Zoti thotë kështu: Këtë qytet do t’ia dorëzoj pushtetit të 
perandorit babilonas; ai do t’i vërë zjarrin. 3Ti vetë nuk do t’i ikësh. Do të të zënë rob 
dhe do të të çojnë tek ai. Do ta kesh ballë për ballë dhe do të detyrohesh t’i japësh llo-
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gari. Pastaj do të të çojnë në Babiloni. 4Por dëgjo se ç’po të them, o Cidkija, mbret i 
Judës: ti nuk do të vritesh! 5Jo, ti do të vdesësh në paqe! Dhe sikurse ndizej zjarri dhe 
digjej temjani kur vdisnin paraardhësit e tu, mbretërit e mëparshëm të Judës, kështu 
do të bëhet edhe për nderin tënd! Dhe populli do të të vajtojë dhe do të thërrasë: O, 
sundimtari ynë!  – Fjala e Zotit.»”  6Profeti Jeremia ia përçoi këtë porosi Cidkijës, 
mbretit të Judës, në Jerusalem, 7kur ushtria e perandorit babilonas kishte hapur luftë 
kundër Jerusalemit, kundër Lakishit dhe kundër Azekës. Lakishi dhe Azeka ishin 
atëherë të vetmet qytete të fortifikuara në Judë, që nuk kishin rënë ende. 
 
Jerusalemi nuk e merr seriozisht fjalën e Zotit 
8-9Mbreti Cidkija kishte bërë marrëveshje solemne me banorët e Jerusalemit, që të 
liroheshin të gjithë skllevërit dhe skllavet hebreje. Askush nuk duhej të mbante më si 
skllav ose si skllave ndonjë burrë a grua të Judës, anëtar të popullit të vet, për t’i 
detyruar të punonin. 10Të gjithë ata që u pajtuan me marrëveshjen, pleqtë e 
Jerusalemit dhe pjesëmarrësit e tjerë në këtë çështje, iu përmbajtën para së gjithash 
kushteve dhe i liruan skllevërit dhe skllavet e tyre hebreje. 11Por pas pak, ata i 
skllavëruan përsëri. 12Pastaj Jeremia mori nga Zoti detyrën t’u jepte banorëve të 
Jerusalemit porosinë e mëposhtme: 
13”Zoti, Perëndia e Izraelit, thotë: «Kur i nxora paraardhësit tuaj nga Egjipti, ku kishin 
jetuar si skllevër, atëherë lidha besëlidhje me ta, dhe e dekretova si vijon: 14Çdo shtatë 
vjet ju duhet t’i lironi përsëri izraelitët që u detyruan të shiteshin skllevër. Për gjashtë 
vjet ata lejohen të jenë skllevërit tuaj, por pastaj ju duhet t’i lironi. Por paraardhësit 
tuaj nuk më dëgjuan as nuk iu përmbajtën kushteve. 15Ju kishit ndërruar mendje dhe 
kishit vepruar me drejtësi sipas urdhrit tim. Ju e kishit dekretuar lirimin e vëllezërve 
dhe të motrave tuaja, dhe para meje dhe me një marrëveshje solemne në Tempull, 
kishit marrë përsipër të vepronit ashtu. 16Por tani keni ndërruar përsëri mendje: 
njerëzit që sapo ishin liruar, i morët përsëri që të punonin sërish si skllevër për ju. 
Kështu keni treguar se sa pak më respektoni.  

17Prandaj po ju them: meqë nuk më keni dëgjuar dhe nuk e keni kryer lirimin e 
vëllezërve tuaj, unë, Zoti, do t’ju liroj – dhe ju do të vdisni nga shpata, epidemia dhe 
uria! Të gjitha kombet e botës do të tmerrohen kur ta shohin atë që do t’ju ndodhë. 18-

19Pleqtë e Judës dhe të Jerusalemit, oborrtarët dhe pjesëmarrësit e  tjerë në këtë punë, 
e kanë lidhur këtë besëlidhje me mua, të gjithë ata ishin të pranishëm kur demi u nda 
në dy pjesë dhe ata kaluan ndërmjet dy pjesëve. Por ata nuk e përfillën marrëveshjen 
dhe as nuk iu përmbajtën detyrimeve që morën përsipër para meje.  
Prandaj do t’u ndodhë si demit. 20Do t’ia dorëzoj pushtetit të armiqve të tyre gjakatarë, 
dhe kufomat do t’ua hanë hutat dhe çakajtë. 21Edhe mbretin Cidkija dhe ministrat e tij 
do t’ua dorëzoj luftëtarëve të Nebukadnecarit që mezi presin t’i vrasin.  
Ushtria babilonase, tani, vërtet është tërhequr, 22por unë, Zoti, do t’i jap urdhër të 
kthehet në këtë qytet.  
Do ta rrethojë qytetin, do ta pushtojë dhe do ta bëjë shkrumb e hi! Qytetet e Judës do 
t’i bëj shkretëtirë ku nuk do të banojë më askush.»” 
 
Shembulli i rehavasve 

Në kohën kur në Judë mbretëronte Jehojakimi, biri i Joshijës, Jeremia mori nga 
Zoti këtë detyrë: 2«Shko te burrat e fisit të Rehavit ♦  dhe ftoji të takohen me ty 

në njërën prej sallave të mbledhjes në Tempull. Atje shtroju përpara verë dhe ftoji të 
pinë!» 
3Jeremia shkoi te Jaasanja, biri i Jeremisë dhe nipi i Habacinjës, dhe e mori me vete 
bashkë me vëllezërit dhe bijtë e tij, si dhe të gjithë anëtarët e fisit të Rehavit, 4në 
Tempull. Ai i çoi në sallën ku mblidheshin nxënësit e profetit Hanan, birit të Jigdaljës. 
Salla gjendet pranë asaj të nëpunësit të lartë dhe përmbi atë të rojtarit të portës, 
Maasejës, birit të Shallumit. 5Atje Jeremia urdhëroi që përpara njerëzve të fisit të 
Rehavit të shtroheshin gota dhe broka plot me verë, dhe i ftoi të pinin. 
6Por rehavasit thanë: ”Nuk do të pimë asnjë pikë verë. Stërgjyshi ynë, Jonadavi, biri i 
Rehavit, na ka dhënë neve dhe pasardhësve tanë urdhrin e përhershëm: «Mos pini 
verë! 7Nuk duhet të ndërtoni shtëpi, as të punoni fusha e të mbillni vreshta dhe as t’i 
zotëroni ato! Duhet të banoni gjatë gjithë jetës në çadra; atëherë do të keni jetë të gjatë 
në këtë vend!» 8Këtë udhëzim të stërgjyshit tonë e kemi ndjekur në çdo kohë dhe me 
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përpikëri. Prandaj nuk pimë verë, as gratë tona, as bijtë dhe as bijat tona. 9-10Nuk 
ndërtojmë shtëpi për vete, por banojmë në çadra. Nuk kemi vreshta, as fusha dhe as 
farë për të mbjellë. I përmbahemi për gjithçka asaj që na ka udhëzuar stërgjyshi ynë. 
11Kur Nebukadnecari sulmoi vendin, vendosëm të shkonim në Jerusalem për t’u 
mbrojtur nga ushtria babilonase dhe siriane. Vetëm për këtë arsye ndodhemi tani këtu 
në Jerusalem.” 
12-13Pastaj Jeremia mori nga Zoti urdhrin që vijon: ”Shko dhe shpallu njerëzve të Judës 
dhe të Jerusalemit: «Zoti i gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit, thotë: A nuk doni të 
merrni mundimin të më dëgjoni? 14Urdhrin që Jonadavi, biri i Rehavit, ua dha bijve të 
tij, e kanë zbatuar: i urdhëroi të mos pinin verë, dhe deri sot ata nuk pinë verë. Ata 
kanë zbatuar urdhrin e stërgjyshit të tyre. Por unë ju kam thënë herë pas here se 
ç’duhet të bëni; por ju nuk më keni dëgjuar. 15Herë pas here ju kam dërguar 
shërbëtorët e mi, profetët, për t’ju paralajmëruar: hiqni dorë prej mënyrës suaj të keqe 
të jetesës, mos bëni më të keqija, mos vraponi pas perëndive të huaja e mos u 
kushtoni atyre flijime; atëherë do të mund të rrini në vendin që ua kam dhënë të 
parëve tuaj! Por ju nuk donit të më dëgjonit. 16Pasardhësit e Jonadavit e kanë dëgjuar 
urdhrin e stërgjyshit të tyre; ndërsa ju, populli i Judës, nuk më keni dëgjuar mua. 
17Prandaj tani do të sjell mbi ju, njerëz të Judës dhe banorë të Jerusalemit, të gjithë 
fatkeqësinë, me të cilën ju kam kanosur. Ju kam urdhëruar se ç’duhet të bëni; por ju 
nuk keni dëgjuar. Ju kam thirrur, por ju nuk jeni përgjigjur. – Fjala e Zotit të 
gjithëfuqishëm, Perëndisë së Izraelit!»” 
18Pastaj Jeremia u tha rehavasve: ”Zoti i gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit, thotë: «Ju e 
keni ndjekur udhëzimin e stërgjyshit tuaj, Jonadavit: keni zbatuar gjithçka që ju 
urdhëroi. 19Prandaj Rehavit nuk do t’i mungojnë kurrë pasardhësit që do ta ndjekin 
udhëzimin e stërgjyshit të tyre, dhe që në këtë mënyrë më shërbejnë mua! – Fjala e 
Zotit të gjithëfuqishëm, Perëndisë së Izraelit!»” 
_______ 
♦ Ata ishin strehuar në Jerusalem për shkak të inkursioneve (me nxitjen e babilonasve që ishin 
zënë me shtypjen e kryengritjes së brendshme) të kryera më 599-597 me anë të amonasve dhe 
moavasve.  
 
Shënimi i fjalëve të Jeremisë 

Ishte viti i katërt i mbretërimit të Joshijës, mbretit të Judës,♦  kur Zoti i tha 
Jeremisë: 2«Merr një pergamenë dhe shkruaj gjithçka që të kam thënë që nga 

koha e Joshijës deri sot për Izraelin, Judën dhe të gjitha kombet e tjera. 3Ndoshta 
njerëzit e Judës do të kthehen kur të dëgjojnë se çfarë fatkeqësie do të sjell mbi ta. 
Ndoshta ata do të heqin dorë nga jeta e tyre e keqe; atëherë do të mund t’ua fal 
mëkatet.» 
4Jeremia thirri Baruhun, birin e Nerijës, dhe i diktoi gjithçka që kishte thënë në emrin 
e Zotit në këtë kohë. Baruhu i shënoi. 5Pastaj Jeremia i tha: «Mua më ndalohet hyrja 
në Tempull. 6Prandaj shko atje të nesërmen e agjërimit dhe lexoje këtë pergamenë 
përpara të gjithë njerëzve që mblidhen në Tempull. Duhet ta dëgjojnë jo vetëm 
qytetarët e Jerusalemit, por edhe njerëzit nga qytetet e tjera të Judës. 7Ndoshta do të 
heqin dorë nga mënyra e tyre e keqe e jetesës dhe do t’i luten Zotit për mëshirë; sepse 
ai është plot zemërim për këtë popull dhe e ka kanosur me ndëshkim të tmerrshëm.» 
________ 
♦ Pas rënies së Ashkelonit më 604 para sulmit babilonas – ishte koha e krizës kombëtare. 
 
Baruhu i lexon hapur fjalët e Jeremisë 
8Baruhu bëri siç e kishte urdhëruar Jeremia dhe i lexoi fjalët e Zotit me zë të lartë në 
Tempull. 9Kjo ndodhi në vitin e pestë të mbretërimit të mbretit Jehojakim. Në muajin e 
nëntë ishte mbledhur populli i Jerusalemit dhe i qyteteve përreth për një ditë agjërimi. 
10Baruhu i lexoi me zë të lartë fjalët e Jeremisë përpara popullit të mbledhur (për 
agjerim) në oborrin e sipërm të Tempullit, duke qëndruar pranë portës së re, para 
sallës që i takonte Gemarjës, birit të protokollistit shtetëror të mëparshëm, Shafanit. 
11Mihaja, biri i Gemarjës, e dëgjoi Baruhun duke lexuar me zë të lartë nga përgamena 
atë që Zoti kishte thënë nëpërmjet Jeremisë. 12Papritur ai zbriti në pallatin e mbretit. 
Në sallën e protokollistit shtetëror ishin mbledhur të gjithë ministrat. Përveç 
protokollistit shtetëror atje ishin mbledhur Delaja, biri i Shemajës, Elnatani, biri i 
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Ahborit, Gemarja, biri i Shafanit, Cidkija, biri i Hananjës, dhe nëpunës të tjerë të lartë. 
13Mihaja i njoftoi për atë që Baruhu kishte lexuar përpara popullit me zë të lartë. 
14Pastaj ministrat e dërguan Jehudiun te Baruhu (Jehudiu ishte i bir i Netanjës; gjyshi 
i tij quhej Shelemja, kurse stërgjyshi Kushi). Jehudiu i dha urdhër Baruhut: «Sille 
pergamenën që ke lexuar përpara popullit me zë të lartë, te ministrat!» Baruhu e mori 
pergamenën dhe u kthye tek ata. 
15-16Ministrat i thanë Baruhut: «Ulu dhe na e lexo pergamenën!» Kur mbaroi, ata e 
shikuan njëri-tjetrin plot tmerr dhe i thanë: «Për këtë duhet ta njoftojmë patjetër 
mbretin!» 17Pastaj i thanë Baruhut: «Si ndodhi që i shkrove këto gjëra?» 
18Ai u përgjigj: «Jeremia ma ka diktuar këtë fjali pas fjalie, dhe unë veçse i kam 
shkruar  fjalët e tij me bojë në pergamenë.» 
19Pastaj ministrat i dhanë këtë këshillë: «Ti dhe Jeremia duhet të fshiheni shpejt! Nuk 
duhet ta dijë askush se ku jeni!» 
 
Mbreti Jehojakim shkatërron pergamenën 
20Ministrat e lanë pergamenën në sallën e protokollistit shtetëror Elishama dhe shkuan 
te mbreti në oborrin e pallatit. Ata e njoftuan për gjithçka. 21Mbreti e dërgoi Jehudiun 
për ta marrë pergamenën dhe i dha urdhër ta lexonte me zë të lartë përpara anëtarëve 
të mbledhur të shtëpisë mbretërore. 
22Atëherë mbreti banonte në shtëpinë dimërore, sepse ishte muaji i nëntë i vitit. Në 
mangall digjej zjarri. 23Ai kishte marrë një thikë si thika që përdorin shkrimtarët për të 
mprehur biçakun, dhe sapo Jehudiu mbaronte së lexuari tri a katër kolona, mbreti i 
priste ato me biçak nga pergamena dhe i hidhte në zjarr, derisa më në fund u asgjësua 
e gjithë pergamena. 24Asnjë nga dëgjuesit, as mbreti e as ndonjë nga njerëzit e tij, nuk 
u tmerrua, as i grisi rrobat. 25Tërë kohën Elnatani, Delaja, dhe Gemarja iu lutën 
mbretit të mos e digjte pergamenën. Por ai nuk pyeti për lutjen e tyre. 26Përkundrazi, i 
dha urdhër të birit, Jerahmeelit, si dhe Serajës, birit të Asrielit, dhe Shelemjës, birit të 
Avdeelit, të arrestonin profetin Jeremia dhe sekretarin e tij, Baruhun. Por Zoti kishte 
bërë që askush të mos i gjente gjëkundi. 
 
Jeremia i dikton përsëri fjalët e tij 
27Pasi mbreti Jehojakim e kishte djegur pergamenën, Zoti i tha Jeremisë: 28”Merr një 
pergamenë të re dhe bëj që të shkruhet gjithçka që ishte në pergamenën e parë. 29Por 
për Jehojakimin duhet të shkruash: «Zoti thotë: Ti e ke djegur pergamenën e parë dhe 
e ke qortuar Jereminë: ’Si guxon të urdhërosh të shkruhet se perandori babilonas me 
siguri do të vijë dhe do ta shkretojë këtë vend dhe do të dëbojë prej tij njerëzit dhe 
kafshët?’ 
 30Prandaj për ty, Jehojakimin, mbretin e Judës them: Askush prej pasardhësve të tu 
nuk do të hipë në fronin e Davidit. Kufoma jote do të hidhet jashtë, ku do t’i 
nënshtrohet nxehtësisë së ditës dhe ftohtësisë së natës. 31Do të ndëshkoj ty, 
pasardhësit e tu dhe bashkëfajtorët e tu. Mbi ty, mbi banorët e Jerusalemit dhe mbi të 
gjithë njerëzit e Judës do të sjell fatkeqësinë, me të cilën i kam kanosur; sepse askush 
prej jush nuk donte të më dëgjonte.»” 
32Pastaj Jeremia mori një pergamenë të re dhe ia dha Baruhut. Ky shkroi nën diktimin 
e Jeremisë përsëri gjithçka që kishte qenë në pergamenën e mëparshme, të cilën 
mbreti Jehojakim e kishte hedhur në zjarr. Por Jeremia i shtoi edhe shumë fjalë të 
ngjashme. 
 
Jeremia e paralajmëron mbretin Cidkija për shpresa të kota 

Mbreti babilonas Nebukadnecar kishte emëruar mbret të vendit – në vend të 
birit të Jehojakimit, Jehojahinit – Cidkijën, xhaxhanë e tij. 2Por as mbreti 

Cidkija e as oborrtarët e tij, as banorët e vendit nuk e morën seriozisht atë që Zoti u 
tha nëpërmjet Jeremisë. 
35Kur babilonasit e kishin rrethuar Jerusalemin, ushtria e faraonit u afrua nga Egjipti 
për t’i sulmuar. Kur e morën vesh këtë rrethuesit, u tërhoqën nga qyteti. Atëherë 
Jeremia ishte i lirë të lëvizte; ende nuk ishte futur në burg. Pastaj mbreti Cidkija dërgoi 
Juhalin, birin e Shemajës, dhe priftin Cefanja, birin e Maasejës, te profeti Jeremia me 
këtë detyrë: «Lutju Zotit, Perëndisë sonë, për ne!» 6Por Zoti, Perëndia e Izraelit, i tha 
Jeremisë: 7”Të dy duhet ta njoftojnë mbretin e Judës, i cili i ka dërguar, për këtë: 
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«Ushtria e faraonit që ka dalë për t’ju ndihmuar, tashmë po kthehet në Egjipt. 
8Babilonasit po kthehen. Ata do ta sulmojnë këtë qytet, do ta pushtojnë dhe do ta 
bëjnë shkrumb e hi. 9Unë, Zoti, po ju paralajmëroj: mos ju mbushet mendja se 
babilonasit janë tërhequr përfundimisht. 10Edhe në qoftë se mund ta shpartallonit 
mbarë ushtrinë babilonase dhe sikur të mbeteshin vetëm disa të plagosur në çadrat e 
tyre, ata do të ngriheshin për ta bërë qytetin shkrumb e hi!»” 
 
Jeremia futet në burg 
11Me afrimin e egjiptianëve, u tërhoqën babilonasit. 12Jeremia deshi të largohej nga 
qyteti për të shkuar në krahinën e fisit të Benjaminit, për të ndarë një trashëgimi me të 
afërmit e tij. 13Kur iu afrua portës së Benjaminit, oficeri i rojës e ndaloi. Ishte Jirija, biri 
i Shelemajës dhe nipi i Hananjës. Ai i thirri Jeremisë: «Ndal, ti që kalon në anën e 
armikut!» 14Jeremia iu përgjigj: «Kjo nuk është e vërtetë; nuk po kaloj në anën e 
armikut!» Por Jirija nuk i kushtoi vëmendje. Ai e arrestoi dhe e shpuri para ministrave. 
15Këta u zemëruan me Jereminë: ata urdhëruan ta rrihnin dhe ta sillnin në shtëpinë e 
protokollistit, Jonatanit, e cila ishte shndërruar në burg. 16Kështu, Jereminë e futën në 
një bodrum me qemerë, që më parë përdorej si sternë. Atje qëndroi për një kohë të 
gjatë. 
 
Jeremisë i lehtësohet dënimi 
17Një ditë mbreti Cidkija dërgoi disa veta për të sjellë profetin fshehurazi në pallatin e 
tij, dhe e pyeti: «A ke për mua ndonjë porosi nga Zoti?» Jeremia iu përgjigj: «Po, ai 
thotë: Ti do t’i dorëzohesh perandorit të Babilonisë.» 18Pastaj Jeremia e pyeti mbretin: 
«Çfarë krimi të kam bërë ty, ose oborrtarëve të tu apo këtij populli, që më fut në burg? 
19Ku janë futur profetët e tu që parashikuan që perandori i Babilonisë nuk do të të 
sulmojë as ty e as këtë vend?» 20Pastaj shtoi: «Zotëria dhe mbreti im, pranoje lutjen 
time: Mos më kthe në shtëpinë e Jonatanit. Kjo do ta shkaktojë me siguri vdekjen 
time!» 
21Pastaj mbreti Cidkija dha urdhër që Jeremia të ruhej në oborrin e rojës. Atje mori si 
racion të përditshëm një bukë të rrumbullakët nga furra e rrugës, derisa mbaroi krejt 
buka në qytet. 
 
Jeremia detyrohet të heshtë 

1-3Të gjithëve në oborrin e rojës Jeremia u tha: ”Dëgjoni se ç’po thotë Zoti: «Kush 
mbetet në këtë qytet, do të vritet me shpatë, uri ose me epidemi. Por kush u del 

babilonasve përpara për t’u dorëzuar, do të shpëtojë jetën e tij. Mos u mashtroni: ky 
qytet do të bjerë në duart e babilonasve: do ta pushtojë Nebukadnecari.»” Këtë e 
dëgjuan nëpunësit mbretërorë, Shefatja, biri i Matanit, dhe Gedalja, biri i Pashhurit, si 
dhe Juhali, biri i Shelemjës, dhe Pashhuri, biri i Malkijës. 4Ata e njoftuan mbretin për 
këtë e thanë: «Ky njeri duhet të vritet! Në qoftë se vazhdon të flasë kështu, ushtarët që 
na kanë mbetur ende dhe tërë njerëzit e tjerë do të humbasin çdo kurajo. Ky njeri nuk 
kërkon të mirën e popullit, por rrënimin e tij!» 
5«Bëni çfarë të doni me të – tha mbreti. – Nuk mund t’ju pengoj.» 6Pastaj Jereminë e 
shpunë në sternën e princit Malkija, i cili ndodhej në oborrin e rojës. E ulën me litarë. 
Në sternë nuk kishte ujë, por vetëm baltë, në të cilën Jeremia u fundos. 
 
 Jereminë e shpëton një i huaj 
7-8Në pallatin e mbretit ndodhej një nubas i tredhur me emrin Eved-Meleh. Kur dëgjoi 
se Jereminë e kishin hedhur në sternë, u largua menjëherë nga pallati dhe kërkoi 
mbretin, i cili ndodhej në portën e Benjaminit, dhe i tha: 9«Mbreti im, ajo që këta njerëz 
i kanë bërë profetit Jeremia, është padrejtësi e rëndë. Ata e kanë hedhur në sternë dhe 
e kanë braktisur atje në mjerim për të vdekur nga uria. Në qytet nuk ka më bukë.» 
10Pastaj mbreti dha urdhër: «Merr 30 burra me vete dhe nxirre Jereminë nga sterna, 
para se të vdesë!» 11Eved-Melehu shkoi bashkë me burra të tjerë në pallatin e mbretit 
dhe prej sallës së rrobave të depos së rezervave mori disa rroba të vjetruara dhe të 
grisura. Ai i uli me litarë poshtë te Jeremia në sternë 12dhe i dha atij urdhër duke 
thirrur: «Vendos rrecka nën supe, që të mos të të presë litari.» Jeremia bëri ashtu.  

13Pastaj e ngritën me litarë dhe e nxorën nga sterna. Që atëherë Jeremia qëndroi 
përsëri në oborrin e rojës. 

38



 453

 
Mbreti urdhëron ta thërrasin profetin fshehurazi 
14Një ditë mbreti Cidkija urdhëroi ta thërrisnin profetin Jeremia në portën e tretë të 
Tempullit. Atje i tha: «Dua të di se ç’të ka thënë Zoti. Mos më fshih gjë!» 
15Jeremia iu përgjigj: «Në qoftë se të them të vërtetën, ti do të më vrasësh, e në qoftë se 
të jap një këshillë, nuk do t’i kushtosh vëmendje.» 16Pastaj mbreti e siguroi sy për sy 
duke iu betuar: «Betohem për Zotin që vepron, i cili na dha jetën, se nuk do të lejoj që 
të vritesh e as nuk do të të dorëzoj tek ata që duan të të vrasin.» 
17Atëherë Jeremia i tha Cidkijës: ”Perëndia e Izraelit, Zoti i gjithëfuqishëm, tha: «Në 
qoftë se del nga qyteti dhe i dorëzohesh perandorit babilonas, atëherë do të shpëtosh, 
dhe këtij qyteti nuk do t’i vihet zjarri. Ti do të mbetesh gjallë bashkë me familjen tënde. 
18Por në qoftë se nuk del, ky qytet do t’u dorëzohet babilonasve dhe do të bëhet 
shkrumb e hi. Atëherë edhe ti nuk do të mund t’u shpëtosh.»” 
 19Mbreti iu përgjigj: «Kam frikë nga njerëzit e mi që kanë kaluar në anën e babilonasve. 
Mund të më dorëzojnë tek ata, e atëherë me siguri do të më trajtojnë keq.» 
20Por Jeremia e siguroi: ”Jo, ti nuk do t’u dorëzohesh. Dëgjo atë që të thotë Zoti; 
atëherë asgjë nuk do të të ndodhë, dhe do të shpëtosh jetën. 21Por në qoftë se nuk 
pranon të dalësh, do të realizohet ajo që më tregoi Zoti: 22Pashë se si të gjitha gratë që 
kishin mbetur në pallatin e mbretit të Judës, do të çohen te gjeneralët babilonas. E 
dëgjova se si ato po vajtonin dhe thoshin për ty: «Atë e kanë gënjyer dhe mashtruar, 
miqtë e tij të mirë! Tani kur është në hall, ata e lënë në baltë!»” 
 23E Jeremia mbaroi: «Po, të gjitha gratë dhe fëmijët e tu do të çohen te babilonasit, 
edhe ti nuk do të mund t’u shpëtosh. Ata do të të zënë rob dhe do të të dorëzojnë te 
perandori i tyre. Ndërsa ky qytet do të bëhet shkrumb e hi.» 
24Atëherë Cidkija i tha Jeremisë: ”Askush të mos marrë vesh se çfarë kemi folur me 
njëri-tjetrin, përndryshe, duhet të vdesësh. 25Në qoftë se ministrat e mi mësojnë për 
bashkëbisedimin tonë, do të vijnë tek ti për të të marrë në pyetje: «Çfarë i ke thënë 
mbretit e si të është përgjigjur? Mos na fshih gjë, përndryshe do të të vrasim!» 26Atëherë 
thuaju vetëm këtë: «I jam lutur mbretit me këmbëngulje që të mos më kthente në 
shtëpinë e Jonatanit, përndryshe, do të vdisja atje.»” 
27Në të vërtetë, të gjithë oborrtarët shkuan te Jeremia dhe e morën në pyetje. Ai iu 
përgjigj ashtu siç i kishte thënë mbreti. Atëherë e lanë të qetë; sepse për bashkë-
bisedimin nuk morën vesh asgjë. 28Kështu, Jeremia mbeti në oborrin e rojës deri në 
ditën e pushtimit të Jerusalemit. 
 
Rrënimi i Jerusalemit 

Në muajin e 10-të të vitit të 9-të të mbretërimit të Cidkijës, mbretit të Judës, 
Nebukadnecari, perandori i Babilonisë, u paraqit bashkë me mbarë ushtrinë e 

tij para Jerusalemit, dhe filloi rrethimin e qytetit. 2Ditën e 9-të të muajit të 4-t, vitin e 
11-të të mbretërimit të Cidkijës, babilonasit hapën një vrimë në murin e qytetit. 3Pasi 
ra qyteti, gjeneralët babilonas organizuan një hyrje solemne në Jerusalem dhe e 
vendosën shtabin e tyre pranë Portës së mesit. Pranë tyre ishin edhe Nergal-Sareceri, 
Samgar-Nebu, drejtori i pallatit dhe një Nergal-Sarecer tjetër, këshilltari më i lartë 
mbretëror. 
4Kur e panë këtë, mbreti Cidkija dhe luftëtarët e tij u larguan nga qyteti natën nëpër 
udhën e portës midis dy mureve pranë kopshtit mbretëror, dhe udhëtuan drejt lindjes 
në rrafshinën e Jordanit. 5Menjëherë trupat babilonase filluan t’i ndiqnin dhe e arritën 
Cidkijën në rrafshinën afër Jerihos. Ata e zunë rob dhe e shpunë te Nebukadnecari në 
Rivlë,♦ në provincën e Hamatit. Atje Nebukadnecari e shpalli vetë vendimin gjyqësor 
kundër tij. 
 6Cidkijën e detyruan të shihte vrasjen e djemve të tij. Udhëheqësit e tjerë të Judës u 
ekzekutuan atje. 7Pastaj Cidkijës ia nxorën sytë, i vunë prangat dhe e shpunë në 
Babiloni. 
8Në Jerusalem babilonasit i vunë zjarrin pallatit mbretëror dhe të gjitha shtëpive të 
tjera dhe shembën muret e qytetit. 9Pjesën tjetër të popullsisë së qytetit, si dhe të gjithë 
ata që kishin kaluar në anën e armikut, Nebucaradani, komandanti i rojës personale 
të Nebukadnecarit, i shpuri rob në Babiloni. 10Vetëm një pjesë të shtresës më të varfër 
të popullsisë – njerëzit që nuk kishin asnjë pronë – e la në Judë. Atyre Nebucaradani u 
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dha ara dhe vreshta. 
________ 
♦ 200 km në veri të Jerusalemit. 
 
Lirimi i Jeremisë 
11Për lirimin e Jeremisë, Nebukadnecari i kishte dhënë Nebucaradanit, komandantit të 
rojës së tij personale, urdhrin që vijon: 12«Shiko që ta gjesh atë! Merre në mbrojtje dhe 
sigurohu që askush të mos i bëjë dëm! Në qoftë se ka ndonjë dëshirë, plotësoja!» 
13Prandaj Nebucaradani bashkë me kryetarin e pallatit, Nebushasbanin, krye 
këshilltarin mbretëror, Nergal-Sarecerin, dhe komandantët e tjerë babilonas 
14urdhëruan ta nxirrnin Jereminë nga oborri i rojës dhe ia dorëzuan Gedaljës, birit të 
Ahikamit dhe nipit të Shafanit, që ta shoqëronin për siguri deri në shtëpi. Kështu, 
Jeremia mbeti mes popullit të tij 
 
Premtimi drejtuar të huajit Eved-Melehut 
15Kur ishte ende i burgosur në oborrin e rojës, Jeremia kishte marrë nga Zoti këtë 
detyrë: 16”Shko tek nubasi Eved-Meleh dhe jepi këtë porosi: Zoti i gjithëfuqishëm, 
Perëndia e Izraelit, thotë: «Tani do të realizoj atë që i kam shpallur këtij qyteti: Qyteti 
do të rrënohet! Ti do ta përjetosh vetë, 17por kur të realizohet kjo, ty do të shpëtoj. Ti 
nuk do të biesh në dorë të atyre, nga të cilët ke frikë. 18Do të sigurohem që askush të të 
mos vrasë. Ti do të mbetesh gjallë, sepse më ke besuar mua, Zotit!»” 
 
Jeremia qëndron në Judë 

Zoti foli përsëri me Jereminë, pasi Nebucaradani, komandanti i rojës personale, 
e kishte njohur në Ramë dhe e kishte liruar. 

Jeremia ndodhej atje me duar të lidhura mes njerëzve të Jerusalemit dhe të Judës, që 
shpiheshin rob në Babiloni. 2-3Por komandanti i rojës personale e zbuloi, dërgoi ta 
thërriste dhe i tha: «Zoti, Perëndia jote, e kanosi më përpara këtë vend me fatkeqësinë 
që ka rënë tani mbi të. Ai e realizoi paralajmërimin e tij. Meqë keni mëkatuar kundër tij 
dhe nuk e keni dëgjuar, kjo duhej të binte mbi ju. 4Por unë tani po t’i heq prangat; do 
të lirohesh. Në qoftë se dëshiron të vish me mua në Babiloni, mund të vish lirisht: do të 
kujdesem për ty. Në rast të kundërt, nuk ka problem. Mbarë vendi është i hapur para 
teje: mund të shkosh ku të duash.» 
5Pasi Jeremia nuk mund të vendoste menjëherë, Nebukadnecari i tha: «Kthehu te 
Gedalja, biri i Ahikamit dhe nipi i Shafanit, të cilin perandori i Babilonisë e ka emëruar 
përfaqësues të tij për qytetet e Judës. Ti mund të banosh tek ai dhe kështu do të 
mbetesh mes popullit tënd. Megjithatë nuk je i detyruar të veprosh kështu: mund të 
shkosh ku të duash!» 
Nebucaradani i bëri Jeremisë një dhuratë dhe i dha ushqim për udhëtim. 6Jeremia 
shkoi te Gedalja në Micpë dhe banoi mes njerëzve që kishin mbetur në vend. 
 
Populli mblidhet rreth Gedaljës 
(2 Mbret 25,22-24) 
7-8Disa komandantë nga Juda nuk u ishin dorëzuar babilonasve: Jishmaeli, biri i 
Netanjës, Johanani dhe Jonatani, bijtë e Kareahut, Zeraja, biri i Tanhumetit, pastaj 
djemtë e Efaiut nga Netofa, dhe Jaasanja nga Maaha. Ata dhe ushtarët e tyre mësuan 
që mbreti i Babilonisë e kishte emëruar Gedaljën, birin e Ahikamit, guvernator të 
Judës dhe kishte vënë nën sundimin e tij pjesën më të varfër të popullsisë, të cilën 
babilonasit nuk e kishin shpënë në robëri. Komandantët dhe ushtarët e tyre iu afruan 
pastaj Gedaljës në Micpë, 9dhe Gedalja u tha: «Po ju jap fjalën: nuk keni pse të frikë-
soheni, në qoftë se u nënshtroheni babilonasve! Qëndroni në vend, shërbejini 
perandorit babilonas, dhe do t’ju shkojë mbarë. 10Unë vetë do të qëndroj këtu në Micpë 
për t’i mbrojtur punët tona te babilonasit. Shkoni në qytetet, që keni pushtuar. 
Kujdesuni për mbledhjen e verës, të frutave dhe të ullinjve, dhe ruani rezerva!» 
11-12Shumë njerëz të Judës kishin ikur te moavasit, amonasit, edomasit♦  ose në vende 
të tjera. Kur morën vesh që perandori babilonas kishte lënë një pjesë të popullsisë në 
Judë, dhe që Gedaljën e kishte emëruar guvernator, ata u kthyen në Jerusalem dhe u 
paraqitën te Gedalja në Micpë. Prodhimi i verës dhe i frutave ishte mjaft i bollshëm. 
__________ 
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♦ Të gjitha këto kombe ishin ndërlikuar në komplotin kundër babilonasve. 
 
Vrasja e guvernatorit 
(2 Mbr 25,25-26) 
13Një ditë u paraqitën Johanani, biri i Kareahut, dhe komandantët që nuk u ishin 
dorëzuar babilonasve, ata shkuan te Gedalja në Micpë 14dhe i thanë: «A nuk e di se 
mbreti i amonasve, Baalisi,♦ ka dërguar Jishmaelin, birin e Netanjës, për të të vrarë?» 
Por Gedalja nuk i besoi. 15Johanani madje i bëri Gedaljës edhe një ofertë; ai tha: «Do ta 
vras Jishmaelin, dhe askush nuk do ta marrë vesh se kush e ka bërë! Nuk mund ta 
durojmë që ai të të vrasë ty. Për pasojë të gjithë ata që janë mbledhur rreth teje, do të 
shpërndahen përsëri dhe kështu pjesa e Judës që mbetet, do të rrënohet!» Por Gedalja 
iu përgjigj: «Ajo që po thua për Jishmaelin, nuk është e vërtetë. Mos i bëj asnjë të 
keqe!» 
________ 
♦ Ai do të ketë dëshiruar që të zhduket Gedalja kështu që mund të zgjeronte territorin e tij. 
 

Në muajin e shtatë të po atij viti erdhi Jishmaeli, biri i Netanjës dhe nipi i 
Elishamajës, i shoqëruar nga dhjetë njerëz të tjerë te Gedalja në Micpë. 

Jishmaeli i takonte familjes mbretërore dhe kishte qenë njëri nga oficerët më të lartë të 
mbretit. Kur ata po hanin se bashku, 2Jishmaeli dhe shoqëruesit e tij u ngritën, 
nxorën shpatat e tyre dhe e vranë Gedaljën, njeriun që perandori babilonas e kishte 
emëruar guvernator të vendit. 3Jishmaeli vrau edhe burra të tjerë nga Juda, që kishin 
qenë me Gedaljën në Micpë, si dhe luftëtarët babilonas që gjeti atje. 
 
Jishmaeli vret disa pelegrinë nga Samaria 
4Ditën tjetër – askush nuk e kishte marrë ende vesh se Jishmaeli e kishte vrarë Ge-
daljën – 5në Micpë erdhën tetëdhjetë njerëz. Mjekrat e tyre ishin të prera, kurse rrobat i 
kishin të grisura, dhe lëkurën të gërvishtur e gjakosur, si shenjë vajtimi. Ata vinin nga 
Shehemi, Shilo dhe nga Shomroni, dhe donin të shkonin në Jerusalem për të sjellë 
temjan e dhurata të tjera në Tempullin e Zotit. 6Jishmaeli u doli përpara duke qarë nga 
Micpa dhe i ftoi të hynin: «Ejani te Gedalja, biri i Ahikamit!» 7Kur njerëzit kishin hyrë 
në qytet, Jishmaeli dhe njerëzit e tij i masakruan dhe kufomat e tyre i hodhën në një 
sternë. 8Vetëm dhjetë prej tyre i lanë gjallë. Ata i kishin thënë Jishmaelit: «Mos na vrit! 
Do të të tregojmë se ku i kemi fshehur rezervat ushqimore në fushë: grurë dhe elb, vaj 
ulliri dhe mjaltë.» 
9Sterna ku Jishmaeli kishte hedhur kufomat e të vrarëve, ishte po ajo sternë e madhe, 
për të cilën mbreti Asa nga Juda kishte dhënë urdhër ta gërmonin, kur kishte qenë në 
luftë me Bashën, mbretin e Izraelit. Jishmaeli, biri i Netanjës, e mbushi atë plot me 
kufoma. 
 
Lirimi i të rrëmbyerve 
10Pjesën e popullsisë të Micpës që mbetej, si dhe bijat e mbretit të Judës, të gjithë ata 
që Nebucaradani, komandanti i rojës personale, i kishte lënë nën mbrojtjen e Gedaljës, 
i zuri rob Jishmaeli, dhe u nis me ta për në krahinën e amonasve. 
11Kur Johanani, biri i Kareahut, dhe komandantët e tjerë, dëgjuan çfarë kishte bërë 
Jishmaeli, 12i vunë në ndjekje bashkë me të gjithë ushtarët e tyre dhe e arritën në 
pellgun e madh të Givonit. 13Njerëzit që Jishmaeli kishte rrëmbyer, u gëzuan kur panë 
se po vinte Johanani me komandantët e tjerë. 14Ata i kthyen shpinën Jishmaelit dhe 
kaluan në anën e Johananit, birit të Kareahut. 15Jishmaeli iku bashkë me tetë prej 
njerëzve të tij dhe kaloi tek amonasit. 
 
Nisja për në Egjipt 
16Johanani, biri i Kareahut, dhe komandantët e tjerë morën përgjegjësinë për njerëzit 
që Jishmaeli i kishte larguar nga Micpa pas vrasjes së Gedaljës: burrat (d.m.th. 
ushtarët), gratë, fëmijët, oborrtarët, shkurt të gjithë ata që komandandët i kishin sjellë 
me vete nga Givoni. 17-18Ata të gjithë kishin frikë nga babilonasit, sepse Jishmaeli e 
kishte vrarë Gedaljën, njeriun që babilonasit e kishin emëruar guvernator të Judës. 
Prandaj ikën në jug dhe u ndalën në bujtinën e Kimhamit pranë Betlehemit. Që andej 
donin të niseshin për në Egjipt. 
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Paralajmërimi për emigrimin në Egjipt 

Para nisjes, të gjithë komandantët, me në krye Johananin, birin e Kareahut, 
dhe Asarja, biri i Hoshajës, si dhe të gjithë të arratisurit prej fisnikëve deri tek 

njerëzit më të thjeshtë, shkuan te profeti Jeremia. 2Ata i thanë: «Plotësoje dëshirën tonë 
dhe lutju Zotit, Perëndisë sate, për ne! Dikur ishim shumë, por, siç e sheh, kemi 
mbetur shumë pak. 3Lutju Zotit, Perëndisë sate, për ne, që të na tregojë, ku duhet të 
shkojmë dhe çfarë duhet të bëjmë!» 
4Jeremia iu përgjigj: «Mirë, do ta plotësoj dëshirën tuaj dhe do t’i lutem Zotit, Perëndisë 
suaj. Do t’ju tregoj të gjithëve se si më përgjigjet: nuk do t’ju fsheh gjë.» 5Ata e 
siguruan: «Zoti le të paraqitet si dëshmitar i pakorruptueshëm kundër nesh, në qoftë 
se nuk do të bëjmë ashtu siç do të na urdhërojë nëpërmjet teje! 6Pavarësisht nëse 
urdhri i tij na pëlqen ose jo, do ta dëgjojmë Perëndinë tonë, të cilin e pyesim nëpërmjet 
teje. Atëherë do të na shkojë mbarë.» 
7Pas dhjetë ditësh Jeremia e mori përgjigjen prej Zotit. 8Ai mblodhi Johananin, të gjithë 
komandantët dhe mbarë popullin, 9dhe u tha: ”Ju më jeni lutur që t’ia paraqit 
kërkesën tuaj Zotit, Perëndisë së Izraelit. Dëgjoni se si ju përgjigjet: 10«Në qoftë se doni 
të jetoni të qetë në këtë vend, do t’ju mbjell dhe nuk do t’ju shkul; do t’ju ndërtoj dhe 
nuk do t’ju rrënoj. Më vjen keq që u detyrova ta sillja fatkeqësinë mbi ju. 11Ju tani keni 
frikë nga mbreti i Babilonisë. Por unë, Zoti, po ju them: Nuk ka pse të keni frikë nga ai; 
sepse unë ju qëndroj pranë, do t’ju shpëtoj nga dora e tij. 12Do të bëj që ai të ketë 
mëshirë për ju dhe t’ju lejojë të ktheheni në shtëpitë tuaja.» 
13Por ju duhet ta dëgjoni Zotin, Perëndinë tuaj, dhe të mos largoheni nga ky vend. 14Ju 
nuk duhet të thoni: Duam të nisemi për në Egjipt, ku nuk do t’i dëgjojmë më brirët e 
luftës, nuk do të përjetojmë më luftë dhe nuk do të vuajmë nga uria; atje duam të 
qëndrojmë! 15Në këtë rast, Zoti i gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit, ju njofton: «Ju, 
njerëzit e Judës që keni mbetur në vend! Në qoftë se mbështeteni në planin tuaj dhe 
emigroni në Egjipt, 16atëherë lufta së cilës doni t’i shmangeni, do t’ju arrijë atje, dhe 
uria, për të cilën keni frikë, do t’ju ndjekë pas gjer atje: do të vdisni në Egjipt. 17Të 
gjithë ata që vendosin të emigrojnë në Egjipt, do të vdesin atje nga lufta, uria dhe 
epidemia. Askush nuk do të shpëtojë, askush nuk do t’i ikë fatkeqësisë që do ta sjell 
mbi ju.» 
18Zoti i gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit, ju njofton: «Në qoftë se ikni në Egjipt, 
zemërimi im do t’ju arrijë siç arriti banorët e Jerusalemit. Kush do t’ju shohë, do të 
tmerrohet. Do të viheni në lojë dhe do t’jua përdorin emrin si mallkim. Ndërsa këtë 
vend nuk do ta shihni më.»” 
 
Paralajmërimin e merr era 

Kur Jeremia u kishte treguar të mbledhurve gjithçka, me të cilën e kishte 
ngarkuar Zoti, 2Asarja, Johanani dhe të tjerët, të cilët ishin shumë më 

mendjemëdhenj se ata, thanë: «Ti gënjen! Zoti, Perëndia jonë, nuk flet nëpërmjet teje, 
kur thua se nuk duhet të emigrojmë në Egjipt. 3Ty të nxit kundër nesh sekretari yt, 
Baruhu! Ai do që ne të biem në duart e babilonasve, që ata të na vrasin ose që të na 
shpien në vendin e tyre.» 
42,19bAtëherë Jeremia iu përgjigj: ”Jo, Zoti është ai që ju tha juve dhe pjesës së Judës që 
ka mbetur në vend: «Mos shkoni në Egjipt!» Mos u mashtroni! Ju kam paralajmëruar. 
42,20Ju e vini jetën tuaj në rrezik! Në fillim më dërgoni te Zoti e thoni: «Lutju Zotit për ne, 
Perëndisë sonë! Pastaj na njofto për gjithçka që na thotë: ne do të drejtohemi sipas 
asaj.» 
 42,21Tani nuk doni ta dëgjoni Zotin e as doni ta bëni atë që ju thashë në emrin e tij. 
42,22Ta keni të qartë: në vendin ku doni të emigroni, do të vdisni nga lufta, uria dhe 
epidemia!” 
4Por Johanani, komandanti i trupave, si dhe mbarë populli nuk iu bindën urdhrit të 
Zotit. 5Nën udhëheqjen e Johananit dhe të oficerëve të tjerë, ata u nisën për në Egjipt: 
Njerëzit e Judës që më parë kishin ikur në vendet fqinjë dhe pastaj ishin kthyer, 
6burrat, gratë dhe fëmijët, si dhe bijat e mbretit dhe të gjithë njerëzit e tjerë, të cilët 
Nebucaradani, komandanti i rojës personale të Nebukadnecarit, i kishte lënë pas te 
Gedalja në Micpë. Edhe Jereminë dhe sekretarin e tij i detyruan t’u shkonin pas. 7Ata 
u nisën kundër urdhrit të Zotit, dhe arritën në Tahpanhes, në kufirin egjiptian. 
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As Egjipti nuk i mbron nga Nebukadnecari 
8Atje Zoti i tha Jeremisë: 9”Merr gurë të mëdhenj dhe futi para syve të njerëzve të Judës 
në hyrjen e ndërtesës shtetërore në tokën argjilore. 10Pastaj thuaju: «Zoti i 
gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit, ju njofton: Shërbëtorin tim, Nebukadnecarin, 
perandorin e Babilonisë, do ta sjell këtu. Do ta ngre këtu mbi këta gurë fronin e tij, dhe 
ai do të ngrejë mbi të çadrën e tij madhështore. 11Ai do ta godasë Egjiptin dhe do ta 
mundë. Egjiptianët do të vdesin nga shpata ose epidemia ose do të shpihen rob, të 
gjithë ata që janë përcaktuar për këtë.♦  12Do t’i vë zjarrin tempullit të perëndive 
egjiptiane;  Nebukadnecari do t’i djegë shtatoret e tyre dhe do t’i largojë. Ai do ta 
pastrojë Egjiptin nga shtatoret e perëndive të tij, ashtu siç pastron bariu rrobat nga 
morrat. Pastaj do ta lërë përsëri, pa u penguar nga askush. 13Ai do t’i shkatërrojë 
shtyllat prej guri të Heliopolit dhe do t’i bëjë perënditë egjiptiane shkrumb e hi.»” 
________ 
♦ Sipas kronikës babilonase kjo ndodhi më 567 p.e.r. Historian hebre Josef Flavi na thotë se 
Nebukadnecari i deportoi hebrenjtë që gjeti në Egjipt.  
 
Të ikurit nuk kanë nxjerrë mësim 

Zoti i dha Jeremisë një porosi për të gjithë njerëzit e Judës që banonin në 
Egjipt, në Migdol, në Tahpanes, në Memfis dhe në pjesën jugore të vendit. 

Jeremia duhej t’u thoshte: 2”Zoti i gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit, thotë: «Ju e keni 
provuar fatkeqësinë që solla mbi Jerusalem dhe mbi të gjitha qytetet e tjera të Judës. 
Sot ato janë vetëm gërmadha të braktisura. 3Fajtorë janë vetë banorët e tyre për shkak 
të veprave të tyre të këqija; sepse ata kanë nderuar perëndi të huaja, të cilat askush 
prej jush nuk i njihte më parë, as të parët tuaj. Ata u kushtuan atyre flijime, dhe 
kështu më zemëruan. 4Herë pas here jua kam dërguar shërbëtorët e mi, profetët, me 
paralajmërimin: Mos bëni gjëra të tilla të pështira, i urrej ato! 5Por ju nuk keni dëgjuar 
dhe nuk keni hequr dorë nga veprat tuaja të këqija. Përkundrazi, keni këmbëngulur 
t’u sillni flijime këtyre perëndive. 6Për këtë e derdha lirisht zemërimin tim. Ai bëri 
kërdinë në qytetet e Judës dhe në rrugët e Jerusalemit, kështu që ato u bënë 
gërmadha dhe shkrumb e hi, ashtu siç kanë mbetur sot e kësaj dite.» 
7-8Prandaj Zoti i gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit, sot ju pyet: «A nuk keni mësuar gjë 
nga kjo? Ju u kushtoni flijime perëndive të huaja edhe këtu në Egjipt dhe kështu më 
zemëroni! A doni të bini në fatkeqësi dhe ta shfarosni popullin e Judës, burra dhe gra, 
fëmijë dhe foshnja, deri te më i fundit? Me veprat tuaja ju e shkaktoni vetë rënien tuaj! 
Ndër të gjitha kombet ju do të viheni në lojë dhe do t’jua përdorin emrin si mallkim. 9I 
harruat të gjitha ato, me të cilat ju më keni fyer në Judë dhe në rrugët e Jerusalemit, 
ju dhe të parët tuaj, gratë tuaja, mbretërit tuaj dhe gratë e tyre? 10Keni mbetur të 
pandreqshëm deri në ditën e sotme. Nuk keni frikë prej meje dhe nuk i përmbaheni as 
ligjit, as urdhërimeve që ju dhashë juve dhe të parëve tuaj.» 
11Prandaj Zoti i gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit, thotë: «Kam vendosur të sjell 
fatkeqësi mbi ju dhe ta shkatërroj plotësisht popullin e Judës. 12Edhe ata që kanë 
mbetur gjallë, që ngulën këmbë të emigronin në Egjipt, do t’i vras. Ata të gjithë, fisnikët 
dhe njerëzit e rëndomtë, do të vdesin nga lufta dhe epidemia. Ju do të viheni në lojë 
dhe do t’jua përdorin emrin si mallkim. 13Siç kam ndëshkuar Jerusalemin, ashtu do t’i 
ndëshkoj edhe njerëzit e Judës që banojnë në Egjipt – me luftë, me uri dhe me 
epidemi. 14Asnjëri prej tyre nuk do t’u shpëtojë ose të mbesë gjallë. Asnjëri prej tyre 
nuk do të kthehet në Judë, megjithëse përmallohen për të banuar përsëri atje. Vetëm 
shumë pak prej tyre, do të shpëtojnë e do të kthehen atje.»” 
 
Zoti mban fjalën e fundit 
15Të gjithë burrat që e dinin se gratë e tyre u kishin kushtuar flijime perëndive të 
huaja, dhe të gjitha gratë që rrinin pranë – ishin shumë – edhe izraelitët që banonin në 
pjesën jugore të vendit, i thanë Jeremisë: 16«Atë që na ke thënë si porosi nga Zoti, nuk 
do ta dëgjojmë! 17Do të vazhdojmë të plotësojmë betimet që i bëmë mbretëreshës së 
qiellit. Do t’i kushtojmë flijime përkushtimi dhe blatime pijesh, siç bënë më parë të 
parët tanë, mbretërit dhe pleqtë, në Jerusalem dhe në qytetet e Judës. Atëherë na sh-
konte mbarë, kishim mjaft bukë dhe nuk kishim asnjë hall. 18Por qysh kur nuk i 
kushtuam më flijime mbretëreshës së qiellit, na mungon gjithçka, dhe po vdesim nga 
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lufta dhe uria.» 19Gratë shtuan: «Burrat tanë janë dakord që t’i kushtojmë flijime 
përkushtimi dhe blatime pijesh mbretëreshës së qiellit dhe të pjekim për nder të saj 
ëmbëlsirat e flijimit të bëra sipas formës së saj.» 
20Jeremia iu përgjigj mbarë popullit, burrave dhe grave: 21«Ju i ngatërroni gjërat! 
Pikërisht këto flijime ju kanë rrëzuar në fatkeqësinë që ju e shkaktuat vetë në qytetet e 
Judës dhe në rrugët e Jerusalemit, ju vetë, të parët tuaj, mbretërit dhe pleqtë tuaj dhe 
mbarë populli! Zoti ju ka ndëshkuar për këtë. 22Ai nuk mund ta duronte më sjelljen 
tuaj të pështirë, dhe për këtë vendi juaj u bë gërmadhë, tokë e mallkuar, ku nuk 
banon më asnjeri. 23Kjo ndodhi sepse ju i keni kushtuar flijime mbretëreshës së qiellit. 
Ju keni mëkatuar kundër Zotit dhe nuk e keni dëgjuar atë; nuk i jeni përmbajtur ligjit 
të tij, urdhërimeve të tij e as nuk u keni kushtuar vëmendje paralajmërimeve të tij. Për 
këtë ai ju ka rrëzuar në fatkeqësinë që po ju ndjek deri sot.» 
24-25Pastaj Jeremia i tha mbarë popullit, dhe veçanërisht grave: ”Dëgjoni tani se çfarë ju 
shpall Zoti i gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit: «Ju jeni njerëz që e mbani premtimin! 
Ju thoni: Jemi betuar t’i kushtojmë flijime përkushtimi dhe blatime pijesh 
mbretëreshës së qiellit, dhe duam ta bëjmë këtë. Mirë, mbajeni premtimin dhe 
plotësoni betimin tuaj! 26Por, gjithashtu dëgjoni se çfarë ju them unë, Zoti, të gjithë 
njerëzve të Judës që tani banoni në Egjipt. Betohem për emrin tim të fuqishëm: askush 
prej jush nuk do ta marrë më nëpër gojë emrin tim e të thotë: ’Betohem për Zotin që 
vepron!’ 27Tani nuk do të kujdesem më për mirëqenien tuaj, por për rrënimin tuaj. Të 
gjithë njerëzit nga Juda që banojnë në Egjipt, do të vdesin nga lufta ose nga uria deri 
te njeriu i fundit. 28Vetëm pak njerëz do t’i shpëtojnë shpatës dhe do të kthehen prej 
Egjiptit në Judë. Atëherë do ta kuptojnë se fjala e kujt plotësohet, e imja ose e juaja. – 
29Do t’ju jap edhe prova, nga të cilat do të mund ta kuptoni që në këtë vend unë ju 
ndëshkoj dhe që i realizoj kanosjet e mia kundër jush: 30Unë, Zoti, do t’ua dorëzoj 
faraonin Hofra ♦ armiqve të tij të betuar, siç bëra me Cidkijën, mbretin e Judës, kur ia 
dorëzova armikut të tij të betuar Nebukadnecarit, perandorit të Babilonisë.»” 
_________ 
♦ Kjo ndodhi më 570 p.e.r. kur Amasisi, pasardhësi i Hofrës, ua dorëzoi armiqve të tij, të cilët e 
mbytën.   
 
Një fjalë ngushëlluese për Baruhun 

Ishte viti i katërt i mbretërimit të Jehojakimit, birit të Joshijës, në Judë. Atëherë 
Jeremia i tha Baruhut, birit të Nerijës, i cili i kishte shkruar me diktim fjalët e 

tij: 23”Ti ankohesh: «Më vjen shumë keq, dhe tani Zoti më ngarkon me vuajtje të reja. 
Nuk mund të duroj më! Rënkoj vazhdimisht dhe nuk gjej qetësi!» Por Zoti, Perëndia e 
Izraelit, të thotë: 4«Shiko: unë, Zoti, do ta rrëzoj atë që kam ndërtuar dhe do ta shkul 
atë që kam mbjellë. Kështu bëj në mbarë tokën (e Izraelit). 5Kërkon që të bëj përjashtim 
për ty? Mos e kërko! Tani po sjell fatkeqësi mbi mbarë popullsinë, por ti të paktën do të 
shpëtosh gjallë, kudo që të shkosh. – Fjala e Zotit!»” 
 
KAP. 46-51: Gjyqi mbi kombet 

Në kapitujt që vijojnë do të njoftohet për atë që Zoti urdhëroi të shpallej për fatin 
e kombeve. 

 
Egjipti mundet në betejën e Karkemishit 
2Ishte viti i katërt i mbretërimit të Jehojakimit, mbretit të Judës, kur ushtria e faraonit 
Neho, mbretit të Egjiptit, qëndroi afër Karkemishit ♦  pranë Eufratit dhe u mund atje 
nga Nebukadnecari, perandori i Babilonisë. Në Jerusalem Jeremia shpalli: 
3-4”Po dëgjoj thirrjet e egjiptianëve: 
«Merrni mburojat!» «Mbrehni kuajt!» «Ngjituni në karrocë» «Vishni helmetat!» 
«Rreshtohuni për betejë!» «Përgatitni heshtat» «Vishni koracat!» «Përpara për luftë!» – 
5Por çfarë duhet të shoh? Si ndodhi kjo? Luftëtarët humbën guximin; ata zmbrapsen! 
Sulmit nuk mund t’i qëndrojnë as trimat më të mëdhenj; të gjithë ikin, sa më shpejt, 
pa shikuar rreth e rrotull! «Panik kudo» – thotë Zoti. 6Madje edhe më i shpejti nuk 
mund të ikë, madje më i forti nuk mund të shpëtojë më. Në veri, në bregun e Eufratit, 
ata rrëzohen përtokë dhe rrinë të shtrirë, të vdekur. 
7Kush afrohet me gjëmim të madh si uji i një lumi të rrëmbyeshëm, si Nili, i cili 
përmbyt vendin? 8Ky është Egjipti. Ai thotë: «Dua të shkoj në veri për të përmbytur 
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mbarë vendin. Do t’i shkatërroj qytetet me gjithë banorët e tyre. 9Ngrihuni, ju kuaj! 
Nisuni, ju karroca! Trupat më të mira përpara, mbajtësit e mburojave nga Kushi dhe 
Puti dhe harkëtarët nga Ludi!» 
10Por Zotit i takon toka, dhe në ditën e betejës ai do të hakmerret kundër egjiptianëve, 
armiqve të tij! Atëherë shpata e tij do të hajë, derisa të ngopet, dhe do të pijë gjakun e 
tyre! Zoti i gjithëfuqishëm do të bëjë një gosti flijimi në vendin e veriut, në bregun e 
Eufratit! 
11Egjipt i mjerueshëm, ngjihu lirisht në malësinë e Gileadit dhe merr atje pak melhem! 
Prapësëprapë nuk mund të të ndihmojnë të gjitha ilaçet së bashku: plaga jote është e 
pashërueshme! 12Kombet kanë marrë vesh se sa je përulur; mbarë bota të ka dëgjuar 
duke klithur. Luftëtarët e tu u penguan me njëri-tjetrin dhe rrëzuan përtokë, dhe 
askush prej tyre nuk shpëtoi gjallë.” 
___________________________________ 
♦ më 605 p.e.r. Disfata e egjiptianëve i la vendet e tjera në jug pa mbrojtje para pushtimit 
babilonas (shih më poshtë). 
 
Babilonasit futen në Egjipt 
Kur Nebukadnecari, perandori i Babilonisë, u afrua për të pushtuar Egjiptin, Zoti 
shpalli nëpërmjet profetit Jeremia: 14”Thuaju egjiptianëve çfarë do t’u ndodhë; le ta dinë 
njerëzit e Migdolit, Memfisit dhe Tahpanhesit! Thuaju: «Përgatituni për luftë: merrni 
armët në duar! Të gjithë fqinjtë tuaj i përpiu tashmë shpata!» – 15Por çfarë po shoh? 
Edhe faraoni i fuqishëm është shtrirë përtokë? Po ai nuk arriti t’i qëndronte sulmit, 
sepse Zoti ishte ai që e goditi! 16Zoti bëri që mercenarët e faraonit të pengoheshin dhe të 
rrëzoheshin përtokë; ranë mbi njëri-tjetrin! Atëherë ata i thirrën njëri-tjetrit: «Ejani të 
kthehemi në shtëpi, në vendet, nga të cilat rrjedhim, të tërhiqemi nga kjo luftë e 
tmerrshme! 17Jepi faraonit një emër të ri; quaje: Mburravec, të cilit i ka ardhur fundi!» 
18«Betohem, – thotë Zoti, mbreti i gjithfuqishëm, – se siç mbizotëron mali i Taborit 
kodrat përreth, sa Karmeli shquhet nga deti, aq shquhet fuqia e atij që afrohet për të të 
sulmuar ty, o faraon! 19Merrini plaçkat, ju egjiptianë, ju duhet të mërgoni! Memfisi do 
të bëhet shkretëtirë, gërmadha ku nuk do të banojë askush!» 
20Egjipti është si lopë e re madhështore. Atij i vërsulen zekthat nga veriu, 21e madje 
mercenarët që në Egjipt janë majmur si viça, ikin. Askush prej tyre nuk e përballon 
sulmin kur Zoti u kërkon llogari dhe sjell rrënim mbi ta. 22Ushtria e Egjiptit tërhiqet si 
shlligë fërshëlluese kur armiqtë afrohen me fuqi duke vringëlluar sëpatat si druvarë. 
23Ata e goditën Egjiptin të zhveshur, siç priten shkurre. Ata janë të panumërt si 
karkalecat; askush nuk mund t’i numërojë. 24Egjipti rri pranë, i mbuluar me turp, i 
dorëzuar te kombi i veriut. 
25Zoti i gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit, thotë: «Tani do t’i kërkoj llogari Amonit, 
perëndisë së Tebes, Egjiptit dhe të gjitha perëndive të tyre, dhe të gjithë mbretërve të 
tyre, faraonit, dhe të gjithë atyre që besojnë në të! 26Do t’ia dorëzoj armiqve të tyre të 
betuar: perandorit të Babilonisë, Nebukadnecarit, dhe ushtrisë së tij! 
Por më vonë Egjipti do të popullohet përsëri si në kohët e lashta,» – thotë Zoti.” 
 
Fjalë ngushëlluese për Izraelin 
27«Por ti, o Izrael, mos ki frikë! – thotë Zoti. – Ti je nën mbrojtjen time! Ju pasardhës të 
Jakovit, mos t’ju lëshojë zemra. Ju dhe fëmijët tuaj do t’i marr nga vendi i largët, ku 
jeni burgosur. Do të ktheheni në vendin tuaj dhe do të jetoni atje në paqe, të sigurt dhe 
në qetësi. 
28Mos ki frikë, o Izrael! – thotë Zoti. – Unë do të të ndihmoj! Të gjitha kombet ku të kam 
shpërndarë, do t’i shkatërroj, por ty kurrë! Ty vetëm do të të disiplinoj rreptësisht, 
sepse nuk mund të lë pa ndëshkim.» 
 
Për filistenjtë 

Para pushtimit të qytetit Gaza nga faraoni, Zoti shpalli nëpërmjet profetit 
Jeremia fatin e filistenjve: 

2”Zoti thotë: «Uji vjen nga veriu. Ai do të bëhet lumi që do të rrëmbejë gjithçka, që do të 
përmbytë gjithçka: tokën e hapur dhe gjithçka që rritet atje, qytetet dhe banorët e tyre. 
Njerëzit vajtojnë dhe klithin, 3sepse dëgjojnë përplasjen e këmbëve të kuajve, 
rrapëllimin e karrocave, rrotullimin e rrotave. Atëherë prindërit nuk shqetësohen më se 
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ku ndodhen fëmijët e tyre; aq shumë i ka kapluar frika. 4Erdhi dita që u sjell rrënimin 
të gjithë filistenjve. Askush nuk do të mbetet, që mund t’i vijë në ndihmë Tirit ose 
Sidonit. Unë vetë, Zoti, jam ai që do t’i shkatërroj filistenjtë, tepricën e këtij populli që 
erdhi dikur nga Kreta.»” 
5Banorët e Gazës po vajtojnë; kanë rruar kokat. Në Ashkelon ka heshtur çdo zë gëzimi. 
Ju pasardhës të anakasve, edhe sa kohë do të vajtoni dhe ta gjakosni lëkurën? 6Oh, 
shpatë e Zotit, a nuk do t’u japësh qetësi? Kthehu në millin tënd! Mos u tërbo më, 
ndal! – 7Por si mund të ketë qetësi? Vetë Zoti i dha urdhër të godiste Ashkelonin dhe 
krahinën bregdetare. 
 
Moavit i erdhi fundi 

Zoti i gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit, thotë: ”Mjerë banorët e Nevos! Qyteti i 
tyre do të shkretohet. Kirjataimin do ta mbulojë turpi; do të pushtohet. Moavi,♦ 

kështjella e sigurt, do të merret dhe do të bëhet rrafsh me tokën; 2madhështisë së tij i 
erdhi fundi. Në Heshbon armiqtë kanë hartuar planin për të rrënuar Moavin. «Ejani, – 
thanë, – ta zhdukim këtë popull nga faqja e dheut!» Edhe brenda mureve të tua, o 
Madmen, së shpejti do të mbretërojë heshtja e vdekjes; ushtritë që do të të 
shkatërrojnë, tashmë janë nisur!” 
3Dëgjoni! Nga Horonaimi vijnë thirrje për ndihmë! Gjithçka do të shkretohet, gjithçka 
do të fundoset në gërmadhë. 4Moavit i erdhi fundi. Fëmijët e tij thërrasin me zë të lartë. 
5Ata që kanë mbetur gjallë, ngjiten rrugës për në Luhit duke qarë. Kur zbret nga 
Horonaimi dëgjohet thirrja e njerëzve në hallin e tyre. 6«Largohuni! – thërrasin ata – 
Kërkoni strehim! Vraponi në stepë dhe mbahuni gjallë si dëllinjë!» 
7O Moav, ti je mbështetur në kështjellat dhe rezervat e tua, dhe pikërisht për këtë do të 
pushtohesh! Perëndia jote, Kemoshi, do të shpihet në mërgim, ai dhe të gjithë 
priftërinjtë e tij dhe udhëheqësit! 8Armiku, i cili do të shkatërrojë gjithçka, do të vijë në 
çdo qytet; askush nuk do t’i shpëtojë fatit të tij. Poshtë në Jordan dhe lart në 
rrafshnaltë gjithçka do të bëhet gërmadhë. Kështu ka urdhëruar Zoti. 9Vendosni 
përmendore varri për Moavin, sepse i erdhi fundi. Qytetet e tij do të bëhen shkretëtirë 
ku nuk do të banojë askush. 10Mallkuar qoftë njeriu që urdhrin e Zotit e zbaton vetëm 
me gjysmë zemre! Mallkuar qoftë secili që e tërheq shpatën e tij nga gjakderdhja! 
_______ 
♦ Moavasit i pushtuan babilonasit më 581 p.e.s 
 
Qetësisë së Moavit i vjen fundi 
11Moavi (deri këtu) nuk u sulmua kurrë nga armiqtë, as nuk u detyrua të futej në 
robëri. Ai është si vera që rri në depo, dhe që kurrë nuk është derdhur nga një enë në 
tjetrën, dhe kështu nuk humbet as shijen e as aromën. 
12«Prandaj po afrohet dita, – thotë Zoti, – kur do t’i dërgoj vozëtarët në Moav për të 
derdhur verën. Ata do t’i zbrazin të gjitha vozat dhe do t’i copëtojnë! 13Moavi do të lihet 
në baltë nga perëndia i tij, Kemoshi, siç u la edhe Izraeli në baltë nga shtatorja e demit 
në Bet-El, tek e cila i varte shpresat e tij!» 14Ju njerëz të Moavit, si mund të pohoni: «Ne 
jemi luftëtarë trima, burra të lindur për luftë»? 15Armiqtë që do ta shkretojnë vendin 
tuaj dhe do t’i marrin me sulm qytetet tuaja, tashmë po afrohen. Djemtë tuaj më të 
mirë u afrohen vetëm sa për t’u masakruar prej tyre! – Fjala e Zotit të gjithëfuqishëm! 
16Rrënimi i Moavit është afër: do t’i vijë fundi shumë shpejt. 17Ngrihuni, ju fqinjtë dhe të 
gjithë të njohurit e tij, filloni vajtimin e vdekjes dhe thoni: «E pabesueshme! Kjo 
perandori e fuqishme është thyer, kjo perandori e fuqishme dhe e lavdishme!» 
 
Lajmi i të arratisurve 
18O popull i Divonit, zbrit nga lartësia jote krenare dhe ulu në pluhur! Armiqtë që 
shkretojnë mbarë Moavin, po ngjiten tek ti dhe do t’i shkatërrojnë kështjellat e tua. 
19Ju, njerëz të Aroerit, dilni në rrugë dhe shikoni çfarë po vjen! Pyetni burrat dhe gratë 
që po ikin: «Çfarë ka ndodhur?» 20Ata do t’ju thonë: «Moavi mbaroi: ai dështoi në 
mënyrë të turpshme! Klithni! Thërritni! Le ta dinë njerëzit pranë lumit Arnon: Moavi u 
shkatërrua!» 
21Dënimi ra mbi malësinë në veri të luginës së Arnonit: mbi Jahaz dhe Mefaat, 22mbi 
Divon, Nevo dhe Bet-Divlataim, 23mbi Kirjataim, Bet-Gamul dhe Bet-Meon, 24mbi Kerijot 
dhe Bocra, dhe mbi të gjitha qytetet e tjera të moavasve. 
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25«Do t’i jap fund pushtetit kryelartë të Moavit!» – thotë Zoti. 
 
Moavi – objekt i talljes së merituar 
26-27Jepini Moavit të pijë verë derisa të dehet, dhe pastaj ta vjellë! Hiqej si i madh ndaj 
Zotit; moavasit e kanë përqeshur popullin e tij, Izraelin. Sa herë që keni folur për të, e 
keni tundur kokën me tallje, sikur të ishte fjala për njerëz të kapur duke vjedhur. 
Prandaj tani edhe ju do të viheni në lojë! 
28Popull i Moavit, braktisi qytetet e tua dhe fshehu mes të çarave të shkëmbinjve! Ti 
duhet të jetosh si pëllumbat e egër, të cilët i bëjnë çerdhet e tyre në shpatet e 
humnerave të thella! 
 
Vajtimi për Moavin 
29E njohim mendjemadhësinë e pamasë të Moavit; sa kryelartë dhe i guximshëm është 
ky popull, sa i është rritur mendja për pushtetin e tij! 
30«Edhe e di, – thotë Zoti, – sa mendjemadh është. Flet vazhdimisht fjalë të bukura, por 
veprat e tij tregojnë që pas tyre nuk fshihet asgjë.» 
31Për Moavin filloj këngën e vajtimit; kërkoj ndihmë për këtë popull; më vjen keq për 
njerëzit e Kir-Heresit. 32Popull i Sivmës, për ty vajtoj më tepër sesa për popullin e 
Jazerit. Ti je si hardhia, dredhëzat e së cilës arrijnë deri në Detin e Vdekur dhe lart deri 
në Jazer. Por në kohën e të korrave të frutave dhe të vjeljes së rrushit, armiqtë do t’ju 
sulmojnë dhe do të shkretojnë gjithçka. 33Atëherë do të ketë mbaruar gëzimi dhe 
brohoritja në kopshtet e pemëve dhe në vreshtat e Moavit. Në boritë nuk do të rrjedhë 
lëng rrushi, sepse askush nuk do ta shtrydhë më rrushin, dhe në vend të thirrjeve të 
gëzimit do të dëgjohen klithma vaji. 
34Njerëzit e Heshbonit kërkojnë ndihmë: thirrja e tyre depërton deri në Elale dhe në 
Jahac: mund të dëgjohet nga Coari deri në Horonaim dhe Eglat-Shelishija. Madje edhe 
oaza e Nimrimit do të bëhet shkretëtirë.  35«Pas pak në Moav nuk do të ketë asnjë që të 
ngjitet në altar për t’u kushtuar flijime perëndive të tij – thotë Zoti. – Do t’i jap fund!» 
36Prandaj e këndoj këngën time të vajit për Moavin, për njerëzit e Kir-Heresit. Ajo 
tingëllon trishtueshëm si fyejt që bien në raste varrimi. Të gjithë thesarët që Moavi i 
mblodhi për vete, kanë humbur. 37Në shenjë vajtimi, çdo kokë është qethur, çdo mjekër 
është rruar, të gjitha duart janë plot të prera të gjakosura; të gjithë mbajnë zi. 38Në 
çatitë e rrafshëta të shtëpive dhe në sheshet e qytetit dëgjohen vetëm vaje dhe të qara. 
Zoti thotë: «Moavin e kam thyer si shtambë, që nuk i hyn në punë askujt.» 
39Klithni dhe thërritni gjithkund: «Moavit i erdhi fundi! Ai u kthen shpinën të gjithëve i 
turpëruar.» Të gjithë popujt fqinj do ta vënë në lojë dhe do t’i kthejnë shpinën. 
 
Vendimi përfundimtar 
40Zoti thotë: «Si shqiponja, armiqtë do të arrijnë me vrull dhe do të lëshohen mbi Moav!» 
41Qytetet dhe kështjellat do të pushtohen – më trimat e Moavit do t’i pushtojë frika si 
gruaja në vuajtjet e lindjes. 42Populli i Moavit do të shuhet, do të zhduket nga toka, 
sepse ka ngritur krye kundër Zotit. 
43«Tmerri, gracka dhe laku ju presin, o banorë të Moavit – thotë Zoti. – 44Kush arrin t’i 
shpëtojë tmerrit, do të bjerë në grackë; kush arrin të ngrihet nga gracka, do të zihet në 
lak. Ky është fati që kam përgatitur për ju kur t’ju kërkoj llogari!» 
45Të arratisurit po vijnë nga Heshboni dhe kërkojnë strehim. Por qyteti është djegur. 
Nga pallati i mbretit Sihon doli zjarri që shkretoi mbarë Moavin tejembanën – këtë vend 
plot fjalëmëdhenj. 46Mjerë ti, o Moav, popull i perëndisë Kemosh, të erdhi fundi. Burrat 
dhe gratë e tua shpihen në robëri. 
47«Por pastaj do ta kthej fatin e moavasve në të mirë» – thotë Zoti.  
Këtu mbaron vendimi gjyqësor për Moavin. 
 
Për amonasit 

Zoti thotë: «Pse e ka përvetësuar krahinën e fisit të Gadit Milkomi, perëndia i 
amonasve? Pse i ka shtënë në dorë qytetet e atjeshme populli i tij? Ah, sikur 

Izraeli të mos kishte më djem dhe trashëgimtarë! 2Por pritni, – thotë Zoti, – po vjen dita 
kur kundër Rabës, kryeqytetit të amonasve, do të sjell armiq! Raba do të shndërrohet 
në gërmadhë, dhe rrethinat do të shkatërrohen nga zjarri! Atëherë Izraeli do t’ua 
rimarrë tokën e vet atyre që ia kanë marrë!» 
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3O banorë të Heshbonit, qani dhe vajtoni, sepse qyteti Aji është bërë shkretëtirë! 
Klithni, o banorë të qyteteve që i takojnë Rabës, mbani zi, vraponi andej-këtej duke 
qarë në fushat tuaja, sepse perëndia juaj, Milkomi, do të shkojë në mërgim bashkë me 
të gjithë priftërinjtë dhe pleqtë e tij! 4O Raba, ti qytet që ke gabuar kundër Zotit dhe 
kundër popullit të tij, pse mburresh për luginat e tua të frytshme? Ti i var shpresat te 
rezervat e tua duke thënë: «Kush mund të më sulmojë?» 
5Perëndia, Zoti i gjithëfuqishëm, thotë: «Prit, mbi ty do të sjell tmerr nga të gjitha anët. 
Banorët e tu do të shpërndahen në të gjitha drejtimet, dhe nuk do të ketë askënd për 
të të mbledhur përsëri! 
6Por më vonë fatin e amonasve do ta kthej në të mirë» – thotë Zoti. 
 
Për edomasit 
7Zoti i gjithëfuqishëm thotë: «Tani, njerëzit e Temanit megjithë urtësinë e tyre nuk dinë 
nga t’ia mbajnë; në kokat e tyre të mprehta nuk hyn më asgjë! Mos është ndryshkur 
mendja e tyre? 8Ju tregtarët e Dedanit, kthehuni dhe ikni! Fshihuni në shpella, sepse 
do të sjell shkatërrim te pasardhësit e Esavit; tani do t’i laj hesapet me ta! 9Vreshtarët 
do të kalojnë nëpër ta dhe nuk do të lënë asgjë për të vjelë; vjedhësit do të futen natën 
tek ata dhe do t’i plaçkitin sipas qejfit. 10Pasardhësit e Esavit do t’ua dorëzoj armiqve të 
tyre. Do t’ua tregoj skutat e tyre: më kot do të fshihen. Të gjithë edomasit do t’i gjejë 
vdekja. Nuk do të ketë më vëllezër dhe fqinjë që mund të thonë: 11’Lëri fëmijët e tu tek 
unë, se kujdesem unë për ta; gruaja jote mund të mbështetet në ndihmën time!’» 
12«Dëgjoni mirë, ju edomas! – thotë Zoti. – Prej kupës që është mbushur me zemërimin 
tim, duhet të pinë njerëzit që nuk ishin të dënuar për këtë. A do të jeni të kursyer? Ju 
nuk do t’i shpëtoni dënimit; ju do ta pini! 13Unë, Zoti, jam betuar me kokën time: 
kryeqyteti yt, Bocra, do të bëhet shkretëtirë, vend turpi dhe tmerri. Emri yt do të 
përdoret si sharje. Edhe qytetet e tjera të Edomit do të mbeten përgjithmonë 
gërmadha!» 
 
Zoti thërret kombet në luftë kundër Edomit 
14Zoti më ka thënë se ka dërguar një lajmëtar te kombet me urdhrin që vijon: 
«Mblidhini ushtritë tuaja në luftë kundër Edomit! Bjerini!» 
15-16Por Zoti i thotë Edomit: «Ti banon në të çarat e shkëmbinjve dhe në male të larta; 
mbarë botës i kall tmerrin dhe mbahesh për më i madhi. Por ke gabuar. Tani do të të 
bëj më të voglin e kombeve; do të të përbuzë mbarë bota! Ti mund ta bësh lirisht 
çerdhen tënde lart siç e bën shqiponja, por unë do të të rrëzoj përtokë!» 
 
Edomi do të shkretohet 
17Zoti thotë: «Edomi do të shkretohet aq shumë, saqë secili që do të kalojë pranë, do të 
tmerrohet dhe do t’i kthejë shpinën i tmerruar. 18Edomit do t’i ndodhë si Sodomit dhe 
Amorës bashkë me qytetet fqinjë: do të shkatërrohet plotësisht, dhe si pasojë atje nuk 
do të banojë më askush dhe askush nuk do të dojë të qëndrojë atje. 
19Unë do të vij ashtu siç ngrihet luani nga shkurret pranë Jordanit për të shkuar në 
kullotë, dhe menjëherë të gjithë edomasit do të ikin. Pastaj do ta emëroj njeriun që 
kam caktuar sundimtar të Edomit. Kush më ngjan mua? Kush do të më kërkojë 
llogari? Ku është sundimtari që mund të më bëjë ballë?» 
20Prandaj dëgjoni atë që ka vendosur Zoti i Edomit, atë që do t’u ndodhë njerëzve të 
Temanit: ata do të dëbohen si kope bagëtish, madje edhe fëmijët dhe të dobëtit! Vendi i 
tyre do të tmerrohet kur ta shohë këtë. 21Edomi do të bjerë. Toka do të dridhet nga 
vrulli i rënies së tij, dhe vajtimet e edomasve do të dëgjohen deri në Detin e Kuq! 22Si 
shqiponja, armiqtë ngrihen, afrohen me vrull dhe lëshohen mbi Bocra. Atëherë trimat 
më të mirë do t’i kaplojë një frikë si ajo e gruas në vuajtjet e lindjes.♦  
__________ 
♦ Kjo profeci u plotësua kur territorin e tyre e pushtuan nabateasit (arabët). Atëherë edomasit u 
detyruan të zhvendoseshin në Izraelin jugor për të krijuar shtetin e Nabatesë. Edomasit i pushoi 
më vonë Gjon Hirkani (134-104 p.e.r.)  
 
Për Damaskun 
23Banorët e Damaskut♦  dhe të Arpadit janë të hutuar; ata po mbarojnë nga frika prej 
lajmit që kanë marrë për fatin e keq. Edhe në bregdet mbretëron shqetësim i madh; 
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nuk gjejnë më qetësi, 24sepse Damaskun e ka lëshuar zemra. Tashmë ushtria e tij ka 
marrë arratinë. Qytetin e kanë pushtuar vuajtje torturuese dhe një tmerr çoroditës si 
gruan në vuajtjet e lindjes. 25Damasku, qyteti i njohur, i cili dikur ishte gëzimi im, u 
dorëzua pa luftë! 
26«Por tani të rinjtë e qytetit tuaj do të vriten në sheshe – thotë Zoti i gjithëfuqishëm. – 
Atë ditë asnjëri prej mbrojtësve nuk do të shpëtojë gjallë. 27Do t’u vihet zjarri mureve të 
Damaskut, i cili do t’i djegë pallatet e Ben-Hadadit!» 
____________  
♦  d.m.th. Siria me shtetet më të vogla fqinje Kedari dhe Hacori ishin në lindje të Izraelit. 
 
Për fiset e ndryshme arabe 
28Porosi rreth fiseve të Kedarit♦  dhe të Hacorit, të cilat Nebukadnecari, perandori i 
Babilonisë, duhej t’i mundte: 
Zoti u dha babilonasve këtë urdhër: «Ngrihuni në luftë kundër Kedarit! Nënshtroni fiset 
e stepave në lindje!» 29Do t’ua marrin çadrat dhe kopetë e tyre, mbulesat e çadrave, të 
gjitha pajisjet shtëpiake dhe devetë; dhe njerëzit do të thërrasin: «Tmerr gjithkund!» 
30Zoti u thotë banorëve të Hacorit: ”Ikni! Sigurohuni sa më shpejt! Qëndroni të fshehur 
në shpella!  
Nebukadnecari ju ka vënë në shënjestër; plani i tij kundër jush qëndron i patundur! 
31Unë vetë u kam dhënë urdhër babilonasve: «Ngrihuni në luftë kundër këtij populli të 
shkujdesur! Ai jeton i vetmuar, dhe nuk ka asnjë qytet, portat e të cilit mund të 
mbyllen me shule.  

32Merruani devetë, merruani kopetë e mëdha!» Po, unë, Zoti do t’i shpërndaj njerëzit me 
tëmtha të rruar si zogjtë e korbit; do të sjell fatkeqësi mbi ta nga të gjitha anët! 33Hacori 
do të bëhet shkretëtirë e përhershme, strofull për çakajtë. Atje nuk do të banojë më 
askush dhe askush nuk do të dojë të qëndrojë atje.” 
_______ 
♦  beduinët që sulmoi Nebukadnecari më 598 p.e.r. 
 
Për Elamin 
34Në fillim të mbretërimit të Cidkijës, mbretit të Judës, Zoti u shpalli elamasve 
nëpërmjet profetit Jeremia: 
35”Zoti i gjithëfuqishëm thotë: «Forca e elamasve janë harkëtarët e tyre, por unë do t’ua 
thyej harqet! 36Unë do të lëshoj kundër tyre një stuhi nga të katër anët e qiellit 
njëkohësisht, dhe ata do të shpërndahen në të katër anët! Atëherë nuk do të ketë asnjë 
komb ku nuk do të hasen më elamas të shpërndarë. 37Do të bëj që t’i lëshojë zemra 
para armiqve të tyre gjakatarë. Do të sjell fatkeqësi mbi ta: ata do ta provojnë zjarrin e 
zemërimit tim! Do të bëj që t’i shkatërrojë lufta, derisa te mos mbetet asnjë prej tyre. 
38Mbretin e Elamit dhe ministrat e tij do t’i asgjësoj dhe do të ngrej atje fronin tim!» 
39Por më vonë fatin e elamasve do ta kthej në të mirë” – thotë Zoti. 
 
Për Babiloninë 

Zoti shpalli nëpërmjet profetit Jeremia porositë e mëposhtme kundër Babilonisë 
dhe kryeqytetit të saj: 

2Thërritni kombet, të dëgjojnë të gjithë! Shpalleni në të gjitha lokalitetet, njoftojeni 
gjithkund! Mos heshtni për të, që ta marrin vesh të gjithë: Babiloni ka rënë. Zoti dhe 
mbrojtësi i tij ka dështuar; perëndia Moloh është shtrirë përtokë; shtatoret e pështira 
të perëndive të idhujve u shkatërruan! 3Nga veriu po afrohet populli që do ta shkretojë 
Babilonin. Askush nuk do të mund të banojë atje: njerëzit dhe kafshët do të marrin 
arratinë dhe do të zhduken nga vendi! 
4”Kur të ndodhë kjo, – thotë Zoti, – banorët e Izraelit dhe banorët e Judës do të 
kthehen së bashku prej Babilonisë. Ata do të vijnë duke qarë dhe do të kërkojnë 
praninë time, praninë e Perëndisë së tyre. 5Ata do të kërkojnë rrugën për në Cion; atje 
e kanë pikësynimin. Ata do t’i thonë njëri-tjetrit: «Ejani, të kthehemi te Zoti, që të mos 
e harrojmë më besëlidhjen e tij!» 
6Populli im ishte si kope e humbur. Barinjtë e tij e çuan në rrugë të gabuara: e çuan në 
male, ku u detyrua të më harronte. Shkoi nga një mal në tjetrin dhe kështu e harroi 
fushimin e tij. 7Kush e gjeti, e sulmoi. «Ne nuk jemi fajtorë ne, – thonë armiqtë e tij, – 
që ky popull ngriti krye kundër Zotit, i cili i siguronte gjithçka që i duhej për jetë dhe 
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tek i cili i varën shpresat të parët e tij!»” 
 
Ndëshkimi i Babilonit – falja për tepricën izraelite 
8Zoti thotë: «Ju të huaj, ikni nga Babiloni dhe largohuni nga vendi sa më shpejt! Çani 
përmes kopesë si cjeptë, që të ikni në kohë! 9Kundër Babilonit do të mobilizoj ushtritë e 
kombeve të mëdha; ato do të afrohen prej vendit në veri dhe do ta pushtojnë qytetin. 
Ata e kanë të qartë detyrën e tyre; asnjëra nga shigjetat e tyre nuk del bosh! 10Mbarë 
Babiloni do t’u bjerë në dorë atyre dhe ata do ta plaçkitin sipas qejfit! 
11Gëzohuni dhe brohoritni, ju babilonas! Ju e keni plaçkitur popullin dhe vendin tim! 
Kërceni si viça dhe hingëllini si kuaj plot gëzim e hare! 12-13Pas pak do të jeni të 
mjeruar, do të jeni më të fundit ndër kombet! Zemërimi im do ta shndërrojë vendin 
tuaj në shkretëtirë të tmerrshme ku nuk do të banojë askush! Dhe kryeqyteti juaj, 
Babiloni, do të shkatërrohet, si rezultat e së cilës do të jenë britmat e tmerrit që do të 
lëshojnë ata që kalojnë pranë!» 
14Ju harkëtarë, zini pozicion rreth Babilonit dhe mos i kurseni shigjetat, sepse ky qytet 
ka ngritur krye kundër Zotit! 15Lëshoni kushtrime nga të gjitha anët dhe sulmoni! 
Shikoni! Babiloni po dorëzohet! Kullat e tij po shemben! Muret e tij po rrëzohen. Zoti do 
të hakmerret kundër këtij qyteti, prandaj merrni hak dhe veproni kundër tij ashtu siç 
veproi ai kundër të tjerëve! 16Mos lejoni që ndokush të mbetet gjallë, që të mund të blejë 
një tokë ose të mbledhë të korrat! Të gjithë ata që nuk janë vendës, të ikin prej tërbimit 
të shpatës dhe të kthehen në atdheun dhe në popullin e tyre. 
17Izraeli është një dele e veçuar nga tufa, që e gjuajnë luanët: në fillim e kapi dhe iu sul 
perandori i Asirisë. Pastaj erdhi Nebukadnecari, perandori i Babilonisë, mori pjesën që 
kishte mbetur dhe ia dërrmoi kockat. 18Prandaj Zoti i gjithëfuqishëm, Perëndia e 
Izraelit, thotë:«Tani do t’i laj hesapet me perandorin e Babilonisë dhe me mbarë vendin 
e tij, ashtu siç i lava hesapet me perandorin e Asirisë. 19Por Izraelin do ta kthej në ku-
llotën e tij. Ai do të kullotë përsëri në rrafshnaltën e Bashanit, në malësinë e Efraimit 
dhe të Gileadit, dhe nuk do t’i mungojë asgjë. 20Atëherë do të kërkohen më kot faji i 
Izraelit dhe mëkatet e Judës – ato do të jenë zhdukur; sepse të gjithë atyre që do të 
mbeten prej popullit tim, do t’ua kem falur mëkatin!» 
 
Hakmarrja për shkatërrimin e Tempullit 
21Zoti ka dhënë këtë urdhër: «Ngrihuni në luftë kundër Merataimit, kundër banorëve të 
Pekodit!♦  Zbatojeni dënimin  për shkatërrimin e njerëzve dhe të mbarë pasurisë së 
tyre! Zbatojeni këtë urdhër me përpikëri!» 
22Tashmë në vend dëgjohet sirena e luftës, gjithçka shndërrohet në gërmadha. 
23Babilon, ti çekan që copëtove mbarë botën, tani shtrihesh vetë përtokë i copëtuar, si 
figurë mizore për të gjithë popujt! 24«Babilon, unë të kam ngritur grackë vetë, – thotë 
Zoti, – dhe menjëherë ke rënë në të. Të kam zënë, dhe tani do t’i laj hesapet me ty: 
sepse më ke sulmuar mua, Zotin!» 
25Zoti i merr kombet në zemërimin e tij, ashtu siç i nxjerr njeriu armët nga depoja. Ai, 
Zoti i gjithëfuqishëm, ka një punë për ta në vendin e babilonasve. 26Ai u jep urdhër: 
«Vërsuluni nga të gjitha anët! Thyjini depot e tyre të rezervave! Bëni një pirg me 
gjithçka që gjeni dhe pastaj zbatoni mbi të urdhrin e shkatërrimit; nuk duhet t’u 
mbetet asgjë! 27Vritini të rinjtë, shpijini si dema të rinj për therje! Mjerë ata, u erdhi 
dita e larjes së hesapeve!» 28Dëgjoni! Të arratisurit nga Babilonia kanë ardhur! Ata 
tregojnë në malin e Cionit se si Zoti, Perëndia jonë, i ka ndëshkuar babilonasit sepse 
kanë shkatërruar Tempullin e tij! 
___________ 
♦ aleatët e babilonasve. Zoti do të hakmerret për shkatërrimin e Tempullit të tij. 
 
Ndëshkimi i mendjemadhësisë së Babilonit 
29Mobilizoni të gjithë harkëtarët kundër Babilonit dhe mbylleni rrethimin! Askush të 
mos ikë nga qyteti! Paguajani krimin, për të cilin janë fajtorë: silluni me ta ashtu siç 
janë sjellë ata vetë më të tjerët! Babiloni është sjellë me paturpësi ndaj Perëndisë së 
shenjtë të Izraelit! 
 30«Po, – thotë Zoti, – të rinjtë e Babilonit do të bien të vdekur në sheshet e qytetit; asnjë 
prej mbrojtësve nuk do të shpëtojë gjallë! 31Kujdes, ti Babilon guximtar, – thotë 
Perëndia, Zoti i gjithëfuqishëm. – Tani do t’i laj hesapet me ty! 32Do të rrëzohesh dhe 
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askush nuk do të të ngrejë më. Do t’u vë zjarrin qyteteve që të takojnë; ky do t’i 
shkatërrojë rrethinat!» 
 
Zoti liron popullin e tij 
33Zoti i gjithëfuqishëm thotë: «Njerëzit e Izraelit dhe të Judës janë të shtypur. Populli që 
i ka shpënë rob, nuk dëshiron t’i lejojë të shkojnë. 34Por ata kanë një avokat të fortë, 
ata më kanë mua, Zotin e gjithëfuqishëm! Unë do t’i ndihmoj t’i fitojnë të drejtat e tyre 
dhe t’i kthejnë tokës paqe. Megjithatë, banorët e Babilonit do t’i mësoj të dridhen!» 
35«Vdekje Babilonit! – thotë Zoti. – Vdekje udhëheqësve dhe dijetarëve të tyre, të gjithë 
banorëve të kryeqytetit Babilon! 36Vdekje falltarëve; sa të marrë janë! Vdekje trupave të 
tyre të zgjedhur; janë shtangur nga tmerri! 37Vdekje kuajve dhe karrocave të tyre! 
Vdekje mercenarëve të tyre të huaj; ata mbarojnë nga frika si gratë! Hiqini thesarët dhe 
rezervat ushqimore; ata do të plaçkiten të gjitha! 38Hiqini kanalet e tyre ujitëse; mbarë 
vendi të bëhet stepë dhe tokë e thatë! Ky është një vend plot shtatore idhujtare; 
surratet e tyre të pështira ua kanë marrë mendjen babilonasve! 39Prandaj tani në 
vendin tuaj do të vrapojnë andej-këndej mace të egra, çakaj dhe strucë; ndërsa njerëzit 
nuk do të banojnë kurrë atje!  

40Siç u ndodhi Sodomit dhe Amorës dhe qyteteve të tyre fqinje, ashtu do t’i ndodhë 
edhe Babilonit, – thotë Zoti. – Do të shkatërrohet plotësisht, që të mos banojë atje më 
askush dhe që askush të mos dojë të qëndrojë atje!» 
 
Armiku nga veriu 
41Nga veriu po vjen një popull i madh; nga skaji i botës nisen mbretër të fuqishëm. 
42Luftëtarët e tyre luftojnë me harqe dhe me kordha; ata janë mizorë dhe nuk kanë 
mëshirë. Po afrohen duke ngarë kuajt: po gjëmon si shungullimi i shkulmave në 
bregdet. Ata janë përgatitur për të sulmuar, për të sulmuar ty, o Babilon!» 43Kur mbreti 
e mori këtë lajm, e lëshuan krahët. E kapluan frika dhe dhimbjet si ato që kaplojnë 
gruan gjatë lindjes. 44«Unë do të vij ashtu siç ngrihet luani nga shkurret pranë Jordanit 
për të shkuar në kullotë, – thotë Zoti, – dhe menjëherë të gjithë babilonasit do të 
marrin arratinë. Pastaj do të emëroj njeriun që kam caktuar sundimtar të Babilonisë. 
Kush më përngjan mua? Kush do të më kërkojë llogari? Ku është sundimtari që mund 
të më bëjë ballë?» 
45Prandaj dëgjoni atë që ka vendosur Zoti i Babilonit, atë që do t’u ndodhë banorëve të 
Babilonisë. Ata do të dëbohen si kope bagëtish, madje edhe fëmijët dhe të dobëtit! 
Vendi i tyre do të tmerrohet kur ta shohë këtë. 46Toka do të dridhet nga thirrja: 
«Babiloni ra!», dhe thirrja e vajtimit të të mundurve do të depërtojë në të gjitha kombet! 
 
Vendimi gjyqësor i Zotit për Babilonin 

Zoti thotë: ”Do të lëshoj një stuhi shkatërrimtare kundër Babilonit dhe kundër 
të gjithë atyre që banojnë në këtë qendër të kryengritjes kundër meje. 2Do të 

dërgoj të huaj që do ta dëbojnë popullin nga Babiloni, siç dëbon era bykun; ata do ta 
plaçkitin mbarë vendin. Kur t’i vijë ora Babilonisë, ajo do të sulmohet nga të gjitha 
anët! 3Armiqve të saj do t’u jap urdhër: «Pushkatoni harkëtarët dhe të gjithë luftëtarët 
krenarë me koraca! Mos kini mëshirë për të rinjtë e Babilonit, zbatoni urdhrin e 
shkatërrimit mbi mbarë ushtrinë e tij!»” 
4Atëherë Babiloni do të mbushet me të vdekur. Të plagosurit do të shtrihen nëpër të 
gjitha rrugët. 5Jo, Izraelin e Judën nuk i la në baltë Perëndia e tyre, Zoti i 
gjithëfuqishëm! Babilonia ka bërë faj të rëndë kundër Perëndisë së shenjtë të Izraelit! 
6Ikni nga Babilonia, o burra të Izraelit dhe të Judës, shpëtoni gjallë! Ju nuk duhet të 
vdisni kur ky vend të ndëshkohet për fajësinë e vet! Erdhi koha e hakmarrjes; tani Zoti 
do t’u paguajë babilonasve gjithçka që kanë bërë!  
7Babiloni ishte një gotë e artë në duart e Zotit. Me verën e tij ai dehu mbarë botën; për 
këtë të gjitha kombet humbën logjikën. 8Papritur gota bie përtokë dhe thyhet. Ju 
kombe, vajtoni vdekjen e Babilonit! Sillni balsam për plagët e tij, ndoshta do të 
shërohen!  

9Por të gjithë të huajt përgjigjen: «Jemi përpjekur ta ndihmonim Babilonin, por atij nuk 
mund t’i vihet më në ndihmë! Dorëzojani fatit të tij; ne do të kthehemi në shtëpitë tona. 
Këtë ndëshkim e ka zbatuar ai që është në qiell!» 10Banorët e Izraelit dhe të Judës 
thonë: «Zoti na e ka kthyer të drejtën! Ejani, të shkojmë në malin e Cionit, që të 
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tregojmë atje për atë që ka bërë Zoti, Perëndia jonë!» 
 
Medasit zbatojnë dënimin e dhënë nga Zoti 
11Zoti i ka shtyrë mbretërit medas të bëjnë luftë kundër Babilonisë. Ky është ndëshkimi 
i babilonasve për shkatërrimin e Tempullit të tij. Tashmë po dëgjoj thirrjet e medasve 
që japin urdhrat: «Përgatitni shigjetat!» 12«Jepni shenjë për të sulmuar muret e 
Babilonit!» «Forconi rrethimin!» «Vini gjithkund rojet!» «Vini trupat në pritë!» Po, Zoti e 
zbaton atë që ka ndër mend të bëjë dhe i ka kërcënuar babilonasit! 
13O popull i Babilonit, ti banon pranë brigjeve të lumenjve të mëdhenj, dhe je jashtë 
mase i pasur. Por ty të erdhi fundi; mjaft ke plaçkitur rreth e rrotull. 14Zoti i 
gjithëfuqishëm është betuar për emrin e tij: «Armiqtë do t’i bien vendit si luzma 
karkalecash dhe do të hedhin në të thirrjet e triumfit!» 
15Zoti ka krijuar tokën dhe kështu e ka treguar fuqinë e tij: teriku është vepër e 
urtësisë së tij, kurse qielli dëshmi e zotësisë së tij të lartë. 16Kur Zoti jep urdhër për 
këtë, ujërat mblidhen me zhurmë të madhe përmbi qiell, retë ngrihen në horizont, 
vetëtima ia hap rrugën shiut dhe era del me vrull nga depot e saj. 17Askush nuk mund 
ta kuptojë, secili shtanget para këtij fenomeni. Dhe të gjithë ata që kanë bërë shtatore 
idhujtare, duhet të turpërohen për veprat e duarve të tyre; sepse këto shtatore janë 
mashtruese; në to nuk ka asnjë gjurmë jete. 18Ato janë shtatore të pavlefshme për t’u 
tallur. Kur Zoti do të bëjë gjyqin, atyre do t’u vijë fundi. 19Sa i ndryshëm është Perëndia 
e Izraelit! Ai ka krijuar tokën dhe Izraelin e ka bërë pronën e tij. Ai quhet «Zoti i 
gjithëfuqishëm». 
 
Madhështia dhe kufijtë e pushtetit të Babilonisë 
20Zoti thotë: «Babilonasit janë çekani im, armët e mia të luftës; me ta do të shpartalloj 
kombe dhe mbretëri. 21Me ta do të godas kuaj dhe kalorës, karroca dhe karrocierë, 
22burra dhe gra, pleq, të rinj dhë fëmijë. 23Me ta do të godas barinjtë bashkë me kopetë 
e tyre, bujqit me kafshët e punës. Me ta do të godas guvernatorët dhe komandantët. 
24Por tani ju izraelitë do ta shihni me sytë tuaj se si do t’ua paguaj të keqen që i kanë 
bërë Jerusalemit! 
25O Babilon, ti mal i shkatërrimit prej të cilit del shkatërrimi për mbarë botën, kujdes, 
tani do të të shkatërroj ty! – thotë Zoti. – Do të të kap dhe do të të rrëzoj në humnerë. 
Prej teje do të bëj një mal pluhuri dhe hiri! 26Tek ti nuk do të gjendet asnjë gur që 
mund të përdoret për themel ose si gur qosheje; do të bëhesh përgjithmonë grumbull 
gërmadhash!» 
 
Babilonit i erdhi fundi 
27Jepni shenjë për të bërë luftë kundër Babilonit, bjerini bririt të sinjalit tek të gjitha 
kombet! Thërritni për luftë të pasurit e Araratit, të Minisë dhe të Ashkenazit! Ftoni 
oficerët që të rekrutojnë trupat! Të afrohet kalorësia, e panumërt dhe mizore si luzmë 
karkalecash! 28Të armatosen mbretërit e Medisë, guvernatorët dhe komandantët e tyre, 
si dhe popujt, mbi të cilët sundojnë! – 29Toka dridhet dhe tundet, sepse tani do të zba-
tohet plani i Zoti. Qyteti i Babilonit dhe mbarë vendi do të bëhen shkretëtirë ku nuk do 
të banojë më askush. 
30Mbrojtësit e Babilonit kanë hequr dorë nga lufta. Luftëtarët më të fortë rrinë kot në 
kullat e kështjellës; ata nuk kanë më forca dhe mbarojnë nga frika si gratë. Tashmë 
portat e qytetit u pushtuan, shumë shtëpi po digjen. 31Lajmëtarët vijnë njëri pas tjetrit 
për të njoftuar mbretin e Babilonit: «Armiqtë po futen në qytet nga të gjitha anët!» 32«Ata 
i kanë pushtuar vendkalimet e lumit dhe u kanë vënë zjarrin fortifikimeve!» «Te njerëzit 
tanë ka shpërthyer panik!» 33Zoti i gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit, thotë: «Kur 
sheshohet lëmi, do të vijë shpejt koha e shirjes. I pari po bëhet tashmë në Babilon, e 
dyta nuk do të vonohet shumë!» 
 
Zoti ndihmon Jerusalemin të fitojë të drejtën e tij 
34Po e dëgjoj Jerusalemin duke vajtuar: «Nebukadnecari, perandori i Babilonisë, na ka 
asgjësuar. Atë që gjeti, e ka ngrënë, dhe e ka lënë Jerusalemin si sahan të zbrazët. 
Barkun e ka mbushur me ëmbëlsira dhe pastaj e ka larguar sahanin nga vetja. Na ka 
gëlltitur si kuçedër!» 35Prandaj Jerusalemi thotë: «Ajo që m’u bë mua, do t’i shpaguhet 
qytetit të Babilonit! Për gjakun që u derdh te ne, Zoti do t’i lajë hesapet me mbarë 
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Babiloninë!» 
36Zoti i përgjigjet Jerusalemit: «Do të të ndihmoj ta fitosh të drejtën tënde dhe do t’ua 
paguaj babilonasve atë që të kanë bërë ty: do të bëj që të thahet Eufrati, që të mbyllen 
burimet e tij. 37Babiloni do të bëhet grumbull gërmadhash, një shesh lodrash për 
çakajtë. Askush nuk do të banojë më atje. Kush do ta shohë, do të thërrasë nga tmerri! 
38Babilonasit do të vrumbullojnë dhe do të hungërojnë si luanë të rinj; 39për urinë e tyre 
të madhe po u përgatit një darkë. Unë do t’i deh, ata do të gëzojnë dhe pastaj do t’i zërë 
gjumi përgjithnjë.» 
 Unë, Zoti, them: 40«Do t’i shpie në thertore si cjapi te kasapi!» 
 
Përqeshje për rënien e Babilonit 
41Si është e mundur kjo? Ra Babiloni, ky qytet i njohur në mbarë botën! Si erdhi puna 
deri këtu? Të gjitha kombet janë tmerruar. 42Deti është futur në Babilon dhe e ka 
varrosur qytetin nën dallgët e tij gjëmuese.♦ 43Edhe qytetet e tjera u shkatërruan të 
gjitha! Babiloni është bërë shkretëtirë, stepë e thatë, vend, në të cilin nuk banon dhe 
nuk endet më askush! 
44Zoti thotë: «Tani do t’i laj hesapet me Belin, perëndinë e Babilonit! Do ta detyroj të 
vjellë gjithçka që ka gëlltitur dhe ka plaçkitur. Kombet nuk do të vërshojnë më tek ai 
për t’i kushtuar flijime! Edhe muri i Babilonit do të bjerë! 
45Ju që i përkitni popullit tim, largohuni nga ky qytet! Shpëtoni gjallë, sepse mbi të do 
të derdhet zemërimi i zjarrtë!» 
_________ 
♦ simbol për pushtuesin armiqësor (khs. Lk 21,25). 
 
Premtimi për izraelitët zemërlëshuar 
46Ju izraelitë, mos u shkurajoni! Mos kini frikë nga lajmet e këqija që përhapen në 
vend! Madje në qoftë se dëgjoni edhe sot një lajm tmerrues dhe nesër, një tjetër, në 
qoftë se mbretëron gjithkund dhuna dhe një sundimtar dëbon tjetrin, 47ajo që ka thënë 
Zoti qëndron e patundur: 
«Po vjen dita kur do t’i qëroj hesapet me idhujt e Babilonisë. Babilonia do të rrënohet 
me turp e me faqe të zezë; gjithkund do të shtrihen të vdekurit. 48Qielli dhe toka, dhe 
gjithçka që rron në tokë, do të brohorasin kur të afrohen nga veriu armiqtë që do ta 
shkatërrojnë Babilonin!» 
 
Vendimi i Zotit mbetet i patundshëm 
49Për shkak të babilonasve kanë rënë shumë veta në botë, por për shkak të të rënëve 
izraelitë në luftë do të bjerë edhe Babiloni! 50Por ju izraelitë të tjerë që shpëtuat gjallë, 
largohuni nga Babiloni; mos humbitni kohë! Mendoni nga larg për Zotin! Mos e 
harroni Jerusalemin! 
51Ju vërtet thoni: «Zoti na ka zhgënjyer. Na ka vënë në lojë dhe tallet me ne; duhet të 
na vijë turp, sepse të huajt arritën të futeshin në Tempullin e shenjtë të Zotit.» 
52Por Zoti përgjigjet: «Po vjen dita kur do t’i qëroj hesapet me idhujt e Babilonisë; 
atëherë mbarë Babiloni do të mbushet me rënkimin e të plagosurve për vdekje! 53Edhe 
në qoftë se Babiloni do të ngrihej i fortifikuar deri në qiell, në lartësi të paarritshme, 
armiqtë që do t’i thërras, do ta shkatërronin!» 
 
Zhurma e luftës dhe heshtja e vdekjes u japin fund zhurmave të qytetit 
ndërkombëtar të Babilonit 
54Dëgjoni! Nga Babiloni po vijnë thirrje për ndihmë; mbarë vendi po kthehet në 
gërmadha! 55Zoti po e shkatërron Babilonin; ai po i jep fund veprimtarisë së tij të 
zhurmshme. 56Armiqtë i janë vërsulur qytetit si dallgët e tërbuara dhe gjëmuese, dhe 
po shkretojnë gjithçka. Ushtarët e Babilonit do të zihen rob, harqet e tyre do të thyhen. 
Zoti është perëndi hakmarrës: ai i qëron të gjitha hesapet! 
57«Do t’i deh udhëheqësit e fuqishëm dhe të mençur të Babilonit, – thotë Zoti, – të gjithë 
guvernatorët dhe komandantët, si dhe luftëtarët e tij! Ata do të zhyten në një gjumë 
nga i cili nuk do të zgjohen më!» – Fjala e Zotit, mbretit të mbarë botës! 
 
Muret e Babilonit 
58Zoti i gjithëfuqishëm thotë: «Muret shumë të forta të Babilonit do të rrafshohen, dhe 
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portat e tij krenare do të digjen!» 
Prandaj kombet mundohen më kot; perandori të tëra do të mbarojnë në zjarr. 
 
Detyra e profetit ndaj Serajës 
59-60Jeremia i shkroi në pergamenë të gjitha këto njoftime të fatkeqësisë drejtuar Ba-
bilonit. Kur Cidkija, mbreti i Judës, shkoi në Babilon në vitin e katërt të mbretërimit të 
tij, i shoqëruar me adjutantin e tij, Serajën, birin e Nerijës dhe nipin e Mahsejës, 
Jeremia ia dha pergamenën Serajës me detyrën e mëposhtme: 61”Kur të arrish në 
Babilon, lexo me zë të lartë gjithçka që është shkruar në këtë pergamenë 62dhe pastaj 
thuaj: «O Zot, ti e ke nxjerrë vetë vendimin e dënimit me vdekje për këtë qytet; në të 
nuk do të banojë më asnjë njeri e asnjë kafshë; ai do të mbetet përgjithnjë shkretëtirë.» 
63Pastaj lidhe në një gur dhe hidhe në Eufrat. 64Njëkohësisht thirr: «Ashtu si kjo 
pergamenë, edhe qyteti i Babilonit do të fundoset e nuk do të ngrihet në sipërfaqe për 
shkak të fatkeqësisë që do të sjell mbi të Zoti! Babiloni mbaroi!»” 
Këtu mbarojnë fjalët e Jeremisë. 
 
Fundi i mbretit Cidkija 

Cidkija ishte 21 vjeç kur hipi në fron, dhe mbretëroi në Jerusalem 11 vjet. Nëna 
e tij quhej Hamutal; ajo ishte njëra prej bijave të Jirmjës dhe rridhte nga Livna. 

2Cidkija bëri atë që nuk i pëlqeu Zotit, siç bëri edhe vëllai i tij, Jehojakimi. 3Por tani u 
mbush kupa. Zoti u zemërua aq shumë me banorët e Jerusalemit, saqë i zhduku nga 
sytë e tij. 
Cidkija ngriti krye kundër Nebukadnecarit, perandorit të Babilonisë. 4Ky u paraqit 
para Jerusalemit me trupat e tij në vitin e nëntë të mbretërimit të Cidkijës. Urdhëroi që 
rreth qytetit të ngrihej një ledh rrethimi. Rrethimi filloi ditën e 10-të të muajit të 10-të, 
5dhe zgjati deri në vitin e 11-të të mbretërimit të Cidkijës. 6Në fund, rezervat ushqimore 
mbaruan krejt. 
Ditën e 9-të të muajit të 4-t, në vitin e 11-të të mbretërimit të Cidkijës, 7babilonasit 
goditën një të çarë në murin e qytetit. Nën mbrojtjen e errësirës, mbreti Cidkija dhe 
luftëtarët e tij arritën të largoheshin nga qyteti nëpër udhën e portave midis dy mureve 
pranë kopshtit mbretëror, dhe kështu e çanë rrethimin. Ata morën arratinë në drejtim 
të lindjes, në rrafshinën e Jordanit. 8Trupat babilonase filluan menjëherë t’i ndiqnin 
pas dhe e arritën Cidkijën në rrafshinën pranë Jerihos. Njerëzit e tij e lanë në baltë, 
9dhe babilonasit e zunë rob dhe e shpunë para mbretit babilonas në provincën e Ha-
matit. Nebukadnecari e nxori vetë vendimin e dënimit. 10Cidkijën e detyruan të shihte 
se si u vranë bijtë e tij. Atje u ekzekutuan edhe të gjithë njerëzit udhëheqës të Judës. 
11Pastaj Cidkijës ia nxorën sytë. Nebukadnecari e mori me vete në pranga në Babilon 
dhe e futi në burg. Atje mbeti deri kur vdiq. 
 
Shkatërrimi i Jerusalemit dhe fati i popullsisë 
12Vitin e 19-të të mbretërimit të Nebukadnecarit, ditën e 10-të të muajit të 5-të, 
Nebucaradani, komandanti i rojës personale të mbretit, njëri nga më të besuarit e 
mbretit babilonas, mbërriti në Jerusalem. 13Ai urdhëroi që të digjej Tempulli i Zotit, 
pallati i mbretit dhe të gjitha shtëpitë e fisnikëve. Gjithashtu u dogjën të gjitha shtëpitë 
e tjera. 14Njerëzit e tij i shembën muret rreth qytetit. 15Nebucaradani urdhëroi që pjesa e 
mbetur e banorëve të qytetit dhe të gjithë ata që kishin kaluar në anën e babilonasve, 
si dhe pjesa e mbetur nga zejtarët, të shpiheshin rob. 16Lejoi të qëndronte vetëm një 
pjesë e shtresës më të varfër të popullsisë fshatare, që të punonte arat dhe vreshtat. 
17Babilonasit prishën shtyllat prej bronzi që ishin ngritur para Tempullit të Zotit, si dhe 
bazat që mbanin legenët më të vegjël dhe legenin e madh prej bronzi, dhe e shpunë të 
gjithë metalin e tyre në Babilon. 18Prej Tempullit ata nxorën dhe morën me vete 
tenxheret, lopatat dhe thikat, kupat për pritjen e gjakut, dhe tiganët, të gjitha pajisjet 
prej bronzi që përdoreshin për shërbesë në Tempull. 19Nebucaradani mori me vete edhe 
të gjitha pajisjet prej ari dhe prej argjendi të Tempullit: sahanët, mangallet, kupat dhe 
tenxheret, shandanët, kupat dhe bidonët për blatimin e pijes. 20Për përpunimin e dy 
shtyllave, legenit të madh, të dymbëdhjetë demave që mbanin kazanin, dhe të 
karrocave për legenët më të vegjël, mbreti Solomon kishte përdorur një sasi bronzi. 
21Dy shtyllat kishin një lartësi prej 9 metrash. Ato kishin një perimetër prej 6 metrash. 
Brenda ishin të zgavërta, dhe shtresa e metalit kishte një trashësi prej 8 centimetrash. 

52
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22Secila mbante një kapitel, që kishte një lartësi prej 2,5 metrash. Kapitelet ishin të sto-
lisura përreth me gërsheta dhe me shegë prej bronzi. 23Një kapitel kishte 100 shegë, 
prej të cilave 96 mund të shiheshin nga poshtë. 
24Nebucaradani, komandanti i rojës, urdhëroi që të arrestonin kryepriftin Seraja, 
zëvendësin e tij Cefanja dhe tri portierët. 25Në qytet gjendeshin, përveç atyre, edhe një 
oficier i lartë, shtatë njerëz nga rrethi i mbretit, nëpunësi që përgjigjej për inspektimin 
e ushtrisë dhe 60 njerëz të nderuar nga krahina e Judës. Nebucaradani urdhëroi që 
edhe ata të arrestoheshin 26dhe i shpuri te mbreti babilonas në Rivlë në provincën e 
Hamatit. 27Atje Nebukadnecari urdhëroi që t’i ekzekutonin.  
Kështu, populli i Judës u mërgua nga vendi i tij. 
28Këtu është numri i të mërguarve: vitin e shtatë të mbretërimit, Nebukadnecari çoi në 
mërgim 3.023 burra nga Juda, 29kurse vitin e 18-të të mbretërimit 832 banorë të 
Jerusalemit. 30Vitin e 23-të të mbretërimit të Nebukadnecarit, Nebucaradani, 
komandanti i rojës personale, shpuri edhe 745 burra nga Juda në Babiloni. Gjithsej në 
Babiloni u shpunë rob 4.600 burra. 
 
Arsye për shpresë të re 
(2 Mbr 25,18-21.27-30) 
31Kur Evil-Merodahu ♦ u bë perandor i Babilonisë, po atë vit i fali dënimin Jehojahinit, 
mbretit të Judës, dhe e liroi nga burgu. Kjo ndodhi në vitin e 37-të të burgimit të 
Jehojahinit, ditën e 25-të të muajit të 12-të. 32Perandori i ri e trajtoi Jehojahinin me 
dashamirësi dhe i dha vendin e nderit ndër mbretërit e huaj, të cilët ishin të mërguar 
njëlloj si Jehojahini në Babilon. 33Jehojahinit i lejoi të hiqte veshjen e tij të burgut dhe 
të hante në tryezën e perandorit gjatë gjithë jetës. 34Me urdhrin e perandorit të 
Babilonisë e furnizuan deri në vdekje çdo ditë me gjithçka që i nevojitej për të jetuar. 
___________ 
♦ më 562 p.e.r. me ngritjen në fron të parandorit të ri, Amel-Mardukut (562-560 BC) 
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LIBRI I PROFETIT EZEKIEL 
 
Hyrje: Për pesë vitet e para të shërbimit të tij mesazhi i tij ishte kryesisht ai i katastrofës. 
Administrata e Judës dhe Jeruzalemit ishte dënuar me katastrofë: mërgimtarët u deshën ta 
pranonin këtë dhe jo të besonin te një kthim i shpejtë. Por pas rrënimit të Jeruzalemit dhe 
shkatërrimit të Tempullit nga babilonasit, mesazhi i tij bëhet ai i rimëkëmbjes. Në rendin e 
profecive të tij mesazhet e dënimit (kap. 1-24) ndahen nga mesazhet e shpresës me një seri 
orakujsh drejtuar kombeve të huaja (kap. 25-32). 

 
Ezekieli sheh madhështinë e Zotit 

1-3Vitin e 13-të, ditën e 5-të të muajit të 4-t, d.m.th. vitin e 5-të,♦ pasi mbreti 
Jehojahin ishte shpënë në mërgim, Zoti ia drejtoi fjalën Ezekielit, ♦♦ birit të priftit 

Buz. Kjo ndodhi në Babiloni pranë lumit Kebar. Atëherë Zoti vuri dorën mbi Ezekielin 
dhe e mori në shërbim të tij. Ezekieli e tregon ngjarjen kështu: 
Jetoja mes të mërguarve nga Juda pranë lumit Kebar. Atë ditë, u hap qielli dhe pashë 
Zotin. 4Pashë se si stuhia afroi prej veriut një re të fuqishme; ajo ishte e rrethuar nga 
një rreze e ndritur, dhe prej saj shkaktoheshin vetëtimat. Reja u ça dhe prej mesit të 
saj ndriçoi një dritë e fortë, si shkëlqimi i arit të shndritshëm. 5Në dritë pashë katër 
figura që dukeshin si njerëz, ♦♦♦ 6-12por secila prej tyre kishte katër krahë. Ato kishin 
këmbë njerëzore me thundra si dema, dhe mbarë trupat e tyre shndritnin si metal i 
pastër. Nën krahë pashë katër duar njerëzore, nga një dorë nën një krah. Me dy prej 
krahëve mbulonin trupin; dy të tjerët i kishin të shtrirë, dhe me skajet e krahëve të 
shtrirë preknin njëra-tjetrën. Secila prej figurave me krahë kishte katër fytyra: përpara 
fytyrë njeriu, djathtas fytyrë luani, majtas fytyrë demi dhe prapa fytyrë shqiponje. Ato 
mund të lëviznin në çdo drejtim, pa pasur nevojë të drejtoheshin paraprakisht. Ato 
shkonin ku i çonte Shpirti i Zotit. 13Midis figurave me krahë ishte diçka që dukej si 
zjarr qymyri; 14prej zjarrit dilnin shkëndija dhe vetëtima. 
15Kur vështrova më me kujdes, pranë secilës prej katër figurave vura re një rrotë që 
prekte dheun. 16Të gjitha rrotat kishin të njëjtën madhësi dhe vezullonin si gurë të 
çmuar. Në secilën rrotë ishte një rrotë tjetër e vendosur në kënd të drejtë, 17që mund të 
shkonte në katër drejtime, pa pasur nevojë të drejtohej paraprakisht. 18Rrotat ishin 
shumë të mëdha dhe bucelat ishin të mbuluara përreth me sy♥ vezullues – kjo ishte 
një pamje që të ngjallte frikë. 19Kur figurat me krahë lëviznin përpara, lëviznin edhe 
rrotat, dhe kur figurat ngriheshin nga toka, ngriheshin edhe rrotat. 20-21Të katërtat i 
zotëronte i njëjti shpirt dhe i njëjti vullnet. Kudo që të shkonin, i shoqëronin edhe katër 
rrotat, sepse drejtoheshin nga katër figurat me krahë. Dhe pa marrë parasysh nëse 
figurat lëviznin, ndalonin ose ngriheshin nga toka rrotat bënin po ashtu. 
22Mbi kokat e katër figurave pashë diçka që dukej si një pllakë e palëvizshme, prej së 
cilës dilte një ndriçim i frikshëm si prej kristalit. Ajo mbështetej mbi katër kokat e 
figurave, 23të cilat kishin shtrirë dy prej krahëve të tyre, me skajet e të cilëve preknin 
njëra-tjetrën; me dy krahët e tjerë mbulonin trupin. 24-25Dëgjova fëshfërimën e krahëve: 
gjëmoi si përplasja e dallgëve, si një fushim luftarak, si oshtimë bubullime të Perëndisë 
së gjithëfuqishëm. ♥♥ Kur ndalonin dhe i ulnin krahët, nuk pushonte së gjëmuari, 
sepse gjëmonte fort edhe mbi pllakë. 
26Por mbi pllakë qëndronte diçka që dukej si një fron prej guri të çmuar të kaltër, dhe 
mbi të dallohej një figurë që i ngjante një njeriu. 27Mbi vendin ku te njerëzit gjenden 
kofshët, pashë diçka që dukej si ar i kulluar, të rrethuar nga flakë zjarri dhe poshtë 
diçka si një zjarr flakërues. Mbarë figura ishte e rrethuar nga një brerore, 28e cila dukej 
si ylberi që shfaqet në re pas shiut. Kështu u shfaq Zoti në madhështinë e tij 
shkëlqyese. 
___________________________________ 
♦ më 593 p.e.r. ♦♦ gr. Ezekiel, hebr. Jehezkel ♦♦♦ Këta janë engjëjt rojtarë – keruvët. Ata 
përfaqësojnë gjithashtu katër aspektet e krijimit të Perëndisë  ♥ Sytë tregojnë zgjuarsi. ♥♥ Zoti 
nuk është i kufizuar nga Tempulli, por tregohet si Perëndia e kombeve. 
 

Kur e pashë këtë dukuri, rashë për tokë. Dëgjova një zë, 1i cili më tha: «Ti, o njeri, 
ngrihu në këmbë! Dua të flas me ty.» 2Pastaj shpirti i Perëndisë më kapi dhe më 

ngriti në këmbë. Zëri vazhdoi: 3«Ty, o njeri, të dërgoj tek izraelitët. Ata janë një popull i 
pabindur, që ngre krye kundër meje. Kështu bënë edhe të parët e tyre, dhe ata vetë 

1
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nuk janë më të mirë. Të dërgoj edhe te kombe të tjera, 4por para së gjithash te ky 
popull i pafytyrë dhe kokëfortë. Ti duhet t’u thuash izraelitëve atë që do të të them unë, 
Zoti. 5Edhe në qoftë se mbetën një popull i pabindur dhe nuk të kushtojnë vëmendje – 
të paktën do ta kuptojnë se ndodhet mes tyre një profet. 6Ti, o njeri, mos ki frikë prej 
tyre dhe prej bisedave të tyre tallëse! Ti do të banosh mes tyre si mes akrepave, si mes 
drizave. Por nuk duhet të frikësohesh nga ata. 7Zbatoje atë, me të cilën të ngarkoj, pa 
marrë parasysh nëse ata të dëgjojnë ose jo. Ti e di se ata janë një popull i pabindur. 
8Por ti vetë, o njeri, dëgjoje atë që kam për të të thënë: Mos u trego kokëfortë si ky po-
pull i pabindur! Hape gojën dhe haje atë që të jap për të ngrënë!» 
9Ngrita sytë dhe para meje pashë një dorë të shtrirë, e cila mbante një pergamenë. 
10Kur u hap pergamena, pashë se ajo ishte shkruar në të dyja anët plot me vajtime, 
psherëtima dhe thirrje dëshpërimi. 

Zëri vazhdoi: «Ti, o njeri, merre këtë pergamenë dhe haje! Pastaj shko dhe fol me 
izraelitët!» 2-3Dora ma dorëzoi pergamenën dhe zëri përsëriti: «Ti, o njeri, haje këtë 

pergamenë! Mbushe stomakun me të!» Pastaj e hëngra pergamenën; ajo ishte e ëmbël 
si mjaltë. 
4Gjithashtu, Zoti më tha: «Ti, o njeri, shko tani tek izraelitët dhe thuaju gjithçka, me të 
cilën po të ngarkoj. 5Nuk të dërgoj te një popull i huaj me gjuhë të pakuptueshme, por 
te populli yt, te populli izraelit. 6Po të dërgoja te kombe të huaja, të cilave nuk ua 
kupton gjuhën – ato do të të kushtonin vëmendje. 7Por izraelitët nuk do të kushtojnë 
vëmendje, sepse nuk duan t’ia dinë për mua. Ata janë të pabindur dhe kokëfortë. 8Por 
ty do të bëj po aq të ngurtë dhe të papërkulshëm sa ata; 9do të të bëj më të fortë se 
guraleci, si diamanti. Por mos ki frikë nga ky popull i pabindur!» 
10Ai vazhdoi: «Ti, o njeri, dëgjo mirë dhe kushtoji vëmendje gjithçkaje që të them. 
11Pastaj shko tek të mërguarit prej popullit tënd dhe thuaju atë që do të të them unë, 
Zoti – pa marrë parasysh nëse e pranojnë ose jo.» 
12-14Pastaj më kapi Shpirti i Zotit dhe më largoi. Pas meje dëgjova një thirrje bubulluese: 
«U lëvdoftë madhështia e Zotit në banesën e saj qiellore!» Thirrja u shoqërua nga 
zhurma e madhe e krahëve dhe nga gjëmimi i rrotullimit të rrotave. Isha i tronditur 
dhe shumë i shqetësuar, sepse e ndieja se Zoti e kishte vënë dorën mbi mua. 15U 
ktheva tek të mërguarit që banonin në Tel-Aviv pranë lumit Kebar. Dhe u ula mes tyre 
shtatë ditë, i shtangur dhe i ngrirë. 
 
Profeti duhet të paralajmërojë Izraelin 
16Pasi kaluan shtatë ditë, Zoti më tha: 17«Ty, o njeri, të emëroj rojtar, që t’i pa-
ralajmërosh izraelitët për rrezikun që i pret. Kur të dëgjosh një lajm prej meje, duhet 
t’ua thuash atë izraelitëve, që ta kuptojnë se çfarë i pret. 
18Kur të të lajmëroj se një njeri i caktuar duhet të vdesë për shkak të veprave të tij të 
këqija, ti ke për detyrë që ai ta marrë vesh dhe të ketë rast për t’u përmirësuar dhe për 
të shpëtuar jetën e tij. Në qoftë se nuk e paralajmëron, ai do të vdesë vërtet, siç e 
meriton; por ty do të kërkoj llogari si për një vrasje. 19Në qoftë se e paralajmëron dhe ai 
nuk të kushton vëmendje, përsëri do të vdesë, por ti do të kesh shpëtuar jetën tënde. 
20Edhe në qoftë se një njeri që gjer atëherë ka vepruar drejt, vihet në provë prej meje, 
largohet nga rruga e drejtë dhe fillon të veprojë keq, ai duhet të vdesë. Të gjitha të 
mirat që ka bërë gjer atëherë, nuk do të numërohen në të mirë të tij. Në qoftë se nuk e 
ke paralajmëruar, atëherë ty do të kërkoj llogari për vdekjen e tij si për një vrasje. 21Por 
në qoftë se e ke paralajmëruar dhe ai ka ndërruar mendje, atëherë do ta lejoj të jetojë, 
dhe edhe ti ke shpëtuar jetën tënde.» 
 
Ezekieli duhet të shpallë rrethimin e Jerusalemit 
22E ndjeva se si Zoti vuri dorën mbi mua. Ai më urdhëroi: «Ngrihu dhe shko në 
rrafshinë! Atje do të të them diçka.» 
23Iu binda urdhrit dhe kur arrita në rrafshinë, pashë madhështinë e Zotit. Ajo dukej 
pikërisht ashtu siç më ishte shfaqur herën e parë pranë lumit Kebar. Rashë përtokë, 
24por shpirti i Zotit më mbushi me fuqi, kështu që arrita të ngrihesha përsëri. Pastaj 
Zoti më urdhëroi: «Ti, o njeri, hyr në shtëpinë tënde dhe mbyllu brenda! 25Atje do të 
lidhesh si me litarë, në mënyrë që të mund të mos dalësh nga shtëpia. 26Do të bëj që 
gjuha të të ngjitet me qiellzën dhe që të bëhesh memec. Nuk do të mund t’i qortosh më 

3



 472

izraelitët, sepse ata janë popull i pabindur. 27Por sapo të të drejtoj fjalën, do të ta zgjidh 
gojën dhe do të mund të shpallësh lajmin tim. Kush dëshiron ta dëgjojë, le ta dëgjojë; 
kush nuk dëshiron ta dëgjojë, le të përgjigjet për pasojat. Ata janë popull i pabindur!» 
 
Jerusalemi do të rrethohet 

Zoti vazhdoi: «Ti, o njeri, merr një rrasë prej balte, vëre para vetes dhe vizato mbi të 
planin e qytetit të Jerusalemit. 2Pastaj fillo të rrethosh qytetin: grumbullo një ledh, 

afroji shkallët te muret për sulm, ngri një fushim të fortifikuar trupash dhe nga të 
gjitha anët vendos deshtë për të shpuar muret. 3Merr një pllakë hekuri dhe ngrije si 
mur të hekurt përpara qytetit. Shikoje qytetin me armiqësi dhe rrethoje! Kështu do t’ua 
bësh të qartë izraelitëve se çfarë i pret.» 
4-5Pastaj Zoti tha: «Shtrihu në anën e majtë dhe merr mbi vete fajësinë e mbretërisë së 
Izraelit! Për 390 ♦ ditë duhet të rrish i shtrirë përtokë, sepse për aq vjet është ngarkuar 
me faj Izraeli. 6Pastaj shtrihu për 40 ditë në anën e djathtë, që të të ngarkoj me fajësinë 
e mbretërisë së Judës: 40 vjet. 7Gjatë kësaj kohë mos e humb nga sytë Jerusalemin e 
rrethuar! Kanose me grusht qytetin dhe në emrin tim, shpall rënien e tij. 8Do të të lidh 
me litarë, që të mos rrokullisesh nga një anë në tjetrën, derisa t’u bësh ballë këtyre 
ditëve të vështira.» 
_______________________________ 
♦ periudha nga ndarja e mbretërisë së Solomonit deri në mërgimin e Judës (586 p.e.r.) është 
përafërsisht 390 vjet. LXX (Septuaginta) ka 190 vjet këtu dhe më poshtë = rreth 150 për 
mërgimin e Izraelit (734-586 p.e.r) + rreth 40 për mërgimin e Judës (586-536 p.e.r.). 
 
Mjerimi në qytetin e rrethuar 
9Zoti vazhdoi: «Merr drithë, elb, fasule, thjerrëza, mel dhe tepë, përzieji të gjitha së 
bashku dhe piq bukë me to! Ky do të jetë ushqimi yt për 390 ditë, kur do të rrish i 
shtrirë në anën e majtë. 10-11Racioni yt ditor do të jetë 250 gramë bukë dhe një litër ujë. 
Ndaje në racione; haje dhe pije në kohë të caktuara.» 
12Pastaj Zoti më tha: «Bukën piqe si pite elbi dhe për lëndë djegëse merr jashtëqitje 
njerëzore, 13sepse izraelitët do të detyrohen të hanë ushqimet që ua kam ndaluar si të 
papastra, kur t’i shpërndaj nëpër kombe.»  

14Por unë thashë: «O Zot, Perëndia ime, qysh fëmijë nuk kam ngrënë asgjë që e bën 
njeriun të papastër. Nuk kam ngrënë kurrë nga një kafshë që ka ngordhur ose që 
është vrarë nga kafshë grabitqare, as nuk kam prekur kurrë mish të prishur.» 
15Atëherë ai më tha: «Mirë, atëherë ti mund të marrësh bajga në vend të jashtëqitjes 
njerëzore.» 
16E vazhdoi: «O njeri, do të bëj që buka në Jerusalem të pakësohet. Buka do të 
peshohet dhe uji do të matet me përpikëri; ato do të jenë vazhdimisht shqetësim. 
17Banorëve të Jerusalemit do t’u mungojë buka dhe uji, dhe do të rrënohen njëri pas 
tjetrit në mjerim. Ky është dënimi për mëkatet e tyre.» 
 
Dënimi për Jerusalemin 

Pastaj Zoti më tha: ”Ti, o njeri, merr një shpatë të mprehtë! Rruaj me të kokën dhe 
mjekrën. Ndaj qimet mbi peshore në tri pjesë, 2e kur qyteti i rrethuar të jetë gati për 

t’u sulmuar, digje një të tretën e parë në mes të qytetit, një të tretën e dytë grije me 
shpatë jashtë portave të tij, kurse një të tretën e fundit hidhe në erë. Sepse në këtë 
mënyrë do t’i dëboj me shpatë të zhveshur banorët e tij. 3Ti do të ruash vetëm pak 
qime, të cilat do t’i lidhësh në palën e petkut tënd. 4Por edhe prej këtyre qimeve merr 
një pjesë dhe hidhe në zjarr. Zjarri do të përhapet dhe do të përpijë të gjithë popullin e 
Izraelit. 
5Unë, Zoti, u them izraelitëve: «Ky qytet i rrethuar është Jerusalemi! E bëra qendër të të 
gjitha kombeve, 6por ai ngriti krye kundër meje dhe nuk më dëgjoi. Banorët e tij u 
sollën më keq se të gjithë popujt përreth. Nuk i përfillën urdhërimet e mia dhe e morën 
nëpër këmbë ligjin tim. 7-8O burra të Jerusalemit! Të kishit vepruar të paktën sipas 
ligjeve që janë në fuqi ndër popujt fqinjë! Por meqë jeni më të prishur se ata, nuk do të 
rri më duarkryq. Unë, Zoti, do ta zbatoj vendimin tim për dënimin tuaj në sy të 
kombeve të huaja. 9Meqë u dhatë pas idhujve të neveritshëm, do t’ju ndëshkoj në 
mënyrë të tmerrshme, siç nuk kam bërë kurrë më parë, e as nuk do të bëj në të 
ardhmen. 10Mjerimi do të jetë aq i madh, saqë ati do të hajë djalin e tij, kurse djali atin 
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e tij. Do të zbatoj vendimin tim të dënimit tuaj, dhe ata që do të mbetën gjallë pas 
katastrofës, do t’i shpërndaj në katër anët e botës. 11Ju e keni përdhosur Tempullin tim 
me shërbimin tuaj të neveritshëm idhujtar, prandaj nuk do të kem asnjë mëshirë për 
ju. Do ta rruaj Jerusalemin! 12Një e treta juaj do të vdesë në qytet nga epidemia dhe 
uria, një e treta tjetër do të vritet me shpatë para qytetit, kurse pjesën që mbetet do ta 
shpërndaj në të katër anët; do t’i dëboj prej meje me shpatë të zhveshur. 
13Ju do ta provoni të gjithë zemërimin tim; do ta shuaj inatin tim në ju dhe do t’jua 
shpaguaj të gjitha veprat e këqija, që ta kuptoni se këto paralajmërime i kam me gjithë 
mend. 14-15Ty, o Jerusalem, do të bëj një grumbull gërmadhash, që të të përqeshin të 
gjithë popujt përreth; çdo i huaj që do të kalojë pranë, do të tallet me ty. Kombet fqinjë 
do të tmerrohen dhe do ta pranojnë si paralajmërim kur të shohin që të kam 
ndëshkuar ashpër me zemërimin tim. Këtë do ta realizoj unë, Zoti. 
16-17Do t’ju qëlloj me shigjetat e mia vdekjeprurëse për t’ju asgjësuar, dhe do t’ju dërgoj 
uri dhe kafshë të egra, viktimat e të cilave do të bëhen fëmijët tuaj; do të bëj që 
murtaja dhe shpata të tërbohen mes jush. Kështu them unë, Zoti, dhe kështu do të 
bëj.»” 
 
Ndëshkimi për idhujtarinë e izraelitëve 

Zoti më tha: 2”Ti, o njeri, shiko andej ku shtrihen malet ♦ e Izraelit, dhe shpallju 
atyre vendimin tim për dënimin e tyre! 3Thuaju: «Dëgjoni atë që Perëndia, Zoti, ju 

thotë, juve maleve dhe kodrave me luginat dhe përrenjtë tuaj: Unë, Zoti, do ta lëshoj 
shpatën kundër jush dhe do t’i shkatërroj shtatoret e shenjtëroreve tuaja idhujtare! 4-

5Altarët tuaj për djegien e flijimeve do të shemben, altarët tuaj për djegien e temjanit do 
të copëtohen. Kufomat e të vrarëve do t’i hedh para këmbëve të idhujve tuaj, dhe do t’i 
shpërndaj eshtrat e tyre rreth altarëve idhujtarë. 6Pastaj në mbarë Izraelin, qytetet do 
të kthehen në gërmadha, shenjtëroret do të shkatërrohen, altarët do të shemben dhe 
do të përdhosen; shtatoret idhujtare të vetëpunuara do t’i shkatërroj. 7Të vrarët do të 
shtrihen gjithkund pa u varrosur, dhe Izraeli do ta kuptojë se unë jam Zoti. 
8Pjesën tjetër të popullit do ta lë të gjallë, por do ta shpërndaj nëpër kombe të huaja. 
9Atje ata do të mendojnë për mua dhe do ta kuptojnë se unë duhej t’i ndëshkoja, sepse 
ma kishin shkelur besën dhe ishin dhënë pas idhujve. Atyre do t’u vijë pështirë nga 
vetja e tyre kur të mendojnë çfarë fëlliqësish kanë bërë. 10Atëherë do ta kuptojnë se 
unë, Zoti, nuk u kam thënë fjalë të kota kur i kanosja me një ndëshkim të tillë.»” 11Zoti 
vazhdoi: ”Përplasi duart me zemërim dhe godite dheun me këmbë! Thirr: «Mjerë 
izraelitët, sepse sjellja e tyre është e neveritshme!» Do të bëj që të vriten me shpatë, me 
uri dhe me epidemi. 12Kush nuk vritet nga armiku, do të vdesë nga epidemia; dhe kush 
shpëton nga epidemia, do të vdesë nga zia e bukës. Do ta ndëshkoj Jerusalemin me 
zemërimin tim, 13që të mërguarit ta kuptojnë se unë jam Zoti. Të vrarët do të shtrihen 
rreth altarëve dhe mes shtatoreve idhujtare, pikërisht atje ku kanë djegur temjan për 
nder të idhujve të tyre, në të gjitha malet dhe kodrat dhe nën çdo pemë me gjethnajë të 
dendur. 14Do të vihem vetë kundër tyre dhe do t’ua shkretoj mbarë vendin, nga stepa 
në jug deri në Riblë. Ata duhet ta kuptojnë se unë jam Zoti.” 
_______________ 
♦ karakteristike për Izraelin, por edhe vendi ku bëhej idhujtaria. 
 
Erdhi fundi i merituar 

Zoti më tha: 2”Ti, o njeri, dëgjo atë që unë, Zoti, kam për t’u thënë banorëve të 
Izraelit: «Erdhi fundi! Mbi mbarë vendin po vjen fundi. 3Do të bëj që zemërimi im të 

tërbohet kundër jush, dhe do t’ju vijë fundi! Do t’ju ndëshkoj për kokëfortësinë tuaj; do 
të vuani nga pasojat e veprimit tuaj të turpshëm. 4Nuk do të kem mëshirë për ju. 
Rënshin mbi ju veprat tuaja, ju zëntë shthurja që keni kërkuar me idhujtarinë tuaj. 
Duhet ta kuptoni se unë jam Zoti!»” 
5Perëndia, Zoti, thotë: «Do të sjell fatkeqësi mbi ju, aq të tmerrshme, sa nuk e keni 
provuar kurrë më parë! Ajo do të vijë në mënyrë të pandalshme! 6-7Po vjen fundi! Ai do 
të bjerë mbi ju, ju banorët e vendit! Nuk do të vonohet. Atëherë në male nuk do të 
dëgjohen brohoritje, por vajtime. 8Pas pak do të derdh mbi ju të gjithë zemërimin tim; 
do t’ju ndëshkoj për mosbindjen tuaj; do t’i vuani pasojat e sjelljes suaj të turpshme. 
9Nuk do të kem as mëshirë e as keqardhje për ju; ju do të korrni atë që keni mbjellë. 
Atëherë do ta kuptoni se unë, Zoti, i hodha të gjitha këto mbi ju.» 
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Dita e gjyqit e Zotit 
10Erdhi dita e gjyqit! Shkatërrimi po vjen pa u ndalur, sepse kanë fituar mend-
jemadhësia dhe dhuna, 11dhe padrejtësia lind padrejtësi të re. Por prej atyre që 
mbështeten në dhunë dhe padrejtësi, nuk do të mbetet gjë, edhe në qoftë se janë të 
shumtë dhe mburren: fuqisë dhe madhështisë së tyre do t’u vijë fundi. 
12-13Afati mbaroi, erdhi dita e gjyqit! Kush blen diçka, nuk duhet të gëzohet për këtë; 
kush duhet të shesë një tokë, mos t’i vijë keq. Ai nuk ka nevojë ta presë me padurim 
vitin e heqjes së këtij veprimi, kur do t’i kthehet toka e shitur; sepse këtë vit nuk do ta 
shohë më. Zemërimi i Zotit do të bjerë mbi tërë këtë grumbull njerëzish të zhurmshëm. 
Fatkeqësia do të bjerë në mënyrë të pashmangshme. Secili do t’i vuajë pasojat e 
veprave të tij të këqija. Askush nuk do të shpëtojë gjallë. 
14Bie alarmi, të gjithë rrokin armët, por askush nuk hyn në betejë; kaq shpejt do të 
bjerë zemërimi i Zotit mbi të gjithë. 15Shpata, uria dhe epidemia do të tërbohen mes 
tyre; kush gjendet në fushë, do të vritet nga armiku; kush mbetet në qytet, do të 
rrëmbehet nga uria dhe murtaja. 16Në qoftë se disa të prapambetur ikin nëpër male, 
ata do të jenë si pëllumba të frikësuar; secili do t’i vajtojë pasojat e këqija të fajësisë së 
tij. 
17Të shtangur nga tmerri, lëshojnë duart; nga frika, nuk e mbajnë dot ujët. 18Veshin 
rrobat e zisë dhe rruajnë kokën. Të gjitha gjymtyrët u dridhen dhe duken të hutuar në 
fytyrë nga ky turp që u ka rënë. 19Arin dhe argjendin e tyre i hedhin në rrugë si 
mbeturina; këto nuk mund t’i shpëtojnë më nga zemërimi i zjarrtë i Zotit. Ato janë bërë 
pa vlerë; ato nuk mund ta shuajnë urinë e tyre torturuese. Ky është ndëshkimi i tyre, 
sepse ari dhe argendi i tyre i kanë shtyrë në mëkat: 20me to kanë bërë shtatoret e tyre 
të neveritshme idhujtare. Prandaj tani duhet t’i flakin plot neveri. 
21«Thesarët e tyre do t’ua jap të huajve për plaçkë, – thotë Zoti, – armiqve për grabitje. 
Ata do t’i përdhosin shtatoret e tyre idhujtare. 22Do t’i kthej shpinën popullit tim dhe do 
të lejoj që Tempulli im të përdhoset. Hajdutët do të futen në Tempull, për ta përdhosur 
23dhe për të bërë masakër, sepse vendi është mbushur plot me vrasje, dhe në 
Jerusalem mbretëron dhuna. 24Prandaj po thërras kombet më të pamëshirshme, që të 
shtien në dorë shtëpitë madhështore. Do t’i jap fund mendjemadhësisë së banorëve të 
tij, dhe gjithçka që është e shenjtë për ta do të përdhoset. 
25Ata i kaplon një tmerr çoroditës. Secili kërkon të shpëtojë, por nuk ka më shpëtim. 
26Fatkeqësitë vijnë njëra pas tjetrës, lajmet bëhen gjithnjë e më të tmerrshme. Më kot e 
kërkojnë fjalën e Zotit te profetët; prifti nuk ka asnjë përgjigje, pleqtë nuk dinë të japin 
asnjë këshillë. 27Mbretin e kap tmerri; ai fillon këngën e vajit dhe burrat e vendit 
këndojnë të paralizuar nga tmerri. U kërkoj llogari për veprat e tyre të këqija; i dënoj 
siç kanë dënuar ata të tjerët. Atëherë do ta kuptojnë se unë jam Zoti.» 
 
Ezekieli sheh idhujtarinë në Tempullin e Jerusalemit 

Ishte viti i 6-të i mërgimit tonë,♦ dita e 5-të e muajit të 6-të. Krerët e të mërguarve 
po rrinin pranë meje në shtëpi. Atëherë e ndjeva se Zoti e vuri dorën e tij mbi mua. 

2Kur ngrita sytë, pashë një figurë që dukej si njeri. Prej vendit ku janë kofshët e poshtë 
dukej si zjarr; por lart ndriçonte si ar i kulluar. 3Ajo më shtriu dorën dhe më kapi për 
flokësh. Kështu, në këtë vegim, shpirti i Perëndisë më ngriti lart përmbi tokë dhe më 
çoi deri në Jerusalem, në anën e brendshme të portës veriore të qytetit. Pranë kësaj 
porte ndodhej shtatorja idhujtare që nxiti zemërimin e Zotit. 
4Pastaj pashë Perëndinë e Izraelit në madhështinë e tij shkëlqyese, ashtu siç e kisha 
parë në rrafshinën pranë lumit Kebar. 5Ai më tha: «Ti, o njeri, shiko nga veriu!» Hodha 
vështimin nga veriu dhe pashë jashtë portës një altar; në hyrje të portës ndodhej një 
shtatore idhujtare.♦♦  6«Ti, o njeri, – tha Zoti, – a sheh çfarë bëhet atje? Izraelitët nuk e 
çajnë kokën për Tempullin tim; në vend të kësaj, ata bëjnë këtë idhujtari të tmerr-
shme. Por do të shohësh gjëra edhe më të këqija.» 
7Ai më çoi në portën e hyrjes në oborrin e jashtëm të Tempullit; atje pashë një vrimë në 
mur. 8«Ti, o njeri, – më urdhëroi, – çaje murin!» Ashtu bëra dhe u ndodha para një 
dere. 9«Hyr, – tha ai, – dhe shiko çfarë veprash të neveritshme po bëjnë atje!» 10Hyra 
dhe pashë se gjithkund në mure kishin gdhendur piktura kafshësh të papastra, të 
cilat ngjallin te Zoti neveri. Ato ishin idhujt e izraelitëve. 11Para këtyre pikturave 
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qëndronin shtatëdhjetë burra me temjanica në dorë, prej të cilave ngrihej shumë 
temjan. Të shtatëdhjetët ishin kryetarët e Izraelit, dhe midis tyre ndodhej Jaasanja, 
biri i Shafanit. 
12Zoti më pyeti: «Ti, o njeri, a sheh çfarë bëjnë fshehurazi kryetarët e Izraelit? Kështu 
vepron secili në shtëpi para pikturave të tij idhujtare.♦♦♦  Ata mendojnë: ’Zoti nuk e 
sheh; ai nuk e çan më kokën për vendin tonë.’ 13Por do ta shohësh që bëjnë vepra edhe 
më të këqija.» 
14Pastaj ai më çoi në portën veriore të oborrit të brendshëm të parë të Tempullit. Atje 
rrinin të ulura gratë duke vajtuar vdekjen e perëndisë Tamuz.♥  15Zoti më tha: «Ti, o 
njeri, a e sheh këtë? Do të shohësh gjëra më të këqija.» 
16Ai më çoi në oborrin e brendshëm të Tempullit. Para hyrjes në Tempull, midis 
paradhomës dhe altarit, ndodheshin afro njëzet e pesë burra. Ata hodhën vështrimin 
nga lindja, duke i kthyer shpinën Tempullit të Zotit, dhe ranë përmbys për të adhuruar 
diellin. 17Zoti më tha: «Ti, o njeri, a e sheh këtë? A nuk mjafton që njerëzit e Judës 
adhurojnë në të gjithë vendin idhujt dhe bëjnë padrejtësi? A duhet të më ngacmojnë 
edhe më tepër duke vepruar kështu edhe këtu në Tempullin tim? 18Tani nuk do të 
përfill asnjeri. Do të veproj kundër tyre pa mëshirë dhe pa kursim. Edhe në qoftë se më 
luten për mëshirë, nuk do t’i dëgjoj më.» 
___________________________________ 
♦  më 592 p.e.r. (14 muaj pas vegimit të parë të profetit) ♦♦  Ashera, perëndesha kananase e 
pjellorisë. ♦♦♦  Kulti egjiptian i të vdekurve. ♥ Tamuzi i erdhi rrotull Inanës perëndeshën 
sumeriane të dashurisë (Ishtar akadiane) dhe dhe e fitoi, por vdiq si pasojë, dhe pastaj u 
ringjall. Pastaj Tamuzi identifikohej me perëndinë sirian Adonis, atë që duan gratë (khs. Dan 
11,37). 
 
Gjyqi për Jerusalemin 

Pastaj Zoti thirri me zë të lartë: «Zbatojeni dënimin mbi Jerusalem! Merrni 
shpatën!» Ai foli aq me zë të lartë, saqë më dhembën veshët. 2Pastaj erdhën gjashtë 

burra nga porta veriore e Tempullit; pesë prej tyre kishin shpata në duar,♦  kurse njëri 
mbante një mjet shkrimi: ai ishte veshur me një petk priftëror prej liri. Ata u afruan 
dhe u ndalën pranë altarit të bronzit. 
3Madhështia ndriçuese e Perëndisë së Izraelit, që më ishte shfaqur, u ngrit nga engjëjt 
rojtarë dhe iu afrua hyrjes së Tempullit. Zoti i tha njeriut me veshje liri, me mjetin e 
shkrimit: 4«Në Jerusalem ka ende njerëz që nuk kanë marrë pjesë në këto gjëra të 
pështira, por ndiejnë dhembje dhe vajtim. Përshkoje qytetin dhe vendosu një shenjë në 
ballë!» 5Gjithashtu, dëgjova se u tha pesë të tjerëve: «Ndiqini pas nëpër qytet dhe vritini 
të gjithë pa mëshirë: 6të rinjtë dhe pleqtë, vajzat, gratë dhe fëmijët. Por mos prekni 
askënd që mban në ballë këtë shenjë! Filloni këtu në Tempull!» E ata filluan me 
kryetarët që ndodheshin para Tempullit. 7«Mbushni oborret e Tempullit me kufoma! – 
tha Zoti. – Mos kini frikë se përdhosni Tempullin! Pastaj shkoni në qytet dhe pritni me 
shpatë!» 
8Burrat i vranë të gjithë ata që ishin në zonën e Tempullit – vetëm mua më lanë. Rashë 
përtokë dhe thirra: «O Zot, Perëndia ime, a do ta shfarosësh popullin e Izraelit deri në 
njeriun e fundit në zemërimin tënd ndaj Jerusalemit?» 9Ai u përgjigj: «Njerëzit e Izraelit 
dhe të Judës janë ngarkuar me faj të rëndë; në qytet dhe në fushë, ata kanë bërë 
vrasje dhe kanë shkelur me këmbë të drejtën. Ata mendojnë: ’Zoti nuk kujdeset për 
vendin tonë; ai nuk na sheh!’ 10Për këtë nuk do t’i kursej e nuk do të kem mëshirë për 
ta. Tani do t’i gjejë ndëshkimi i merituar.» 11Pastaj njeriu me petk liri dhe me mjet 
shkrimi në dorë u kthye nga qyteti dhe raportoi: «E zbatova urdhrin!» 
_______ 
♦ Kjo është profeci e dramatizuar e asaj që do t’u bënin babilonasit banorëve të Jerusalemit.  
 
 Jerusalemin e përpin zjarri  

Tashmë përmbi kokat e engjëjve rojtarë në pllakën e qëndrueshme pashë diçka 
që dukej si një fron prej safiri. 2Figura në fron i dha urdhër njeriut me petk 

priftëror prej liri: «Nxirr nga mangalli midis engjëjve rojtarë dy grushta prushi dhe 
shpërndaji përmbi qytet!» Njeriu hyri para syve të mi në vendin midis rrotave të katër 
engjëjve rojtarë. 3-4Kur i shihje nga përjashta këta ndodheshin në anën e djathtë, në jug 
të Tempullit. Pastaj madhështia e Zotit u ngrit nga froni dhe shkoi në prag të ndërtesës 
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së Tempullit. Dhe oborrin e brendshëm e mbushi një re dhe reja në oborr ndriçoi me 
shkëlqimin e madhështisë së Zotit. 5Fëshfërima e krahëve të engjëjve rojtarë tingëlloi si 
zëri bubullues i Perëndisë së gjithëpushtetshëm; ajo mbushi edhe oborrin e jashtëm të 
Tempullit. 6Kur  njeriu me petk liri hyri me urdhrin e Zotit në vendin midis engjëjve 
rojtarë, 7njëri prej tyre shtriu dorën në mangallin që ndodhej në mes, dhe e vuri 
prushin në duart e njeriut. Pastaj njeriu u largua nga Tempulli për ta shpërndarë 
prushin përmbi qytet. 
 
Zoti largohet nga Tempulli  
8Nën krahët e engjëjve rojtarë pashë diçka që dukej si dorë njerëzore. 9-10Pashë edhe 
katër rrota, një pranë çdo engjëlli rojtar. Të gjitha kishin të njëjtën madhësi dhe 
vezullonin si gurë të çmueshëm. Te çdo rrotë, në kënd të drejtë me të, ishte shtuar nga 
një rrotë tjetër, 11që të mund të lëvizte në katër drejtime, pa pasur nevojë të kthehej. 
Rrotat rrotulloheshin gjithnjë në drejtimin që merrte e para. 12-13Ishin të njëjtat rrota që 
kisha parë në vegimin tim të mëparshëm. Ato ishin mbuluar përreth me sy, po ashtu 
edhe trupi, duart dhe krahët e engjëjve rojtarë. 14Çdo engjëll rojtar kishte katër fytyra: 
tek i pari shikonte përpara fytyra e demit; tek i dyti fytyra e njeriut, tek i treti fytyra e 
luanit, kurse tek i katërti fytyra e shqiponjës. 15Pastaj engjëjt rojtarë filluan të 
ngriheshin. Ishin të njëjtat figura që kisha parë pranë lumit Kebar. 16-17Kur ata shkonin 
përpara, me ta lëviznin edhe rrotat, dhe kur ata ngriheshin me krahë nga toka, 
ngriheshin edhe rrotat. Kur ata ndaleshin, ndaleshin edhe rrotat. Për gjithçka rrotat 
drejtoheshin nga engjëjt rojtarë. 
18Tani pashë se madhështia e Zotit u largua nga pragu i Tempullit dhe zuri vend 
përsëri përmbi engjëjt rojtarë. 19Engjëjt rojtarë hapën krahët dhe para syve të mi u 
ngritën pak mbi dhe; bashkë me ta u ngritën edhe rrotat. Pastaj madhështia e 
Perëndisë së Izraelit u largua nga zona e Tempullit, duke hipur në fron përmbi engjëjt 
rojtarë, nga porta e lindjes. 
20Dallova qartë katër figurat e fuqishme, të cilat e kishin mbajtur fronin e Perëndisë së 
Izraelit para syve të mi pranë lumit Kebar. 21Secila prej tyre kishte katër fytyra dhe 
katër krahë, dhe nën krahë, mund t’u dalloheshin duart njerëzore. 22Kishin, 
gjithashtu, të njëjtat fytyra që kisha parë pranë lumit Kebar. Kudo që shkonin, njëra 
prej katër fytyrave vështronte gjithnjë përpara. 
 
 
Mendjemadhësia e të mbeturve në Jerusalem 

Shpirti i Perëndisë më ktheu në portën lindore të zonës së Tempullit. Para 
portës ishin mbledhur njëzet e pesë njerëz. Mes tyre njoha dy prej kryetarëve të 

qytetit, Jaasanjën, birin e Asurit, dhe Pelatjën, birin e Benajës. 2Zoti më tha: ”Ti, o 
njeri, ata janë njerëzit që hartojnë atentate dhe plane të këqija në këtë qytet! 3Ata 
mburren duke thënë: «Kush thotë se nuk është koha për të ndërtuar shtëpi? Qyteti 
është tenxherja, kurse ne jemi mishi!» 4Për këtë ti duhet t’u shpallësh vendimin e 
dënimit.” 
5Shpirti i Perëndisë më shtiu në dorë dhe Zoti më urdhëroi t’u shpallja izraelitëve: 
”Dëgjoni se ç’ju thotë Zoti: «E di se si flitni dhe çfarë planesh keni! 6Ndërgjegjja nuk ju 
lë të qetë, sepse rrugët e këtij qyteti janë të mbushura me të vrarë. 7-8Prandaj unë, Zoti, 
ju them: Të vrarët janë mishi në tenxheren e qytetit! Por ju do t’ju nxjerr dhe do të bëj 
që të ekzekutoheni. Ju keni frikë nga shpata, e nga shpata duhet të vdisni. Kështu 
them unë, Zoti. 9-10Do t’ju nxjerr e do t’ju dorëzoj tek të huajt. Me anë të tyre do ta 
zbatoj te ju vendimin e dënimit. Duhet ta pranoni se unë jam Zoti. 11Nuk do të 
qëndroni në këtë qytet si mishi në tenxhere. Vendimin e dënimit për ju do ta zbatoj në 
kufirin e Izraelit. 12Ju nuk i keni zbatuar udhëzimet e mia dhe nuk e keni drejtuar 
jetën sipas urdhërimeve të mia, por keni jetuar sipas ligjeve të popujve tuaj fqinjë.»” 
13Në kohën kur shpallja këtë porosi, vdiq Pelatja, biri i Benjës. U hodha përtokë dhe 
thirra me zë të fortë: «O Zot, Perëndia ime! A do ta asgjësosh plotësisht Izraelin?» 
 
Ngushëllim për të mërguarit 
14Pastaj Zoti më tha: 15”Ti, o njeri, banorët e Jerusalemit thonë kështu për vëllezërit e 
tu, për farefisin tënd dhe për të gjithë izraelitët që u degdisën në mërgim: «Le të mbeten 
atje ku janë, larg Zotit! Tani vendi na takon neve!» 16Prandaj duhet t’u shpallësh: 
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«Perëndia, Zoti, thotë: Ashtu është; i kam çuar në vende të huaja dhe i kam 
shpërndarë nëpër kombe, dhe ata mund të më nderojnë vetëm nga larg me shërbesa të 
thjeshta fetare. 17Por unë, Zoti, do t’i mbledh nga kombet ku janë të shpërndarë dhe do 
t’u jap për pronë tokën e Izraelit. 18Kur të kthehen atje, do ta pastrojnë vendin nga 
gjithë idhujtaria. 19Do t’u jap zemër të re dhe shpirt të ri. Do t’ua nxjerr nga kraharori 
zemrën e ngurtë dhe do t’u dhuroj një zemër të gjallë. 20Atëherë ata do të jetojnë sipas 
udhëzimeve të mia, do t’i përfillin dhe do t’i zbatojnë urdhërimet e mia. Ata do të jenë 
populli im, dhe unë do të jem Perëndia e tyre. 21Ndërsa ndëshkimi i merituar do të gjejë 
të gjithë ata që jepen pas idhujve dhe që u shërbejnë atyre në mënyrë të neveritshme; 
ata që i pëlqejnë këta idhuj. Kështu them unë, Zoti.»” 
 
Zoti largohet nga Jerusalemi 
22Engjëjt rojtarë, mbi të cilët shihej madhështia shkëlqyese e Perëndisë së Izraelit, 
lëvizën krahët dhe, bashkë me ta, u ngritën nga toka edhe rrotat. 23Kështu, 
madhështia e Zotit u largua nga qyteti në drejtim të malit në lindje të Jerusalemit. 
24Ndërsa mua më ngriti Shpirti i Perëndisë dhe më ktheu në Babiloni. Pastaj vegimi u 
zhduk, 25dhe të mërguarve u shpalla gjithçka që më kishte treguar Zoti. 
 
Të mërguarve u shpallet lajmi për dëbimin e të mbeturve  

Zoti më tha: 2«Ti, o njeri, ti banon mes një populli të pabindur. Këta njerëz kanë 
sy, por nuk duan të shohin; kanë veshë, por nuk duan të dëgjojnë! 3Prandaj bëj 

një deng, si ata që marrin me vete të mërguarit, dhe para syve të të gjithëve, largohu 
nga banesa në një vend tjetër. Ndoshta do t’u hapen sytë, megjithë mosbindjen e tyre. 
4Nxirre dengun prej shtëpisë në dritën e ditës, që ta shohin të gjithë, dhe rreth 
mbrëmjes, kur të bjerë vapa, largohu para syve të tyre, si njeri që shkon në mërgim. 
5Hap para syve të tyre një vrimë në murin e shtëpisë sate dhe dil duke u shtyrë nëpër 
të. 6Merre dengun në sup dhe nisu në errësirë. Mbulo fytyrën, që të mos e shohësh 
vendin që duhet të lësh. Kjo do të jetë një shenjë për izraelitët, që ta kuptojnë se ç’i 
pret.» 
7Sipas urdhrit të Zotit, bëra një deng, si ato që mbajnë të mërguarit, dhe e nxora prej 
shtëpisë në dritën e ditës. Ndërsa në mbrëmje hapa një vrimë në mur dhe dola duke u 
shtyrë nëpër të. E hodha dengun në sup para syve të të gjithëve . 
8Mëngjesin tjetër Zoti më tha: 9”Ty, o njeri, izraelitët, ky popull i pabindur, të kanë 
pyetur: «Ç’po bën?» 10Jepu sqarimin! Thuaju: «Kështu më ka urdhëruar Perëndia, Zoti. 
Ajo që kam bërë, vlen për mbretin e Jerusalemit dhe për të gjithë izraelitët që banojnë 
atje.» 11Do t’u ndodhë pikërisht ashtu, siç e kam paracaktuar. Të gjithë duhet të çohen 
në mërgim. 12Por mbreti i tyre do të detyrohet ta hedhë dengun në sup në errësirë të 
dendur dhe të largohet nga qyteti. Njerëzit e tij do të çajnë muret për të nxjerrë plaçkat 
e tyre. Ai do të mbulojë fytyrën, sepse nuk do ta shohë më këtë vend. 13Do të hedh 
rrjetën, do ta kap dhe do ta shpie në Babiloni; por vendin e tij nuk do ta shohë më, 
dhe do të vdesë atje. 14Suitën dhe luftëtarët e tij do t’i shpërndaj si zogjtë e korbit; do t’i 
shpartalloj me shpatë të zhveshur. 15Kur t’i kem shpërndarë kështu nëpër vende dhe 
kombe të huaja, do ta kuptojnë se unë jam Zoti. 16Vetëm disa prej tyre do t’i shpëtojnë 
shpatës, urisë dhe murtajës, që të vijnë në vete dhe që të mund të tregojnë nëpër 
kombe se me çfarë veprash të neveritshme e kanë merituar një fat të tillë.” 
 
Banorët e Jerusalemit do të dridhen si profeti 
17Zoti më tha: 18”Ti, o njeri, ha bukë dhe pi ujë duke u dridhur dhe me frikë! 19Dhe 
pastaj thuaju të mërguarve izraelitë: «Perëndia, Zoti, thotë: njerëzit që kanë mbetur në 
Jerusalem, në tokën e Izraelit, do të hanë bukë me frikë duke u dridhur dhe do të pinë 
ujë me dëshpërim. Si dënim pse gjithkund mbretërojnë padrejtësia dhe dhuna, mbi 
vend po vjen shkatërrimi. 20Qytetet do të shkretohen, fushat pjellore do të bëhen shkre-
tëtirë. Duhet ta mësoni se unë jam Zoti.»” 
 
Perëndia nuk flet fjalë të kota 
21Zoti më tha: 22”Ti, o njeri, çfarë flasin njerëzit tek ju në Izrael? Ata thonë: «Koha vjen 
dhe shkon, dhe profecitë nuk realizohen kurrë!» 23Do të bëj që këto thashetheme në 
Izrael të marrin fund. Thuaju: «Perëndia, Zoti, thotë: erdhi koha kur do të realizohen të 
gjitha ato, me të cilat ju kanë kanosur profetët e mi. 24Në të ardhmen, në Izrael nuk do 
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të ketë profetë të rremë që tregojnë ëndrra të kota dhe që u flasin njerëzve sipas qejfit 
të tyre.  

25Po flas unë, Zoti; dhe çfarë them, realizohet. Nuk vonohet. Atë që kam shpallur, do ta 
zbatoj, madje gjatë jetës suaj, ju njerëz të pabindur! Kështu them unë, Zoti.»” 
26Zoti më tha, gjithashtu: 27”Ti, o njeri, për ty izraelitët thonë: «Vegimet dhe profecitë 
nuk i përkasin së tashmes, por një të ardhmeje të largët.» 28Prandaj përgjigju: 
«Perëndia, Zoti, thotë: Ajo që kam shpallur, do të realizohet së shpejti. Ajo që them, do 
të plotësohet. Kështu them unë, Zoti!»” 
 
Fundi i profetëve të rremë 

Zoti më tha: 2”Ti, o njeri, shpallu profetëve të Izraelit që profetizojnë sipas 
mendjes së tyre, vendimin tim për dënimin e tyre! Thuaju: «Dëgjoni se ç’thotë 

për ju Perëndia, Zoti. 
3Mjerë profetët e rremë që nuk më kërkojnë mua, por që ndjekin idetë e veta dhe që 
profetizojnë atë që nuk u është shpallur! 4Ju profetë jeni bërë varrmihësit e Izraelit! 5Ju 
nuk keni hyrë në të çarë, nuk i keni mbushur të çarat në murin mbrojtës rreth 
popullit tim, Izraelit, që të mund të qëndrojë në ditën e gjyqit tim. 6-7Ju i shikoni pjellat 
e fantazisë suaj; ju thoni gënjeshtra! Ju më referoheni mua, por unë nuk ju kam 
ngarkuar për këtë, e megjithatë pritni që unë t’i plotësoj premtimet tuaja të kota. 
8Prandaj duhet të më njihni mua, Zotin! 9Unë do të veproj kundër këtyre profetëve të 
rremë. Ju do të mungoni në mbledhjen e popullit tim; emrat tuaj do të fshihen nga 
lista e fiseve të Izraelit; ju nuk do të ktheheni më në Izrael. Duhet ta kuptoni se unë 
jam Zoti! 10Ju e keni futur popullin tim në rrugë të gabuar. Ju keni shpallur: gjithçka 
shkon mirë, ndërsa në të vërtetë nuk shkonte aspak mirë. Populli im ndërton një mur 
me gurë të palidhur, dhe ju e lyeni me gëlqere!♦ 11-12Kur të ketë shtrëngatë, kur të bjerë 
breshër dhe kur të tërbohet stuhia, muri do të shembet, njerëzit do të tallen me ju dhe 
do të thonë: ku është ai mur i lyer aq bukur? 13Me zemërimin tim do të dërgoj mot të 
keq, stuhi, breshër dhe rrebesh. 14Muret që keni lyer me gëlqere, do t’i shemb, që të 
mos mbetet asnjë gur, kurse ju vetë do të varroseni nën gërmadha. Duhet ta kuptoni 
se unë jam Zoti! 15Do ta lëshoj mbarë zemërimin tim mbi mur dhe në ata që e kanë lyer 
atë. Atëherë njerëzit do të tallen me ju: muri u zhduk dhe prej atyre që e lyen, nuk ka 
mbetur asgjë! 16Po, askush nuk mbeti prej profetëve që pikturuan një të ardhme të 
bukur për Jerusalemin, kur ai ndodhej në prag të rrënimit. Kështu them unë, Zoti.»” 
________ 
♦ për të maskuar faktin se muri është në prag të shembjes.  
 
Fundi i praktikave magjike 
17Zoti vazhdoi: ”Ti, o njeri, drejtohu kundër grave të popullit tënd që profetizojnë sipas 
mendjes së tyre, dhe shpallu vendimin tim të dënimit! 18Thuaju: «Dëgjoni atë që ju 
thotë Zoti: Mjerë ju, gjuetare shpirtrash, që për çdo kyç dore qepni byzylykë magjikë të 
përshtatshëm, dhe për çdo kokë ose trup vello magjike. Ju luani me shpirtrat e 
njerëzve të popullit tim. Mendoni se mund ta shpëtoni jetën tuaj? 19Me praktikat tuaja 
magjike ju shpërdoroni emrin tim; për një pagë prej disa grushtash mielli ose për pak 
bukë ju i dorëzoni vdekjes njerëz të pafajshëm, dhe mbani gjallë ata që meritojnë 
vdekjen. Popullin tim, i cili i dëgjon me dëshirë gënjeshtrat, e mashtroni duke i 
përshkruar një të ardhme të artë. 
20-21Prandaj unë, Zoti, do t’jua rrëmbej prej dorës byzylykët magjikë dhe do t’i gris vellot 
magjike. Do ta dëboj plaçkën tuaj dhe do të shpëtoj jetën e njerëzve, të cilën donit ta 
shkatërronit. Do ta çliroj popullin tim nga pushteti juaj; askush mos të bëhet më 
viktima juaj. Duhet ta pranoni se unë jam Zoti! 
22Ju frikësoni njerëz të pafajshëm që nuk kanë pse të frikësohen prej meje; ndërsa 
keqbërësit i përkrahni, dhe kështu i pengoni që të heqin dorë nga veprat e tyre të 
këqija dhe që të shpëtojnë jetën e tyre. 23Prandaj fallit tuaj mashtrues do t’i jepet fund. 
Do ta çliroj popullin tim nga pushteti juaj. Duhet ta kuptoni se unë jam Zoti.’» 
 
Larja e hesapave me shërbëtorët e idhujve 

Disa nga kryetarët e Izraelit erdhën tek unë duke kërkuar një këshillë nga 
Perëndia. Ata u ulën pranë meje dhe pritën. 2Atëherë Zoti më tha: 3”Ti, o njeri, 

këta njerëz ua hapin gjithnjë zemrat idhujve dhe kënaqen me atë që i shtyn në mëkat. 
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E unë duhet t’u jap përgjigje? 4Përgjigju kështu: «Perëndia, Zoti, thotë: Kur dikush prej 
popullit të Izraelit ua hap zemrën idhujve dhe kënaqet me atë që e shtyn në mëkat, 
dhe kur ai vjen te profeti im për të më kërkuar mua një këshillë, do të marrë përgjigjen 
që meriton – prej meje, Zotit! 5Mbarë popullit të Izraelit, i cili më ktheu shpinën dhe iu 
drejtua idhujve, do t’i jap me këtë një mësim.» 
6Ndërsa të gjithë izraelitëve duhet t’u thuash: «Perëndia, Zoti, thotë: Kthehuni, kthejuni 
shpinën idhujve tuaj dhe veprimeve tuaja të neveritshme idhujtare! 7Kur dikush prej 
popullit të Izraelit ose prej të huajve më kthen shpinën, ua hap zemrën idhujve dhe 
kënaqet me atë që e shtyn në mëkat, e kur ai vjen te profeti im për të më kërkuar mua 
një këshillë, do të marrë përgjigje (të përshtatshme) prej meje personalisht, prej meje, 
Zotit! 8Do të drejtohem kundër tij dhe do të veproj me të në mënyrë të atillë që kjo të 
bëhet paralajmërim për të gjithë, dhe që për të të flitet shumë kohë më pas. Atë do ta 
dëboj prej popullit tim dhe do ta asgjësoj. Duhet ta kuptoni se unë jam Zoti! 
9Por kur profeti gabohet aq shumë, saqë jep një këshillë në emrin tim, atëherë unë do 
ta çoj në një rrugë të gabuar; do ta ngre dorën kundër tij, do ta dëboj prej popullit tim 
dhe do ta asgjësoj. 10Të dy do të detyrohen t’i paguajnë pasojat e mëkateve të tyre: 
adhuruesi i idhujve, që pyet, dhe profeti, që përgjigjet. 11Ky do të jetë paralajmërim për 
izraelitët, që të mos largohen prej meje, që të mos ndoten duke mëkatuar kundër meje. 
Ata duhet të jenë populli im, dhe unë do të jem Perëndia e tyre. Kështu them unë, 
Zoti.»” 
 
Dënimi që do të bjerë mbi Jerusalem, është i pashmangshëm 
12Zoti thotë: 13«Ti, o njeri, ta zëmë se një popull mëkaton kundër meje dhe ma shkel 
besën, dhe unë dërgoj si ndëshkim në tokë zi buke, viktima të së cilës bëhen njerëzit 
dhe kafshët. 14Ta zëmë se tre njerëzit e mëdhenj Noahu, Daneli dhe Jobi ♦ banonin mes 
këtij populli: vetëm ata do të shpëtonin gjallë për shkak të drejtësisë së tyre. Kështu 
them unë, Zoti. 
15Ose le të supozojmë se, si ndëshkim, lejoj që në vend të futen kafshët grabitqare dhe 
të vrasin banorët e tij, kështu që vendi mbetet pa njerëz si shkretëtirë, sepse për shkak 
të rrezikut të jetës nuk guxon ta përshkojë askush. 16Atëherë në qoftë se këta tre njerëz 
do të ishin gjallë, nuk do të mund të shpëtonin madje as bijtë dhe bijat e tyre, por 
vetëm ata vetë – betohem! Do të shpopullohej mbarë vendi. 
17Ose të parafytyrojmë se, si ndëshkim, do të dërgoja në vend armiq që shkatërrojnë 
njerëz dhe kafshë, 18dhe se këta tre njerëz do të ishin në atë vend; ata nuk do të 
shpëtonin madje as bijtë dhe bijat e tyre, por vetëm ata vetë – betohem! 
19Ose ta zëmë se dërgoj një murtajë në një vend dhe në zemërimin tim asgjësoj njerëz 
dhe kafshë. 20Atëherë në qoftë se në atë vend do të ishin njerëzit e mëdhenj, Noahu, 
Daneli dhe Jobi, ata nuk do të mund të shpëtonin as bijtë dhe bijat e tyre. Betohem se 
ata do të mund të shpëtonin vetëm jetën e tyre, për shkak të drejtësisë së tyre. 
21E tani unë, Zoti, them: kur t’i lëshoj mbi Jerusalem katër plagët e mia – urinë, 
kafshët grabitqare, luftën dhe murtajën – për të vrarë njerëzit me to, a mendoni se do 
të shpëtojë ndokush gjallë? 22-23Po, do të lë gjallë disa prej tyre pas kalimit të 
shkatërrimit; ata do të nxirren nga qyteti dhe do të dërgohen në mërgim, dhe kështu 
do të vijnë te ju, që ta kuptoni se çfarë njerëzish janë dhe çfarë veprash të këqija bëjnë. 
Atëherë do ta kuptoni përse e lashë Jerusalemin të rrënohej. Kjo do të jetë për ju, gjith-
ashtu, ngushëllim kur ta shihni me sytë tuaj, se si i dhashë Jerusalemit ndëshkimin 
që meritonte. Kështu them unë, Zoti.» 
________ 
♦ Këta kishin nam për lutjet e suksesshme. 
 
Jerusalemi mbetet si dru hardhie i padobishëm 

Zoti më tha: 2«Ti, o njeri, çfarë të mire ka hardhia në krahasim me ferrën e egër? 
3A mund të nxirret diçka e vlefshme prej drurit të saj? A mund të gdhendet prej 

tij një kunj për të varur diçka në të? 4E tani edhe hardhinë e hodhën në zjarr; majat i 
ka të karbonizuara dhe mesin të përcëlluar: për çfarë mund të përdoret? 5Madje druri 
ishte i padobishëm edhe kur ishte i papërcëlluar; çfarë mund të bëhet me të tani? 
6Prandaj unë, Zoti, them: hardhia, d.m.th. Jerusalemi, për mua nuk është më e 
vlefshme se një ferrë e zakonshme. Druri i hardhisë është përcaktuar për djegie, dhe 
po ashtu do të lë të shkatërrohen banorët e Jerusalemit. 7Ata i shpëtuan zjarrit me 
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vështirësi, e megjithatë zjarri do t’i përpijë plotësisht.♦  Atëherë do ta kuptoni se unë 
jam Zoti. Unë do të kthehem vetë kundër tyre 8dhe do ta shkretoj vendin e tyre, sepse 
ata dolën të pabesë ndaj meje. Kështu them unë, Zoti.» 
________ 
♦ Ata kishin mbijetuar deportimin e parë, por s’do të mbijetojnë të dytin.  
 
Jerusalemi, gruaja e pabesë 

Zoti më tha: 2”Ti, o njeri, shpjegoji Jerusalemit, çfarë punësh të tmerrshme po 
bën ajo!♦ 3Vëri në dukje këtë: «Ti je kënanase; ti linde këtu në vend! Atin e kishe 

amoras dhe nënën hetase. 4Por prindërit e tu nuk u kujdesën për ty. Ata nuk ta prenë 
kërthizën, nuk të bënë banjë, nuk të fërkuan me kripë, as nuk të mbështollën në 
pelena. 5Ata nuk kishin mëshirë për ty, por të nxorën në fushë. Kështu të ndodhi kur 
linde. 
6Atëhërë po kaloja pranë, të pashë të shtrirë në gjak dhe dëgjova se si përpëliteshe. Të 
thashë: ti do të jetosh dhe do të rritesh! 7Bëra që të çelësh si lule. Ashtu u rrite dhe u 
shëndoshe, u bëre për t’u martuar dhe u zbukurove shumë. Por ishe ende lakuriq dhe 
e zbathur. 
8Përsëri të kalova pranë dhe pashë se ishe e rritur për dashuri. Pastaj të mora për 
grua. Të hodha mantelin tim si shenjë pronësie, që të mos mbeteshe lakuriq dhe e 
zbathur. Të dhashë fjalën dhe lidha për jetë besëlidhjen me ty, unë, Zoti. Kështu u 
bëre e imja. 
9Të bëra banjë dhe të pastrova gjakun, të leva me vaj 10dhe të dhashë një rrobë 
shumëngjyrëshe e sandale me lëkurë të bardhë, një shami koke me lirin më të mirë 
dhe një mantel të endur bukur. 11Të vura stoli: byzylyk dhe gjerdan, 12unazë për 
hundë, vathë dhe një kurorë të bukur. 13Kështu ishe e stolisur me ar dhe me argjend, 
dhe veshe rroba me stofra nga më të bukurit dhe më të zgjedhurit. Për të ngrënë kishe 
biskota me miellin më të mirë, të cilat ishin të përgatitura me mjaltë e vaj. Ishe 
jashtëzakonisht e bukur dhe u bëre mbretëreshë. 14Mbarë bota e lavdëroi bukurinë 
tënde, e cila u përsos me anë të stolisë sime» – thotë Perëndia, Zoti. 
_________ 
♦ adhurimi i Baalit ishte lidhur me ritualin e prostitucionit. 
 
Pabesia e Jerusalemit: idhujtaria 
15«Por harrove se më detyrohesh mua për lavdinë dhe famën tënde. Ti u bëre 
mendjemadhe dhe me bukurinë tënde joshe çdonjërin që kalonte pranë. Iu ofrove të 
gjithëve. 16Në vendet ku nderohen idhujt, ti hape rrobat e tua shumëngjyrëshe dhe u 
solle si prostitutë. Kjo nuk duhej të ndodhte kurrë. 17Prej arit dhe argjendit që të 
dhashë, bëre idhuj dhe më mashtrove me ta. 18I veshe me rrobat e tua shumëngjyrëshe 
dhe u kushtove temjan dhe vajin që të kisha dhënë unë. 19Ëmbëlsirat që të kisha 
dhënë, biskotat me mjaltë, ua flijove atyre, për t’i gëzuar. Deri këtu ke arritur!» – thotë 
Perëndia, Zoti. 
20«Por ti bëre vepra edhe më të këqija se këto. Jo vetëm që u solle si prostitutë me 
idhujt, por madje u dhe për ushqim djemtë, që kishe lindur me mua. 21Ti i ke therur 
fëmijët e mi dhe i ke djegur si flijim kushtuar idhujve të tu. 22Kështu ke vepruar dhe i 
ke harruar të gjitha ato që kam bërë për ty kur shtriheshe ende lakuriq dhe e gjakosur 
përtokë.» 
 
Pabesia e Jerusalemit: politika e aleancave me vendet pagane 
23«Veprat e tua të turpshme duhet t’i paguash. Për këtë do të përgjigjem unë, Zoti. 24-

25Në çdo vend të lirë dhe në çdo qoshe rruge e ke ngritur çadrën tënde të prostitucionit, 
ndërsa bukurinë tënde e ke hedhur në baltë. Ti ishe e pangopur sa iu ofrove kujtdo që 
të kalonte pranë. 26Fqinjët e tu, egjiptianët me organin e madh, ishin miqtë e tu më të 
mirë; me ta je sjellë si prostitutë, për të më fyer. 27Atëherë të ndëshkova dhe të mora 
një pjesë të asaj që të kisha dhuruar. Të dorëzova te filistenjtë që e urrenin sjelljen 
tënde të turpshme, për të të marrë hakun. 
28Por ti nuk u ngope dhe shkove tek asirianët, si prostitutë e tyre, madje as kjo nuk të 
mjaftoi. 29Prandaj u solle ashtu me babilonasit, këtë popull tregtarësh; por as atëherë 
nuk u ngope. 30Digjeshe për t’u dhënë pas tyre; në paturpësi nuk ta kalonte njeri» – 
thotë Perëndia, Zoti. 31 – Në çdo qoshe të rrugës dhe në çdo vend të lirë e ke ngritur 
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çadrën tënde të prostitucionit. Por ti nuk u dhe për të holla si prostitutë e zakonshme. 
32Ti e ke mashtruar burrin tënd duke bërë imoralitet me burra të huaj, 33dhe ndërsa një 
prostitutë paguhet, ti i ke joshur dashnorët e tu me dhurata, që të vinin tek ti nga të 
gjitha anët. 34Grave u vrapohet nga mbrapa dhe u jepen të holla; ndërsa ti edhe i 
pagove. Ja sa je zvetënuar.» 
 
Ndëshkimi i merituar 
35«O Jerusalem, ti prostitutë! Dëgjo çfarë të them unë, Zoti. 36Meqë je zhveshur para 
dashnorëve të tu dhe para figurave të tua idhujtare, dhe iu ke flijuar fëmijët e tu, 37do 
t’i laj hesapet me ty. Do të thërras të gjithë klientët e tu, burrat, me të cilët je sjellë si 
prostitutë, si dhe burrat që nuk të pëlqejnë. Kur të jenë mbledhur nga të gjitha anët, 
do të t’i rrëmbej rrobat prej trupit dhe do të të nxjerr të zhveshur para tyre. 38Do të të 
trajtoj siç kërkohet në ligj në rastin e kurorëshkeljes dhe në rastin e vrasjes. Meqë ke 
nxitur zemërimin tim dhe ke zgjuar xhelozinë time, do të të dënoj me vdekje. 39Do të të 
dorëzoj tek ata, që ta shembin dyqanin tënd të prostitucionit, si dhe altarët e tu 
idhujtarë, që t’i marrin stolitë e tua, t’i rrëmbejnë rrobat prej trupit dhe të të lënë të 
zhveshur dhe të zbathur. 
40Atëherë ata do të mbledhin gjyqin. Do të të vrasin me gurë dhe do ta copëtojnë trupin 
me shpatë. 41Të gjitha gratë do ta shohin se si zbatohet dënimi mbi ty dhe se si digjen 
shtëpitë e tua. Pastaj prostitucioni yt do të marrë fund; atëherë nuk do të mund të 
blesh më asnjë dashnor. 42Atëherë zemërimi dhe xhelozia ime do të shuhen; do të kem 
përsëri qetësi dhe nuk do të fyhem nga ti. 43Ti ishe mosmirënjohëse dhe ke harruar ato 
që bëra për ty që nga fëmijëria jote. Ti më ke provokuar me sjelljen tënde të paturp-
shme. Tani duhet t’i paguash pasojat. Kështu them unë, Zoti.» 
 
«Ti sillesh më keq se Sodomi dhe Shomroni!» 
44«O Jerusalem, do të të tallin me proverbin: ‘Si e ëma dhe e bija!’ 45Ti nuk je as një 
qime më e mirë se nëna dhe motrat e tua – edhe ato nuk e çanin kokën për burrë e për 
fëmijë. Ti ke një hitase për nënë dhe një amoras për atë, ashtu si motrat e tua, mes të 
cilave banon. 46Motra jote më e madhe është qyteti Shomron në veri, bashkë me qytetet 
e saj simotra; kurse motra jote e vogël qyteti Sodom në jug, bashkë me qytetet e saj 
simotra. 47Ti i ke imituar të gjitha veprat e tyre të turpshme dhe ua ke kaluar shumë 
shpejt atyre. 48Betohem, thotë Zoti, se motra jote, Sodomi, me të gjitha vajzat e saj, nuk 
është sjellë me aq paturpësi sa ti dhe vajzat e tua! 49Asaj iu rrit mendja dhe jetoi me 
vajzat e saj pa kujdes dhe me bollëk; ajo nuk kujdesej aspak për të varfrit e për të 
shtypurit. 50Ajo ishte mendjemadhe dhe bëri krime të pështira. Kur e pashë këtë, e 
ndëshkova. 51-52Madje Shomroni nuk ka bërë as gjysmën e krimeve që ke kryer ti. Ti je 
sjellë aq keq, sa në krahasim me ty, dy motrat e tua dalin pothuajse të pafajshme. Ti 
duhet ta paguash vetë tërë turpin tënd.» 
 
«Të turpëroj me besnikërinë time!» 
53«Por pastaj do t’i jap fund ndëshkimit të Sodomit dhe të Shomronit, dhe fatin tënd, o 
Jerusalem, do ta kthej bashkë me të tyrin. 54Këtë do ta bëj, që ta kuptosh se sa me 
paturpësi je sjellë. Duhet të të vijë turp, sepse ishe edhe më e shthurur se motrat e 
tua.  

55Ju të treja bashkë me qytetet tuaja simotra, do të rindërtoheni dhe do të lulëzoni si 
më parë. 
56Me mendjemadhësinë tënde, ti ke rrudhur hundët për motrën tënde, Sodomin, 57por 
tani të gjithë e dinë se nuk je më e mirë se ato. Prandaj siç e ke përbuzur motrën 
tënde, Sodomin, ashtu të përbuzin tani të gjithë fqinjët, gratë e sirianëve dhe të 
filistenjve. 58Tani duhet të përgjigjesh për pasojat e sjelljes sate të paturpshme dhe të 
krimeve të tua të pështira. Kështu them unë, Zoti.»” 
59-60Gjithashtu, Zoti thotë: «Siç je sjellë ti me mua, ashtu do të sillem edhe unë me ty! Ti 
më ke dhënë fjalën, por nuk e ke mbajtur. Por megjithëse e ke shkelur besëlidhjen që 
lidha me ty në rininë tënde, unë do ta mbaj fjalën time dhe do të lidh besëlidhje me ty 
përgjithmonë. 61Do të skuqesh për mënyrën e turpshme, me të cilën je sjellë me mua, 
kur të të nënshtroj dy motrat dhe të t’i jap për vajza. Kjo ia kalon premtimit tim të 
mëparshëm, kur lidha besëlidhje me ty. 62Kur të sillem kështu me ty, do ta kuptosh se 
unë jam Zoti. 63Do të ta heq mbarë fajësinë tënde, që të vish në vete e që të mbetesh 
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pagojë prej turpit. Kështu them unë, Zoti.» 
 
Shëmbëlltyra e hardhisë dhe e shkabave 

Zoti më tha: 2”Ti, o njeri, shpjegoju izraelitëve me shëmbëlltyrë 3çfarë kam për 
t’u thënë: 

Një shkabë ♦ e madhe me krahë të fuqishëm dhe me pupla të trasha e të larme, erdhi 
në Liban dhe këputi majën ♦♦ e një cedre. 4Ai e çoi atë në një vend bakajsh, në një 
qytet tregtar. 5Pastaj nxori nga toka izraelite një bisk ♦♦♦ dhe e mbolli në një fushë të 
ujitur mirë pranë një vije uji. 6Shkaba donte që bisku të bëhej një hardhi që rritej 
shpejt, por të mbetej e ulët.  
Rrënjët e saj duhej të mbeteshin nën krahët e shkabës, ndërsa dredhëzat e saj të 
drejtoheshin nga ai. Prej biskut u bë në të vërtetë një hardhi me dredhëza të fuqishme. 
7Por kishte edhe një shkabë tjetër ♥ me krahë të mëdhenj dhe me pupla të dendura. 
Hardhia i zgjati dredhëzat e saj nga kjo dhe bëri që rrënjët e saj të rriteshin në vendin e 
saj, që ajo t’i jepte ujë. 8Përveç kësaj, hardhia ishte mbjellur në një vend të mirë dhe 
mirë të ujitur; atje kishte gjithçka që i nevojitej për të lëshuar dredhëza, për të dhënë 
frut dhe për t’u bërë hardhi madhështore. 
9Tregojau izraelitëve këtë shëmbëlltyrë dhe pyeti në emrin tim: «A mendoni se kjo 
hardhi do të lulëzojë? A nuk do ta copëtojë rrushin shqiponja më e parë dhe t’ia 
rrëmbejë rrënjët, kështu që gjethet do t’i fishken? Nuk do të nevojitet një fuqi e madhe 
për ta rrëmbyer prej tokës. 10Me siguri nuk do të lulëzojë! Kur të vijë era e ngrohtë e 
lindjes, hardhia në fushën ku ishte mbjellur, do të fishket. Ajo do të fishket 
plotësisht.»” 
___________________________________ 
♦  d.m.th. ajo që ushqehet me kafshë të ngordhura. Këtu simbolizon Nebukadnecarin. 
♦♦  Jehojahini, mbreti i Judës. ♦♦♦  Cidkija u emërua mbret nga Nebukadnecari në vend të 
Jehojahinit.  ♥ Faraoni Hofra.  khs. Jeremia 44,30. 
 
Kuptimi i shëmbëlltyrës: pabesia e mbretit Cidkija 
11Zoti më urdhëroi: 12”Thuaji këtij populli rebel: «A e keni kuptuar se ç’do të thotë kjo 
shëmbëlltyrë? Po jua shpjegoj: perandori i Babilonisë erdhi në Jerusalem dhe mori me 
vete në Babilon mbretin dhe ministrat e tij. 13Ai emëroi në vendin e tij një mbret tjetër 
prej familjes mbretërore, lidhi besëlidhje me të dhe urdhëroi që t’i jepte besën. 
Kryetarët i mori me vete, 14për të mos e lejuar mbretin e ri që t’i kalonte të drejtat e tij 
dhe t’i shkelte kushtet e besëlidhjes. 15Por ky e shkeli besëlidhjen dhe i dërgoj fjalë 
mbretit të Egjiptit, që ta mbështeste me kuaj, me karroca dhe me një ushtri të 
fuqishme. A do të lulëzojë ai? A mund të ketë sukses dikush që e shkel besëlidhjen? A 
do t’i shpëtojë dënimit të tij? 
16Betohem se ai do të vdesë në Babilon, në qytetin e mbretit që e emëroi, dhe 
besëlidhjen e të cilit e shkeli megjithë besën e tij! 17Faraoni nuk do t’i vijë në ndihmë 
me ushtrinë e tij kur ai të rrethohet dhe kur të ngrihet një ledh rreth qytetit, kur 
shkallët të afrohen te muret për sulm, dhe shumë njerëz t’i gjejë vdekja. 18Ai nuk e ka 
përfillur besën dhe e ka shkelur besëlidhjen; ai dha fjalën, por nuk e mbajti. Për atë 
nuk ka shpëtim. 19Ai është betuar për emrin tim, e megjithatë e ka shkelur atë.  
Betohem, për këtë ai do të ndëshkohet! 20Do ta shtrij rrjetën time dhe do ta kap; do ta 
sjell në Babilon dhe atje do ta nxjerr para gjyqit tim, sepse e ka shkelur besën time. 
21Luftëtarët e tij që po ikin, do të bien; kurse pjesa që mbetet, do të shpërndahet në të 
katër anët. Atëherë do ta kuptoni se unë jam Zoti që i ka shpallur të gjitha këto.»” 
 
Sundimtari i ardhshëm i Izraelit 
22Perëndia, Zoti, më tha: «Do të këput një bisk ♦ nga maja e cedrës së lartë dhe do ta 
mbjell në një mal të lartë. 23Do ta mbjell në një mal në mes të Izraelit, dhe ai do të 
lëshojë degë, dhe do të japë frut, dhe do të bëhet një cedër madhështore. Në degët e saj 
do të banojnë gjithfarë zogjsh. 24Atëherë të gjitha pemët e fushës do ta pranojnë se unë, 
Zoti, e kam përulur pemën e lartë dhe e kam lartësuar pemën e ulët, e kam tharë 
pemën me gjethnajë dendur, kurse të tharën e kam bërë të gjelbërojë rishtas. Kështu 
them unë, Zoti, dhe do ta bëj.» 
_______________________________ 
♦ Mesia që do të ‘mbillet’ në malin e Cionit për të mbrojtur popullin izraelit të kthyer nga mërgimi. 
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Askush nuk duhet ta paguajë fajin e të atit 
Zoti më tha: 2«Çfarë proverbi keni në Izrael? Ju thoni: ‘Etërit e hëngrën rrushin 
e papjekur, bijve iu mpinë dhëmbët.’ 3Betohem, – thotë Zoti, – se askush prej 

jush, askush në Izrael nuk do ta përsëritë këtë fjalë! 4E kam në dorë jetën e secilit, si 
jetën e birit, ashtu edhe atë të atit. Të dy janë prona ime. Duhet të vdesë vetëm ai që 
bëhet fajtor. 
5Merrni rastin e një njeriu që vepron gjithnjë drejt dhe nuk është fajtor: 6ai nuk 
adhuron idhujt e izraelitëve dhe nuk shtron për nder të tyre asnjë gosti me flijime në 
male. Ai nuk prek asnjë grua të huaj, dhe asnjë grua me zakone. 7Ai nuk shfrytëzon 
askënd dhe ia kthen borxhliut të varfër pengun. Ai nuk i merr gjë askujt, dhe i jep për 
të ngrënë të uriturit dhe për t’u veshur atij që i ngrin trupi. 8Ai nuk merr interes, kur 
jep borxh diçka. Ai nuk përkrah para gjyqit një çështje të padrejtë, por merr gjithnjë 
vendim të paanshëm. 9Me një fjalë, ai i dëgjon urdhërimet e mia dhe vepron drejt. Një 
njeri i tillë nuk ka faj; ai do të mbetet gjallë. Kështu them unë, Zoti. 
10Por mund të ndodhë që ky njeri i drejtë të ketë një djalë të rritur keq, i cili derdh gjak 
ose bën disa prej gjërave 11të cilave i ati u është shmangur; ka festuar gosti idhujtare 
në male, ka fjetur me gra të huaja, 12 i ka shtypur dhe i ka plaçkitur të pambrojturit, 
nuk ka kthyer pengun, ka adhuruar idhuj të neveritshëm 13ose ka dhënë borxh me 
interes. A duhet të mbetet gjallë një njeri i tillë? Jo! Kush bën krime të tilla, duhet të 
vritet. Atë e gjen ndëshkimi i merituar. 
14Ndoshta ky njeri keqbërës ka edhe një djalë, që i sheh veprat e këqija të të atit dhe që 
paralajmërohet me anë të shembullit të tij të keq. 15Ai nuk i adhuron idhujt e izraelitëve 
dhe nuk jep për nder të tyre gosti të flijimit në male; nuk prek asnjë grua të huaj; 
16nuk shfrytëzon askënd; nuk kërkon asnjë peng kur jep borxh diçka; nuk i merr gjë 
askujt, por u jep të uriturve për të ngrënë dhe të zhveshurve rroba; 17ai nuk bën asnjë 
krim me të pambrojturit dhe nuk merr asnjë interes; ai i dëgjon urdhërimet e mia dhe 
vepron drejt. Një njeri i tillë nuk duhet ta paguajë fajin e të atit; ai duhet të mbetet 
gjallë. 18Vetëm i ati, i cili kërcënon dhe plaçkit të tjerët dhe kështu i jap familjes së tij 
një shembull të keq, duhet të vdesë.» 
 
Secili e ka vetë në dorë fatin e vet 
19«Ju pyetni përse nuk ndëshkohet djali bashkë me të atin? Sepse ai ka vepruar drejt 
dhe i ka zbatuar urdhërimet e mia. Për këtë ai do të mbetet gjallë. 20Vetëm ai që bëhet 
fajtor, duhet të vdesë. Biri nuk duhet ta paguajë fajin e të atit, as ati fajin e të birit. 
Fajtori do të ndëshkohet, kurse i pafajshmi do t’i shpëtojë ndëshkimit. 21Por kur fajtori 
heq dorë nga krimet, dhe vepron drejt dhe i zbaton urdhërimet e mia, ai do të mbetet 
gjallë dhe nuk duhet të vdesë. 22Meqë është përmirësuar, nuk do të ndëshkohet për 
krimin e tij të mëparshëm. 23A mendoni ju se gëzohem kur një njeri duhet të vdesë për 
krimin e tij? – pyet Perëndia, Zoti. – Përkundrazi, gëzohem kur ai ndryshon dhe mbeet 
gjallë. 
24Por kur ndokush që deri tani ka vepruar drejt, fillon të veprojë keq dhe ndjek 
shemullin e keqbërësit, a duhet të mbetet gjallë? Jo, fakti se ai deri tani ka bërë një 
jetë pa të meta, nuk llogaritet. Meqë ka dalë i pabesë ndaj meje dhe është bërë fajtor, ai 
duhet të vdesë!» 
 
Zoti i jep secilit edhe një rast tjetër 
25”Tani, ju izraelitë pohoni: «Zoti na ka ndëshkuar me të padrejtë!» Por mendohuni 
mirë; a jam unë fajtor për këtë, apo jeni ju? 26Nuk ndërroj mendje: kur njeriu që deri 
tani ka jetuar në mënyrë shembullore, fillon të bëjë padrejtësi dhe vdes, ai vdes për 
shkak të padrejtësisë së tij. 27Kur një keqbërës heq dorë prej krimeve të tij dhe vepron 
drejt, ai shpëton kështu jetën e tij. 28Kush vjen në vete dhe fillon një jetë të re, nuk 
duhet të vdesë; ai do të mbetet gjallë. 29E megjithatë ju izraelitë thoni: «Zoti është i 
padrejtë!» Kush është i padrejtë, unë apo ju? 30Secili prej jush merr dënimin që meriton 
me sjelljen e tij. Kështu them unë, Zoti. Prandaj ndryshoni dhe mos bëni më 
padrejtësi. Mos vazhdoni të jeni fajtorë. 31Çlirohuni nga jeta juaj e mëparshme; fitoni 
zemër të re dhe bindje të re. Përse duhet të vdisni patjetër, ju izraelitë? 32Unë nuk 
gëzohem aspak kur dikush vdes për shkak të mëkatit të tij. Kështu them unë, Zoti. 
Prandaj ndryshoni, që të mbeteni gjallë!” 
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Vajtim për rënien e mbretërve të Judës 

Zoti më urdhëroi që të filloj një këngë vajtimi për vdekjen e mbretërve të Izraelit: 
2«Oh, nëna jote ishte si luaneshë, e nderuar në rrethin e luanëve të tjerë, e rre-

thuar nga të rinjtë që rriti. 3I dashuri ndër ta u bë i fuqishëm, një luan i ri,♦  që dilte 
për gjah, dhe shumë njerëz u bënë viktima të tij. 4Popujt dolën jashtë, dhe kur e 
dëgjuan këtë, e kapën në një gropë të thellë dhe e tërhoqën zvarrë me çengel në Egjipt. 
5Luanesha nënë i vari shpresat te një këlysh tjetër ♦♦ mes këlyshëve të saj. 6-7Edhe ky u 
bë i fuqishëm, doli për grabitje, u fut në qytete dhe në shtëpi, dhe shumë njerëz u bënë 
viktima të tij. Të gjithë e dëgjuan plot tmerr ulërimën e tij. 8Atëherë u mblodhën të 
gjithë popujt përreth; ata e shtrinë rrjetën e tyre të gjuetisë dhe e kapën në një gropë të 
thellë. 9I vunë një çengel në hundë, ia futën kokën në një kornizë dhe e shpunë në 
Babilon te mbreti. Atje e mbyllën në një kafaz. Tani, ulërima e tij nuk do të dëgjohet 
më në malet e Izraelit. 
10Oh, nëna jote ishte si hardhia, si dega, së cilës nuk i mungonte uji, dhe që lëshoi 
lastarë e dha shumë prodhim. 11Por lastarët u bënë të fuqishëm dhe të fortë, u bënë 
dru prej të cilit gdhenden skeptra. Njëri prej tyre u rrit në një lartësi të rrallë; ai u ngrit 
lart deri në re. Ai binte në sy prej degëve të tij me gjethe të shumta. 12Por një dorë e 
ashpër u kap pas hardhisë, e shkuli prej tokës dhe e hodhi poshtë; pas pak era e 
ngrohtë e lindjes e fishku. Edhe frutat e saj u rrëmbyen; filizi i rritur shumë u fishk, 
dhe në fund u bë viktimë e zjarrit. 13Tani hardhia është përsëri e mbjellë dhe qëndron 
në një shkretëtirë pa ujë. 14Nga ai filiz i lartë erdhi zjarri ♦♦♦ dhe i përpiu të gjitha degët 
dhe frutat. Asnjë degë e saj nuk do të bëhet ndonjëherë mjaft e fortë për t’u përdorur si 
skeptër.» 
Kjo këngë bën fjalë për mbretërinë në Izrael; nuk ka mbetur gjë tjetër veçse të fillojmë 
vajtimin për vdekjen e saj. 
___________________________________ 
♦  d.m.th. Jehoahazi i mërguar në Egjipt nga faraoni Neko (më 608 p.e.r.).  
♦♦ d.m.th. Jehojakimi i mërguar në Babiloni nga Nebukadnecari (më 597 p.e.r.). 
♦♦♦ Cidkija është fajtor për shkatërrimin e Jerusalemit, sepse nuk pranoi të dorëzohej. 
 
Historia e Izraelit të pabesë 

Vitin e 7-të të mërgimit tonë, ditën e 10-të të muajit të 5-të, erdhën tek unë disa 
prej kryetarëve të Izraelit dhe kërkuan një këshillë nga Zoti. Ata u ulën para 

meje dhe pritën. 
2Atëherë Zoti më tha: 3«Ti, o njeri, përgjigjju kryetarëve të Izraelit: Perëndia, Zoti, thotë: 
’Ju kërkoni një këshillë! Betohem se unë, Zoti, nuk do të lejoj që të kërkohet një 
këshillë!’» 4Dhe ai më urdhëroi: ”Ti, o njeri, duhet t’u kërkosh llogari; a kupton? Tregoju 
se me sa paturpësi ma kanë shkelur besën të parët e tyre. 
5Thuaju: «Perëndia, Zoti, thotë: Kur izraelitët ishin në Egjipt, i zgjodha dhe i bëra 
popullin tim. Iu shfaqa dhe me be u lidha me ta. U premtova: Unë jam Zoti, Perëndia 
juaj! 6Dhe u kam premtuar me be t’i nxirrja nga Egjipti dhe t’i çoja në vendin që kisha 
caktuar për ata, një vend të pasur dhe pjellor, i cili ua kalon vendeve të tjera për nga 
madhështia. 7Njëkohësisht i urdhërova: secili prej jush duhet t’i flakë shtatoret e tij 
idhujtare! Ju nuk keni ç’të fitoni nga perënditë e neveritshme të Egjiptit. Unë jam Zoti, 
Perëndia juaj! 
8Por ata nuk më dëgjuan dhe ngritën krye. Askush nuk i flaku shtatoret e tij idhujtare; 
ata nuk pranuan të ndaheshin nga perënditë e Egjiptit. Atëherë zemërimi im mezi i 
asgjësoi në Egjipt. 9Por unë i kurseva për hirin tim. Nuk dëshiroja që emri im të 
disreditohej te popujt, ndër të cilët po banonin. Sepse para gjithë botës, kisha shpallur 
vendimin se do ta nxirrja popullin tim nga Egjipti. 10Kështu i nxora izraelitët prej 
Egjiptit dhe i çova në shkretëtirë. 
11Atje u dhashë urdhërimet dhe rregullat e mia, me anë të të cilave njeriut, që i zbaton, 
do t’i shkojë mbarë. 12Dhe i urdhërova t’i përmbaheshin ditës javore të pushimit. 
Pushimi i ditës së shtunë duhej të ishte shenja e dukshme për besëlidhjen ndërmjet 
meje dhe popullit tim. Nga kjo duhej të kuptohej se unë, Zoti, i kisha veçuar izraelitët 
si popullin tim të shenjtë. 
13Por izraelitët nuk më dëgjuan, as në shkretëtirë. Ata nuk i përfillën urdhërimet dhe 
rregullat e mia, me anë të cilave njeriu, në qoftë se i zbaton, mbetet gjallë; ata e 
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përdhosën ditën e shtunë në mënyrën më të keqe. Në zemërimin tim gati i shkatërrova 
në shkretëtirë. 14Por i kurseva për hirin tim. Nuk doja që të diskreditohesha te popujt, 
para syve të të cilëve i kisha nxjerrë nga Egjipti. 15Sidoqoftë, iu përbetova se nuk do t’i 
çoja në vendin që kisha caktuar për ta, në atë vend që ua kalon të tjerëve në 
madhështi dhe që është i pasur dhe pjellor. 16Ky duhej të ishte dënim për atë që ata 
ishin gjithnjë të lidhur ngushtë me idhujt e tyre dhe për atë që nuk i kishin zbatuar 
urdhërimet e mia dhe e kishin përdhosur ditën time të pushimit. 
17Megjithatë, i kurseva dhe hoqa dorë, që të mos shkatërroheshin në shkretëtirë deri në 
njeriun e fundit. 
18Por bijve të tyre po u them: mos i zbatoni urdhërimet, sipas të cilave kanë jetuar të 
parët tuaj, dhe mos mbani asnjë lidhje me idhujt e tyre. 19Unë jam Zoti, Perëndia juaj! 
Ju duhet të jetoni sipas urdhërimeve dhe rregullave të mia, 20dhe ta mbani pushimin e 
ditës së shtunë si shenjë, nga e cila njihet që ju kam veçuar si popullin tim të shenjtë. 
21Por edhe bijtë nuk më dëgjuan. Ata nuk u kujdesën për urdhërimet dhe as për 
rregullat e mia, të cilat, në qoftë se njeriu i zbaton, mbahet gjallë. Atëherë me 
zemërimin tim, gati i shkatërrova në shkretëtirë. 22Por e mbajta veten dhe i kurseva për 
hatrin tim. Nuk desha të diskreditohesha te popujt, para syve të të cilëve i kisha 
nxjerrë nga Egjipti. 23Por ju përbetova edhe atëherë në shkretëtirë se do t’i shpërndaja 
ndër popuj të huaj dhe në vende të largëta, 24si dënim për atë që nuk i kishin zbatuar 
urdhërimet e mia, që e përdhosën ditën time të pushimit dhe që ende lidheshin me 
idhujt e të parëve të tyre. 25Përveç kësaj, ua dhashë urdhërimet që nuk ishin për të 
mirën e tyre, ♦ të cilat, në qoftë se njeriu i zbaton, i sjellin vdekjen e jo jetën. I urdhëova 
të m’i dorëzonin bijtë e tyre të parëlindur dhe kështu të ngarkoheshin me faj. Ata 
duhej të ndienin neveri për veten e tyre dhe ta pranonin që unë jam Zoti.»” 
27”Ti, o njeri, – shtoi Zoti, – vëru në dukje izraelitëve edhe diçka, me të cilën të parët e 
tyre më kanë fyer dhe ma kanë shkelur besën. 28Kur ishin në vendin që u kisha 
premtuar, më ngacmuan me flijimet që bënë në çdo mal dhe nën çdo pemë të gjelbër, 
flijimet e gostive, flijimet e temjanit dhe blatimet e pijes. 29«Çfarë mendoni të bëni në 
këto male?» – i pyes. Prandaj deri sot këto vende flijimi quhen «lartësitë». 
30Prandaj ti duhet t’u thuash izraelitëve: «Këtu është përgjigjja e Zotit: ju jeni po aq të 
pabesë sa të parët tuaj që jepeshin pas idhujve të neveritshëm. 31Flijimet tuaja ia keni 
kushtuar, deri sot, këtyre idhujve dhe me këtë keni ndotur veten tuaj, keni hedhur 
edhe djemtë tuaj në zjarr si flijim për këta idhuj. E unë duhet t’ju njoftoj për këshillën 
time, ju izraelitë? Unë, Zoti, betohem: Nuk do të lejoj që të më pyetni!»” 
_______________________________ 
♦ aludim për ligjin e flijimit të të parëlindurve (Dalja 13,1), që disa e interpretonin pa marrë 
parasysh ligjin e çlirimit me shpërblesë (Dalja 13,12-13). 
 
Zoti bën një fillim të ri 
32Zoti shtoi: ”Ju mendoni kështu: «Ne dëshirojmë të bëhemi njëlloj si kombet e tjera; ne 
dëshirojmë t’u shërbejmë perëndive prej druri dhe guri!» Kjo nuk do të realizohet kurrë. 
33Betohem: unë jam dhe mbetem Zoti dhe mbreti juaj. Do ta provoni fuqinë time dhe 
zemërimin tim të madh. 34-35Me dorë të fortë, me krah të ngritur dhe me zemërim të 
madh, do t’ju nxjerr prej kombeve ku jeni shpërndarë dhe do t’ju shpie në shkretëtirë. 
Atje do t’ju nxjerr para gjyqit tim 36dhe do t’ju vë përpara përgjegjësisë, ashtu siç i vura 
përpara përgjegjësisë të parët tuaj, pasi i kisha nxjerrë prej Egjipti. Kështu them unë, 
Zoti. 37Ashtu siç bën bariu që kopeja e tij të kalojë nën kërrabën e tij, kështu do të bëj 
edhe unë me ju, që të bëheni përsëri populli im, i cili jeton sipas rregullave të 
besëlidhjes sime. 38Të gjithë ata që ishin të pabindur ndaj meje dhe u rebeluan kundër 
meje, do t’i përjashtoj nga populli im. Do t’i nxjerr, vërtet, nga vendet ku kishin shkuar 
në mërgim; por nuk do të hyjnë në tokën e Izraelit. Duhet ta kuptoni se unë jam Zoti! 
39Dëgjoni, o izraelitë, çfarë ju thotë Perëndia, Zoti: «Bëni çfarë të doni; shërbejuni 
idhujve tuaj! Do ta shihni se ç’do t’ju ndodhë. Por, në fund do të më dëgjoni përsëri 
dhe nuk do ta përdhosni emrin tim të shenjtë me flijimet tuaja, të cilat janë ndotur nga 
shërbesa juaj idhujtare. 40Në malin tim të shenjtë në tokën e Izraelit, do të më 
shërbejnë të gjithë izraelitët. Atje do t’i pranoj me dëshirë dhuratat e caktuara për flijim 
dhe dhuratat e caktuara të të korrave. 41Atëherë dhuratat që do të digjni në altarin tim, 
do të më gëzojnë, dhe do të tregoj ndaj jush dashuri. Kështu do të ndodhë kur t’ju kem 
nxjerrë nga vendet ku ju kam shpërndarë. Sepse do t’ju marr para syve të të gjitha 
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kombeve, dhe kështu do të vërtetohet se jam Perëndia e shenjtë. 42Do t’ju sjell përsëri 
në vendin që ua kisha premtuar të parëve tuaj. Atëherë ju do ta pranoni se unë jam 
Zoti. 43Ju do të keni neveri prej vetes suaj kur mendoni se jeni sjellë në mënyrë aq të 
turpshme dhe se jeni ndotur me anë të veprimit tuaj të keq. 44Kur t’ju pranoj përsëri, ju 
izraelitë, nuk do t’ju trajtoj siç e meritojnë veprat tuaja; e kjo për hirin tim! Duhet ta 
kuptoni se unë jam Zoti. Këtë e them dhe këtë do ta zbatoj.»” 
 
Zjarri dhe shpata mbi Jerusalem 

Zoti më urdhëroi: 2”Ti, o njeri, shikoje me kanosje pyllin në jug♦ dhe shpalli 
vendimin tim të dënimit! 3Thuaji: «Dëgjo çfarë ka për të të thënë Perëndia, Zoti: 

do të të vë zjarrin, i cili do të t’i djegë pemët, si të njomat, ashtu edhe të thatat. Askush 
nuk do të mund ta shuajë, dhe të gjithë ata që banojnë në pyll, nga jugu deri në veri, 
do të përcëllohen nga flaka. 4Mbarë bota duhet ta pranojë se këtë zjarr e kam vënë 
unë. Zjarri nuk do të shuhet derisa gjithçka të digjet deri në fund.»” 
5Por unë iu përgjigja: «O Zot, ata do të më akuzojnë se flas përsëri me enigma!» 
6Atëherë Zoti më tha: 7«Ti, o njeri, shiko me kanosje në drejtim të Jerusalemit dhe 
shpalli Tempullit dhe mbarë vendit vendimin tim për dënimin e tij. 8-9Thuaji Izraelit: 
Dëgjo se ç’thotë Zoti: «Nuk do të shikoj më duarkryq! Do ta nxjerr shpatën time dhe do 
t’i asgjësoj të gjithë banorët, si të mirët, ashtu edhe të këqijtë, nga jugu deri në veri. 
10Mbarë bota duhet ta pranojë se unë, Zoti, e kam nxjerrë shpatën time. Ajo nuk do të 
kthehet në mill, derisa të asgjësohen të gjithë banorët e vendit.» 
11Por ti do të shembesh para syve të të gjithëve dhe do të rënkosh nga dhembja. 12E kur 
ata të të pyesin: «Pse rënkon kështu?», përgjigju: «Sepse shoh se po afrohet fatkeqësia! 
Të gjithë do të tmerrohen dhe do t’i lëshojë zemra; ata do të ulin duart si të paralizuar 
dhe nuk do të mund ta mbajnë ujin. Perëndia, Zoti, e ka thënë: kjo do të realizohet me 
siguri!»” 
______________ 
♦ d.m.th. Izrael (në jug të Babilonisë). 
 
Kënga e shpatës që ndëshkon 
13Zoti më tha: 14”Ti, o njeri, shpallju izraelitëve vendimin tim për dënimin e tyre! Thuaju 
në emrin tim: «Shpata do të vijë mbi ju, shpata, ajo është gati, tehu po ndrin! 15-16Ajo u 
mpreh për therje, ajo xixëllon, shkëlqen dhe vetëtin. E ka mprehur armëtari, ai ia jep 
kasapit në dorë! Mos thoni: kemi arsye për t’u gëzuar; sepse mbreti ynë tallet me të gji-
thë sundimtarët e tjerë! 17-18E kam provuar; ky mbret nuk do të tallet me sundimtarë të 
tjerë!» 
Ti, o njeri, klith dhe qaj! Rrahe kokën! Sepse shpata po drejtohet kundër popullit tim 
dhe kundër udhëheqësve të tij. Të gjithë pa përjashtim do të bien viktima. 19-20Ti, o 
njeri, duartrokit i zemëruar dhe shpalle vendimin e dënimit: 
«Shpata e dyfishon vrullin e saj, ajo rrotullohet, vërtitet, të rrahurat rrehin; bën 
kërdinë në të gjitha qytetet. Kufomat grumbullohen lart; zemra lëshon edhe më trimin. 
Këtë shpatë e ka dërguar Zoti; ai vërtet e mbajti shumë kohë gati, e përgatiti për këtë 
ditë, tani ajo duhet të qëllojë si vetëtima. 21Ngrihu, o shpatë, bjer në ta, majtas, 
djathtas! Bëj atë që të thotë dora! 22Edhe unë, o Zot, do të duartrokas dhe do t’i jap 
udhë zemërimit tim. Kështu them unë, Zoti.»” 
 
Shorti i ra Jerusalemit 
23Zoti më tha: 24”Ti, o njeri, shëno dy rrugët, në të cilat mund të vijë mbreti i Babionisë. 
Ato kanë të njëjtën pikënisje. Në degëzim vendos dy tabela shenjash rrugore, 25njërën 
drejt Rabës, kryeqytetit të amonasve, tjetrën drejt Judës me qytetin e fortifiuar të 
Jerusalemit. 
26Tashmë mbreti babilonas qëndron në degëzimin e rrugëve dhe pyet orakullin. Ai 
shkund shigjetat, që i përdor për short, dhe shikon me vëmendje mëlçinë e zezë të 
kafshës së flijuar. 27Tani ka hedhur shortin e quajtur «Jerusalem»; me dorën e djathtë e 
ngre lart. Është i vendosur të marshojë me ushtrinë e tij kundër qytetit. Do ta hedhë 
kushtrimin kundër tij, do të grumbullojë një ledh rreth tij, do t’i afrojë shkallët te 
muret e tij dhe do t’i sulmojë portat me desh. 28Banorët e Jerusalemit mendojnë se ky 
është një orakull i gënjeshtërt që i mashtron duke u premtuar sukses. Sepse janë bërë 
betime të shenjta se kjo fatkeqësi nuk do të ndodhë. Por orakulli ka thënë të vërtetën; 
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ai i ka nxjerrë në dritë mëkatet e Jerusalemit, të cilat më në fund do të ndëshkohen. 
29Prandaj ti duhet t’u thuash izraelitëve: «Mëkati juaj është zbuluar; mosbindja dhe 
rebelimi juaj kanë dalë në dritë. Për këtë ju do të bini në duart e armiqve tuaj. Kështu 
thotë Perëndia, Zoti.»30-31Por unë, Zoti, i them sundimtarit të Izraelit: ’Ka ardhur dita e 
llogarisë, ti kriminel besëthyes! Poshtë çallma dhe kurora! Sundimi yt ka marrë fund! I 
fuqishmi rrëzohet, i pafuqishmi lartësohet! 32Jerusalemin do ta bëj shkrumb e hi, do ta 
rrënoj! Por kjo nuk do të ndodhë derisa të vijë ai që e kam zgjedhur për të ndëshkuar 
qytetin. Pastaj atij do t’ia jap (kurorën dhe çallmën).»” ♦ 
33Gjithashtu, Zoti më urdhëroi: ”Ti, o njeri, shpallu amonasve vendimin e dënimit; 
sepse ata më kanë përbuzur. Thuaju në emrin tim: 
«Shpata do të bjerë mbi ju, shpata, ajo ndrin fort, shkëlqen dhe vetëtin. Ajo u dërgua 
për të therur! 
34Ndërsa orakujt tuaj mashtrues premtojnë shpëtim, shpatën e keni në qafë, ju 
kriminelë besëthyes! Erdhi dita e llogarisë!» 
35Por pastaj ktheje shpatën tënde në mill, o mbret i Babilonit! Llogari do të të kërkoj 
edhe ty, edhe popullit tënd. Do t’ju ndëshkoj në vendin tuaj, në vendin që kam 
përgatitur vetë.  

36Ju do ta provoni tërë zemërimin tim, sepse do t’ju bjerë një zjarr përpijës. Do t’ju 
dorëzoj te burra të ashpër që dinë të vrasin. 37Zjarri do t’ju përpijë; vetë vendi juaj do 
t’jua pijë gjakun. Prej jush nuk do të mbetet gjallë asgjë. Kështu them unë, Zoti!” 
___________________________________ 
♦  Do të jetë aludim për Mesinë që do të mbajë kurorën e mbretit si dhe çallmën e kryepriftit. 
Teksti është i paqartë – mund të përkthehet edhe kështu: Diçka e tillë nuk është parë ndo-
njëherë. Tashmë është nisur njeriu që do të zbatojë vendimin e dënimit. 
 
Jerusalemi, qytet kriminelësh 

Zoti më tha: 2”Ti, o njeri, përgatitu të paditësh qytetin e vrasësve! Vëre para 
përgjegjësisë për krimet e pështira që ka bërë. 35Thuaji: «Ti, o qytet, dëgjo se 

ç’thotë Perëndia, Zoti: rënia jote po afrohet, atë e ke shkaktuar ti vetë. Je ngarkuar me 
faj të rëndë; ke derdhur gjak të pafajshëm brenda mureve të tua. Më je bërë i 
neveritshëm me anë të shtatoreve idhujtare që ia ke kushtuar vetes. Për këtë do të të 
turpëroj; të gjitha kombet e afërta dhe të largëta do të tallen me ty. Gjithkund të ka 
dalë nam i keq, je bërë i njohur me krimin tënd! 
6Kryetarët e tu e shpërdorojnë pushtetin e tyre për të vrarë njerëz të pafajshëm. 
7Banorët e tu përbuzin baba dhe nënë, shtypin të huajt dhe ua mohojnë të drejtat 
jetimëve dhe vejushave. 8Shenjtërorja ime përbuzet dhe dita e shtunë përdhoset. 
9Bëhen shpifje dhe njerëz të pafajshëm dënohen me vdekje. Në male organizohen gosti 
flijimesh për nder të idhujve. Veprat më të poshtra bëhen në mesin tuaj. 10Flihet me 
gruan e babait dhe bëhen marrëdhënie me gratë në kohën e atyre të muajit. 11Bëhet 
kurorëthyerje me gruan e tjetrit dhe nuk do t’ia dijë kush kur babai fle me nusen e 
djalit ose me vajzën e tij.  

12Gjyqtarë të korruptuar i dënojnë të pafajshmit me vdekje. Paraja jepet borxh me 
interes dhe nevoja e të varfrit shfrytëzohet për dobi personale. Ndërsa mua më kanë 
harruar. 
13Por prit pak derisa t’i laj hesapet me ty, plot zemërim për vrasjet dhe mashtrimet në 
mesin tënd! 14A të mbushet mendja se mund të qëndrosh para meje e madje edhe të 
ngresh dorën kur t’i laj hesapet me ty? Unë, Zoti, kam folur, dhe atë që kam thënë, do 
ta bëj. 15Do t’i shpërndaj banorët e tu në vende të huaja dhe do t’i jap fund 
kriminalitetit tënd. 16Edhe në qoftë se për këtë më humbet emri i mirë ndër kombe, ju 
do ta kuptoni se unë jam Zoti.»” 
 
Izraeli si skorje e pavlefshme 
17Zoti më tha: 18”Ti, o njeri, izraelitët më janë bërë si skoriet që dalin pas shkrirjes së 
argjendit, përzierje e pavlefshme e bakrit, kallajit, hekurit dhe plumbit, por pa argjend 
fare. 19-21Prandaj thuaju: «Dëgjoni se ç’thotë Perëndia, Zoti: Meqë jeni bërë skorie të 
pavlefshme, do t’ju trajtoj ashtu siç veprohet me to. Do t’ju mbledh në Jerusalem dhe 
do të bëj që ta provoni së bashku zjarrin e zemërimit tim ashtu siç grumbullohen në 
furrë plumbi, bakri, hekuri dhe kallaji, dhe nën to i fryhet zjarrit. Për ju Jerusalemi do 
të bëhet furrë! 22Do të shkriheni në zjarrin e zemërimit tim si përzierja e metaleve në 
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furrë. Duhet ta kuptoni se unë, Zoti, jam i mbushur me zemërim të zjarrtë kundër 
jush.»” 
 
Shtresat e larta janë fajtore për rënien e Jerusalemit 
23Zoti më tha: 24”Ti, o njeri, thuaji Izraelit: «Dëgjo se ç’thotë Zoti: ti je bërë aq i ndotur, 
saqë në zemërimin tim, nuk do të dërgoj më shi. 25Sundimtarët e tu janë sjellë si luanët 
që janë të dhënë pas presë; ata plaçkitën së bashku thesaret dhe bënë vrasje. Sa gra i 
kanë bërë vejusha! 
26Priftërinjtë e tu i kanë shpjeguar urdhërimet e tua në mënyrë arbitrare dhe i kanë 
përdhosur flijimet që më sollën mua. Ata nuk bënë asnjë dallim ndërmjet gjërave të 
shenjta dhe të pashenjta, nuk e mësuan popullin për atë që e ndot njeriun; as nuk u 
kujdesën kur u përdhos dita e shtunë. Ata lejuan që me mua të takoheshin njerëz pa 
pasur nderin që më përket mua. 
27Gjyqtarët e tu sillen si ujq të dhënë pas presë; ata nuk donin t’ia dinin nëse i vritnin 
njerëzit për t’u pasuruar vetë. 
28Kurse profetët e tu e mbuluan të gjithë këtë padrejtësi me fjalë qetësuese. Ata pohuan 
se flitnin në emrin tim, ndonëse nuk i kisha ngarkuar me këtë detyrë; ata shpallën 
veçse iluzione. 
29Kryetarët e tu u dhanë pas grabitjes dhe shantazhit. Ata i shpërdoruan të varfrit dhe 
të pambrojturit, dhe ua mohuan të huajve të drejtat e tyre. 
30Gjithkund kërkova dikë që të futej në të çarën, që muri rrethues i popullit tim të mos 
shembej, që të mos shkatërrohej; por nuk gjeta askënd. 31Atëherë, me zemërimin tim, 
ia dorëzova rrënimit. Bëra që veprat e tyre t’u binin në kokë. Këtë e kam bërë unë, 
Zoti.»” 
 
Dy motrat: Shomroni dhe Jerusalemi 

Zoti më tha: 2«Ti, o njeri, ka dy gra, bija të së njëjtës nënë. 3Që në fëmijërinë e 
saj, kur ndodhej ende në Egjipt, iu dha burrave dhe lejoi që ata t’u binin me 

përkëdheli gjinjve të saj të rinj. 4Motra e madhe quhej Ohola,♦ kurse e vogla Oholiva. 
Ohola është Shomroni, kurse Oholiva Jerusalemi. Ato u bënë gratë e mia dhe më 
lindën djem dhe vajza. 
5Por Ohola doli e pabesë ndaj meje dhe u lidh me dashnorë, me luftëtarët asirianë. 6Ajo 
ua hodhi sytë guvernatorëve dhe oficerëve të veshur hijshëm, të gjithë të rinjve të 
bukur me karroca dhe me kuaj. 7Ajo iu dha atyre, elitës së Asirisë dhe u ndot me 
idhujt e tyre. 8Ajo nuk hoqi dorë as nga egjiptianët, me të cilët ishte lidhur në kohën e 
rinisë. 9Për këtë ia dorëzova pushtetit të dashnorëve të saj, asirianëve, për të cilët ishte 
kaq e dhënë. 10Ia morën bijtë dhe bijat, ia rrëmbyen rrobat e trupit dhe e goditën me 
shpatë. Kështu, ata zbatuan në të vendimin e dënimit, si paralajmërim për të gjitha 
gratë. 
11Megjithëse Oholiva e kishte parë fundin e motrës së saj, ajo u soll në mënyrë edhe më 
të keqe. 12Edhe ajo ua hodhi sytë luftëtarëve asirianë, këtyre guvernatorëve dhe 
oficerëve të veshur hijshëm, këtyre të rinjve të bukur me karroca dhe me kuaj. 13Ashtu 
si motra e saj, ajo iu dha atyre, dhe kështu u ndot. 14-15Por kjo nuk i mjaftoi. Në tablo të 
piktuara në mure me ngjyrë të kuqe ajo pa oficerë babilonas, të cilët mbanin rripa 
madhështorë dhe çallma rreth kokës që u mblidhnin flokët e gjata. 16Ajo u ndez menjë-
herë për ta dhe u dërgoi atyre lajmëtarë në Babiloni. 17-18Atëherë erdhën babilonasit, 
fjetën me të dhe kështu e bënë të papastër. Por unë e pashë se si sillej, dhe i ktheva 
shpinën, siç i kisha kthyer shpinën motrës së saj. 
Pasi e shoi epshin me babilonasit, u vel 19dhe kërkoi dashnorë të rinj. Ajo mendonte 
për kohën e rinisë në Egjipt 20dhe kishte mall për miqtë e saj të atëhershëm, burrat, 
organi i të cilëve bëhej sa ai i gomarit dhe që ishin aq epshorë si hamshorët. 21Ajo donte 
të lidhej përsëri më ta si në kohën e rinisë kur egjiptianët i kishin përkëdhelur gjinjtë e 
rinj.» 
______________ 
♦ lojë fjalësh me hebr. ohel (tendë) të lidhur me idhujtari. Marrëveshjet me vendet e huaja 
konsideroheshin si pabesi ndaj Zotit, sepse kjo shkaktonte përvetësimin e idhujve të tyre. 
 
Vendimi i dënimit për motrën e vogël 
22«Meqenëse ti je sjellë kështu, Oholivë, unë, Zoti, them: do t’i nxis kundër teje 
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dashnorët e tu të mëparshëm, të cilëve u ke kthyer shpinën. Ata do të të vërsulen nga 
të gjitha anët, 23të gjithë babilonasit me burrat nga Pekodi, Shoa dhe Koa, si dhe 
asirianët, djem të bukur në karroca me kuaj, me guvernatorë dhe oficerë. 24 Ata do të 
të afrohen me një fuqi si ajo e karrocave dhe me një ushtri shumë të madhe dhe të 
armatosur mirë; në të gjitha anët do të jesh e rrethuar nga një lumë helmetash, 
mburojash të gjata dhe të shkurtra. Do të të dorëzoj tek ata, që të të ndëshkojnë sipas 
zakonit të tyre. 25Më ke nxitur për xhelozi, prandaj do të lejoj që me ty të bëhet gjyq i 
rëndë. Ata do të të presin hundën dhe veshët, dhe do të t’i vrasin fëmijët me shpatë. 
Do të t’i nxjerrin prej qytetit të gjithë banorët dhe do të ta bëjnë qytetin shkrumb e hi. 
26Do të t’i zhveshin rrobat dhe do të ta marrin stolinë. 27Do t’i jap fund sjelljes sate të 
paturpshme. Nuk do të kërkosh më me sy burra të tjerë dhe nuk do të kesh mall për 
egjiptianët. 
28Unë, Zoti, do të të dorëzoj te dashnorët e tu të mëparshëm, për të cilët tani ke neveri. 
29Do të provosh hakmarrjen e tyre: do të të plaçkitin plotësisht dhe do të të lënë të 
zhveshur dhe lakuriq. Do t’i zbulojnë organet seksuale dhe tërë turpi do të të dalë në 
dritë. 30Kështu do të ndëshkohesh, sepse ke bërë kurvëri me kombet dhe je ndotur me 
idhujt e tyre. 
31Ti ke ndjekur shembullin e keq të motrës sate, prandaj duhet të pish të njëjtën kupë 
si ajo. 32Kështu them unë, Zoti. Armiku do të të tallë dhe do të të përqeshë. Ti duhet të 
pish një kupë shumë të madhe, 33nga pikëllimi dhe dëshpërimi do të kalamendesh si i 
dehur. Duhet të boshatisësh një kupë plot tmerr dhe terror si motra jote, Shomroni. 
34Duhet ta pish deri në pikën e fundit dhe ta gërvishtësh kraharorin me copat e saj të 
thyera. Unë, Zoti, do të bëj që puna të vijë gjer këtu. 35Meqë më ke harruar dhe më ke 
kthyer shpinën, duhet të përgjigjesh për pasojat e pabesisë dhe të sjelljes sate të turp-
shme.» 
 
Të dy motrat si shembull paralajmërues 
36Zoti më tha: ”Ti, o njeri, përgatitu t’i vësh Oholën dhe Oholivën para përgjegjësisë! 
Vëre në dukje sjelljen e tyre të turpshme. 37Ato kanë bërë vrasje dhe shkelje kurore; ato 
më kanë mashtruar me idhujt e tyre dhe u kanë hedhur për të ngrënë fëmijët që lindën 
për mua. 38-39Dhe po atë ditë kur kishin therur fëmijët e tyre, hynë në Tempullin tim! 
Kështu, ato e kanë përdhosur shtëpinë time. Ato kanë përdhosur edhe ditën time të 
pushimit.  
40Përveç kësaj, ti duhet t’u vësh në dukje këtë: «Ju keni dërguar lajmëtarë te burra të 
huaj, që të vijnë te ju nga larg; jeni zbukuruar për ta, keni bërë banjë, i keni lyer sytë 
dhe jeni stolisur. 41Pastaj jeni ulur në një krevat të butë para të cilit qëndronte një 
tavolinë e shtruar, dhe mbi tavolinë keni vënë temjan dhe vaj të këndshëm – dhuratat, 
që jua kisha dhuruar unë.» 42Kudo kumbonin zërat e gëzuar të turmës së njerëzve, të 
cilët ishin thirrur të vinin nga shkretëtira. Burrat u vunë të dy motrave byzylykë rreth 
duarve dhe u vunë në kokë kurora të çmueshme. 43Por unë mendova: bukuria e tyre 
është fishkur, dhe akoma nuk janë ngopur me kurvëri! 44Këta burra ju trajtuan si 
prostituta; ja me sa paturpësi jeni sjellë! 
45Por të dyja do t’i gjykojnë burra të ndershëm dhe do t’i dënojnë si dënohen tradhtarët 
bashkëshortorë dhe vrasësit; sepse të tilla jeni. 46Unë, Zoti, urdhëroj: «Të mblidhet 
populli dhe pastaj të dyja të dorëzohen te turma për keqtrajtim dhe grabitje. 47Mbarë 
populli t’i ekzekutojë me gurë, dhe t’i copëtojë kufomat e tyre me shpatë. Djemtë dhe 
vajzat e tyre të vriten dhe shtëpitë e tyre të bëhen shkrumb e hi.» 
48Kështu do t’i jap fund sjelljes suaj të turpshme, dhe njëkohësisht do t’i paralajmëroj 
të gjitha gratë në vend, që të mos e ndjekin shembullin tuaj të keq. 49Ju do t’ju gjejë 
dënimi i merituar për pabesinë tuaj; ju duhet të përgjigjeni për pasojat e idhujtarisë 
suaj. Ju duhet ta kuptoni se unë jam Zoti.” 
 
Jerusalemi, tenxherja e nxjerrë nga zjarri 

Vitin e 10-të të mërgimit tonë, ditën e 10-të të muajit të 9-të, Zoti më tha: 2”Ti, o 
njeri, shënoje datën e sotme! Sot perandori i Babilonisë ka rrethuar qytetin e 

Jerusalemit. 3Por thuaju izraelitëve të mërguar, këtij populli të pabindur: «Dëgjoni se 
ç’thotë Perëndia, Zoti: Vëreni tenxheren mbi zjarr! Futni ujë në të! 4Preni mishin! 
Hidhni copat në tenxhere, copa të mira të ijëve dhe të shpatullave! Gjithashtu, copa 
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kockash plot palcë! 5Gjithçka prej delesh të zgjedhura. Le të zihen fort! Zijini mirë 
kockat! 
6Mjerë qyteti i gjakosur! Mjerë tenxherja e ndryshkur, ndryshku i së cilës nuk mund të 
hiqet më. Zbrazeni tenxheren, copë për copë; asnjëra të mos ruhet për hir të ndonjë 
vendimi me short. 7Ti qytet ku u vranë njerëz të pafajshëm! Në shkëmbin e zhveshur u 
derdh gjaku, e madje nuk u mbulua me dhe. 8As nuk duhet të mbulohet, me qëllim që 
të kërkohet hakmarrja. Le ta hedhë mbi ty dënimin e gjyqit! 
9-10Mjerë qyteti i gjakosur! Unë, Zoti, përgatit turrën e druve, e ndez dhe ziej mishin 
mjaft gjatë, derisa lëngu të avullojë dhe kockat të karbonizohen. 11Do ta lëshoj 
tenxheren e zbrazët në zjarr derisa të skuqet, që i tërë ndyshku, gjithçka që e ndot, të 
pastrohet. 12Por ky është mundim i kotë; sepse tenxheren e ka zënë aq shumë 
ndryshku, saqë as zjarri nuk mund ta pastrojë.  

13Doja të të pastroja, o Jerusalem, por ishte e pamundur. Tani ti duhet të mbetesh i 
papastruar, që ta shuajë në ty zemërimin tim. 14Nuk do ta kaloj në heshtje krimin tënd; 
nuk do të kem mëshirë për ty, nuk do të ndërroj mendje. Ty do të gjejë ndëshkimi i 
merituar për veprat e tua të këqija. Kështu them unë, Zoti, dhe do ta bëj.»” 
 
Lajmi i vdekjes së Jerusalemit 
15Zoti më tha: 16«Ti, o njeri, unë do të ta marr personin më të dashur, gëzimin e syve, 
me vdekje të papritur. Por ti nuk duhet ta vajtosh e as të derdhësh lot. 17Rri i ulur dhe 
pa lëvizje dhe rënko; por mos i bëj zakonet e vajtimit të të vdekurit; mbaje çallmën dhe 
mos i hiq këpucët, mos e mbulo fytyrën dhe mos ha nga buka që do të të sjellin 
fqinjët.» 
18-19Po atë mbrëmje vdiq gruaja ime, dhe mëngjesin tjetër bëra siç më kishte urdhëruar 
Zoti. Njerëzit më pyetën: «Pse po vepron kështu? Ç’do të thotë kjo?» 
Atëherë ua shpjegova 20-21dhe thashë: 
”Dëgjoni, ju izraelitë, se ç’ka për t’ju thënë Perëndia, Zoti: «Do ta përdhos shenjtëroren, 
për të cilën jeni aq krenarë, saqë i varni të gjitha shpresat tuaja në të, gëzimin e syve 
dhe qëllimin e mallit tuaj. Do t’ia dorëzoj shkatërrimit dhe përdhosjes. Ndërsa bijtë dhe 
bijat tuaja që i latë në Jerusalem, do të vriten me shpatë. 22-23Atëherë ju do të veproni 
ashtu siç po vepron tani Ezekieli; nuk do të hiqni as çallmën, as këpucët, e as do ta 
mbuloni fytyrën, nuk do t’i vajtoni të vdekurit, as do të derdhni lot, as do ta pranoni 
bukën e vajtimit nga fqinjët. Do të rënkoni si të tjerët; do të lëngoni për shkak të 
pasojave të mëkateve tuaja. 24Profeti im, Ezekieli, është shenjë për ju: do t’ju ndodhë 
ashtu si atij. Kur të realizohet kjo, do ta kuptoni se unë jam Zoti.»” 
25Gjithashtu, Zoti më tha: «Ti, o njeri, ditën kur t’u marr izraelitëve strehimin, gëzimin 
dhe qëllimin e mallit të tyre, si dhe djemtë dhe vajzat e tyre, 26atë ditë tek ti do të vijë 
një i arratisur për të të njoftuar për këtë. 27Atëherë goja jote do të lirohet; ti do të mund 
të flasësh me të dhe nuk do të jesh më pagojë. Kështu do të bëhesh shenjë për 
izraelitët, nga e cila ata do ta dinë se unë jam Zoti.» 
 

Dënimi nga Perëndia do të bjerë mbi kombe të huaja 
 
1. Amonasit 

Zoti më thotë: 2”Ti, njeri, drejtohu kundër amonasve dhe shpallju vendimin e 
gjyqit! 3Thuaju: 

«Dëgjoni se ç’ka për t’ju thënë Perëndia, Zoti: ju talleni dhe përqeshni, sepse 
shenjtërorja ime është përdhosur, vendi im, Izraeli, është shkretuar dhe populli i 
Judës ka shkuar në mërgim. 4Prandaj vendin tuaj do t’ua dorëzoj beduinëve që vijnë 
nga shkretëtira në lindje. Ata do të ngrenë te ju çadra dhe strehë për kafshët; ata do të 
mbledhin frutat e vendit dhe do të pinë qumështin e kopeve të tij. 5Kryeqytetin tënd 
krenar, Rabën, do ta kthej në një kullotë për deve, ndërsa qytetet tuaja do t’i bëj fusha 
për dele. Duhet ta provoni se unë jam Zoti. 
6Me pabesi dhe keqdashje ju amonas keni qëndruar duarkryq duke parë se si Izraeli 
shkretohej; keni përplasur duart triumfalisht dhe dheun e keni shkelur me këmbë. 
7Prandaj tani do të veproj kundër jush dhe do t’ju dorëzoj te kombet e huaja; do t’ju 
asgjësoj; do t’ju shfaros plotësisht. Duhet ta provoni se unë jam Zoti.»” 
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2. Moavasit 
8Perëndia, Zoti, thotë: ”Moavasit përqeshin dhe thonë: «Popullit të Judës nuk i ndodhi 
më mirë sesa popujve të tjerë!» 9Prandaj krenarinë e tyre, qytetet e fortifikuara mbi 
malet e Moavit, do t’i dorëzoj tek armiqtë: Bet-Jeshimoti, Baal-Meoni dhe Kirjatajimi. 
10Mbarë vendin dhe krahinën e amonasve do ta dorëzoj te nomadët e lindjes. Amonasit 
nuk do të përmenden më; 11vendimin tim të dënimit do ta zbatoj edhe mbi moavasit. 
Ata do të detyrohen ta provojnë se unë jam Zoti.” 
 
3. Edomasit 
12Perëndia, Zoti, thotë: «Edomasit kanë marrë hak mizorisht kundër banorëve të Judës, 
dhe kështu janë ngarkuar me faj të rëndë. 13Prandaj tani do të veproj kundër tyre; do 
të vras njerëz dhe kafshë, dhe do ta shkretoj mbarë vendin. Të gjithë banorët do të 
vriten me shpatë nga Temani deri në Dedan. 14Këtë vendim të dënimit do ta zbatoj me 
anë të Izraelit, popullit tim. Me anë të izraelitëve ata do të detyrohen të provojnë 
zemërimin dhe hakun tim. Ata do të më njohin mua, Zotin!» 
 
4. Filistenjtë 
15Perëndia, Zoti, thotë: «Filistenjtë kanë marrë hak mizorisht kundër Judës. Plot 
urrejtje dhe nga armiqësia e lashtë, ata deshën ta shkatërronin plotësisht këtë popull. 
16Prandaj do të veproj kundër tyre dhe do t’i shfaros deri në burrin e fundit. 17Me 
zemërimin tim do t’ua marr hakun. Ata do të detyrohen ta provojnë se unë jam Zoti!» 
 
5. Tiri – qyteti i fuqishëm tregtar 

Vitin e 11-të të mërgimit tonë, ditën e parë të muajit♦, Zoti më tha: 2”Ti, o njeri, 
njerëzit e Tirit brohorasin nga gëzimi për rënien e Jerusalemit dhe thërrasin: 

«Qyteti që u quajt porta e popujve♦♦ është pushtuar! Tani pasurinë e tij do ta marrim 
ne! Qyteti është tani një grumbull gërmadhash.» 3Prandaj unë, Zoti, i them Tirit: 
«Ti ke të bësh me mua! Do të bëj që shumë popuj♦♦♦ të hidhen kundër teje ashtu siç 
përplaset deti në shkëmbinj. 4Muret do të t’i bëjnë rrafsh me tokën dhe kullat do të t’i 
shembin. Do ta largoj tërë dheun tënd, që vetëm shkëmbi i zhveshur të dalë mbi ujë. 

5Peshkatarët do të shtrijnë mbi të rrjetat për t’i tharë. Unë, Zoti, do ta realizoj. Popujt 
do të të plaçkitin 6dhe do t’i shkatërrojnë qytetet e tua simotra në stere. Do ta provoni 
se unë jam Zoti.» 
7Më tej, Perëndia, Zoti, i thotë Tirit: 
«Kundër teje do të çoj nga veriu babilonasin, Nebukadnecarin, më të fuqishmin e të 
gjithë mbretërve. Ai do të vijë me karroca dhe me një ushtri shumë të madhe. 8Ai do t’i 
pushtojë dhe do t’i shkatërrojë qytetet e tua simotra. Pastaj do të grumbullojë një ledh 
kundër teje, do t’i afrojë shkallët e sulmit te muret e tua dhe do të ngrejë çati mbrojtëse 
për trupat sulmuese. 9Ai do të t’i tundë muret me dash, kurse kullat do t’i rrëzojë me 
çengelë.  

10Kur të përparojë kundër teje me fuqinë e madhe të karrocave do të të mbulojë një re 
pluhuri; e kur të hyjë nëpër porta të thyera, muret do të tunden prej zhurmës së 
thundrave dhe të rrotave. 11Thundrat e kuajve të tij do ta prishin kalldrëmin e rrugëve 
të tua; njerëzit e tij do t’i vrasin me shpatë banorët e tu. Shtyllat madhështore, për të 
cilat ti je kaq krenar, do të çahen dhe do të fundosen në gërmadha.  

12Armiqtë do të të plaçkitin dhe do të t’i grabitin thesarët, do të t’i rrëzojnë muret, do të 
t’i shkatërrojnë pallatet madhështore dhe do të t’i hedhin në det gurët, trarët dhe 
gërmadhat. 13Do të bëj që këngët e tua solemne të heshtin dhe në ty të mos dëgjohet 
më asnjë tingull harpe. 14Do të të bëj një shkëmb të zhveshur, mbi të cilin peshkatarët 
shtrijnë rrjetat për t’i tharë; nuk do të rindërtohesh kurrë. Kështu them unë, Zoti, dhe 
do ta bëj.»” 
___________________________________ 
♦ Në dorëshkrime mungon numri i muajit. ♦♦ Mallrat e karvanëve që kalonin nga veriu në jug i 
tatonin hebrenjtë. ♦♦♦ Nebukadnecari me mercenarët e tij kishin ndër mend të rrethonte Tirin. 
Më vonë (më 332) Aleksandri i Madh e përfundoi plotësimin e profecisë për shkatërrimin e 
qytetit. 
 
Tiri duhet të futet në botën e të vdekurve 
15Perëndia, Zoti, i thotë Tirit: ”Ishujt në det do të tunden kur të zbresësh me gjëmën e 
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bubullimës. Banorët e tu do të dridhen kur të dëgjojnë thirrjen e tërbimit të vrasësve 
dhe thirrjen e vdekjes së viktimave të tyre. 16Të gjithë mbretërit e popujve pranë detit 
do të zbresin nga fronet e tyre dhe do t’i heqin rrobat e tyre madhështore. Të trembur 
nga tmerri, ata do të ulen në rrobën e zisë mbi dheun e zhveshur 17dhe do ta fillojnë 
këngën e vajit për ty. Ata do të thonë: 
«Ah, ti qytet i famshëm, kështjellë në mes të detit, i zhurmshëm, plot me jetë, tani 
erdhi rënia jote! Ti ngjalle tmerr tek të gjithë banorët e detit. 18Tani ishujt janë të 
tmerruar. I kaplojnë dridhjet dhe frika për shkak të shkatërrimit tënd të tmerrshëm.» 
19Dëgjo, o Tir, çfarë po të them unë, Zoti: do të të bëj qytet të shkretuar dhe të 
pabanuar; do të të afroj valët e detit, që të fundosesh. 20Ti duhet të futesh në botën e të 
vdekurve, në thellësitë më të thella, ku banojnë hijet e të vdekurve. Nuk do të 
ringjallesh kurrë. 21Do të të bëj shembull tmerrues. Ata do të të kërkojnë, por nuk do të 
të gjejnë; fundi yt është përgjithmonë i pandryshueshëm. Kështu them unë, Zoti.” 
 
Vajtim për mbytjen e anijes madhështore të Tirit 

Zoti më tha: 2”Ti, o njeri, fillo një këngë vaji për Tirin, 3qytetin që dominon 
hyrjen në det dhe që bën tregti me shumë popuj përtej detit. Thuaji në emrin 

tim:  
O Tir, ti ishe shumë krenar për bukurinë tënde. 4Ti ishe anije, e rrethuar nga deti; 
mjeshtrit që të ndërtuan, ishin artistë, që të bënë si stoli. 5Nga Hermoni sollën dru 
cedri për të lidhur karkasën tënde prej dërrase. Një trung cedri nga Libani i lartë të 
ishte ngulur pingul si direk i anijës. 6Lopatat i bënë nga lisat e Bashanit, nga Qiproja 
erdhi dru bushi për kuvertën e anijes. 7Si vela shërbeu liri prej Egjiptit – ngjyrat e të 
cilave dalloheshin prej së largu. Një çati dielli në të purpurtë ngjyrëvjollcë, e sollën 
tregtarët e tu nga Elisha.♦ 8-9Sidoni dhe Arvadi furnizuan skllevërit lopatarë. 
Kryetarët e Biblosit kujdeseshin që uji të mos depërtonte nëpër vrimë. Prej Tirit erdhën 
burra me shumë përvojë, për t’u bërë timonierët dhe marinarët e tu. Prej vendeve të të 
gjithë sundimtarëve erdhën anijet për të shkëmbyer me ty mallrat e tyre. 10Nga Puti♦♦ 
dhe Ludi ♦♦♦ dhe Persia erdhën luftëtarë për të të ndihmuar kundër armiqve të tu. Prej 
parmakut tënd ndriçuan helmeta dhe mburoja – ato ishin varur si stolisje. 11Luftëtarët 
nga Helehu ♥ mbi muret e tua i përforconin burrat e Arvadit, kullat e tua i mbronin 
burrat e Gamadit. ♥♥ Mburojat e tua i varën përreth bedenave të kështjellës, dhe me 
këtë e bënë të plotë bukurinë tënde. 
12Mallra të shtrenjta kishe për të ofruar. Mallrat e tua i bleu qyteti i Tarshishit♥♥♥ dhe 
të ktheu argjend, hekur, kallaj dhe plumb. 13Grekët dhe burrat e Tuvalit dhe të 
Mesheskut ● të sollën për këmbim skllevër dhe mallra bakri. 14Banorët e Bet—
Togarmës ●● të dërguan kuaj dhe mushka. 15Njerëzit e Rodit dhe banorët e shumë 
ishujve të tjerë bënë tregti me ty; ata të sollën fildish dhe abanoz. 16Mallrat e tua i blenë 
edomasit dhe për këtë të furnizuan me gurë të çmuar, merxhan, stofra shumëngjyrësh 
dhe li të hollë. 17Juda dhe Izraeli të sollën për këmbim grurë, mel, mjaltë, vaj dhe rrë-
shirë kundërmuese. 18Tregtarët e Damaskut të furnizuan me verë nga Helboni, lesh 
nga Cahari, 19dhe me vozat me verë nga Izalla.●●● Ata të sollën për këmbim mallra 
hekuri, kanellë dhe erëza të tjera. 20Njerëzit e Dedanit të shitën shtroja për samarë. 
21Sheikët nga Arabia dhe Kedari bënë tregti me ty, ata të furnizuan me dele dhe dhi. 
22Tregtarët e Shebës dhe të Ragmës ishin punësuar tek ti dhe të dhanë për mallrat e 
tua vajrat më të shtrenjta dhe më kundërmuese, gjithfarë gurësh të çmuar dhe ar. 23--

24Banorët e Haranit, të Kanes dhe të Edenit, banorët e Ashurit♣ dhe të Kilmadit bënë 
tregti për ty dhe të furnizuan me stofra shumëgjyrëshe, veshje të hijshme, mantele të 
purpurta dhe litarë. 
25Anije tregtare të sigurta për lundrim janë karvanët e tu; ata ta sollën këtë shumicë 
mallrash dhe sendesh. Ti u bëre i pasur dhe i fuqishëm në ishullin tënd. 26-27Por ti do të 
rrënohesh, dhe atëherë gjithçka do të hidhet në det, mallra dhe sende, mbarë pasuria 
jote, si dhe marinarët dhe ndërtuesit e anijeve, tregtarët me të gjithë luftëtarët që duhej 
të të mbronin. 
Si anije madhështore ti, o Tir, po kaloje nëpër det, e shtyrë nëpër dallgë prej lopatash. 
Atëherë të kapi furtuna dhe të copëtoi; 28deri në breg dëgjohet me panik se si thërrasin 
për ndihmë ata që po mbyten. 29Tani marinarët ngrihen nga anijet dhe të gjitha bankat 
e rremtarëve zbrazen; secili që udhëtonte në det, del në tokë. 30-31Ata të gjithë mbajnë zi, 
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qethin flokët dhe hedhin dhe mbi kokat e tyre, rrokullisen në pluhur dhe vajtojnë plot 
tmerr dhe vajtim; thërrasin fort, qajnë, ankohen dhe klithin; 32të këndojnë këngën e 
tyre të vajit: «Kush mund të krahasohet me Tirin, qytetin e fortë, të lagur përreth nga 
dallgët? 33Mirëqenia e shumë popujve erdhi tek ti dhe shumë  
mbretër u pasuruan nëpërmjet teje, kur tregtia jote ende lulëzonte në dete. 34Por tani 
ndodhesh në detin e thellë, je i copëtuar, luftëtarët e tu kanë vdekur, pasuria jote 
është plaçkitur nga armiqtë e tu. 35Popujt pranë bregut i kap tmerri, dhe sundimtarët e 
tyre hidhen përpjetë, dhe në fytyra shihet frika dhe tmerri; 36tregtarët të kthejnë 
shpinën të tmerruar. Ti je për të ardhur keq dhe për t’u tmerruar, të erdhi fundi 
përgjthmonë!»” 
___________________________________ 
♦ qytet në Qipro.♦♦ Libia (Cirena). ♦♦♦ Lidia (në Azinë e Vogël). ♥ Cilicia (Hilaka). ♥♥ Siria 
veriore (Kumidi). ♥♥♥ ose Tartesi në Spanjë ose Nora në Sardenjë. ● fiset në Azinë e Vogël 
lindore. ●● Armenia.  ●●● krahinë në Anadoll (teksti i paqartë.  ♣ qytetet e luginës së Eufratit. 
 
Kundër mendjemadhësisë së mbretit të Tirit 

Zoti më tha: 2”Ti, o njeri, thuaji sundimtarit♦ të Tirit: «Dëgjo se ç’ka për të të 
thënë Perëndia, Zoti: 

Të mbushet mendja për fuqinë tënde të madhe. Ti pohon: unë jam perëndi. Si perëndi, 
jam ngritur lart në ishullin tim në mes të detit! Ti ke pohuar se je perëndi, megjithëse 
je vetëm njeri. 3Ti je vërtet më i urtë se më i famshmi Danel, i di të gjitha të fshehtat. 4--

5Me anë të urtësisë sate tregtia jote lulëzoi, u bëre i pasur dhe i mbushe depot me ar 
dhe argjend. Por të ka rënë në kokë pasuria; je bërë mendjemadh 6dhe barazohesh me 
Perëndinë. Për këtë unë, Zoti, them kështu: 
7Do të hedh në sulm kundër teje armiq, më të pamëshirshmit e kombeve; atëherë të 
gjitha aftësitë e tua nuk do të të ndihmojnë më dhe madhështia jote do të shkelet në 
baltë. 8Ti vetë do të detyrohesh të zbresësh ndër të vdekurit; do të vritesh në 
kështjellën tënde në mes të detit. 9Po kur të të afrohen vrasësit, a do të thuash: unë 
jam perëndi? Ti do të dorëzohesh tek ata i hutuar si ndonjë njeri i rëndomtë. 10Të huajt 
do të të vrasin, dhe do të përjetosh një vdekje të turpshme. Këtë do ta realizoj unë, 
Zoti.»” 
_____________ 
♦ Itobali II paraqitet si tip i Satanit, për shkak të mendjemadhësisë së tij. 
 
Nekrologjia e mbretit të Tirit 
11Zoti më tha: 12”Ti, o njeri, filloje këngën e vajit për vdekjen e mbretit të Tirit! Thuaji: 
«Dëgjo çfarë të thotë Perëndia, Zoti: Ti ishe përsosuria vetë, plot me urtësi dhe bukuri 
të zgjedhur. 13Ti jetoje në Eden, në kopshtin e Perëndisë. Rroba jote ishte e stolisur me 
gjithfarë gurësh të çmuar, me rubinë, me topaze, krisolite, karneole, onikse, smeraldë, 
safirë dhe granate. Ti ishe i stolisur me ar ditën kur të krijova. 14Të kisha emëruar 
mbrojtës të malit të shenjtë të perëndive; atje jetoje ndër gurë të zjarrtë. 
15Të kisha krijuar të përsosur, dhe kështu mbete derisa re në mëkat. 16Tregtia jote 
shumë e përhapur të mashtroi dhe të shtyri në shantazh dhe në shtypje; kështu u 
bëre fajtor. Atëherë të hoqa prej malit të shenjtë të perëndive dhe prej gurëve të zjarrtë 
të dëbova në rrënim. 17Kjo bukuri të bëri mendjemadh; prej mendjelehtësisë sakrifikove 
urtësinë tënde dhe u bëre i marrë. Prandaj të rrëzova përtokë dhe të bëra objekt të 
lojës së mbretërve. 
18Me padrejtësinë që bëre me tregtinë tënde, je bërë fajtor dhe e ke përdhosur tempullin 
tënd. Për këtë e kam lënë zjarrin të shpërthejë në qytetin tënd dhe ta bëjë atë shkrumb 
e hi; kush kalon pranë tij tani, sheh vetëm shkrumb e hi. 19Të gjithë popujt përreth 
janë shtangur nga paniku. Ti je bërë objekt i tmerrit. Ke marrë fund përgjithmonë.»” 
 
Kundër qytetit të Sidonit 
20Zoti më tha: 21”Ti, o njeri, drejtohu kundër Sidonit dhe shpalli vendimin tim për 
dënimin e tij! 22Thuaji: «Dëgjo çfarë ka për të të thënë Perëndia, Zoti: Do të veproj 
kundër teje, o Sidon, do të ta tregoj fuqinë time dhe do ta zbatoj vendimin e dënimit 
tënd. Banorët e tu do ta provojnë se unë jam Zoti. 23Do të dërgoj murtajë brenda 
mureve të tua. Kur armiqtë të depërtojnë tek ti nga të gjitha anët rrugët e tua do të 
jenë të mbuluara me të vrarë. Duhet ta provoni se unë jam Zoti.’” 
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Izraeli do të jetë i siguruar kundër armiqve 
24Perëndia, Zoti, thotë: «Izraelitët nuk do të detyrohen të vuajnë në të ardhmen ndër 
kombet fqinjë, të cilët janë për ta gjemba dhe gjembaçë e që u dalin përpara plot 
përbuzje. Populli im duhet ta pranojë se unë jam Zoti. 25Do ta tregoj fuqinë time para 
mbarë botës dhe do t’i mbledh izraelitët prej kombeve ku janë shpërndarë. Ata do të 
banojnë përsëri në vendin që ia kam dhënë shërbëtorit tim Jakov Izraelit. 26Atje ata do 
të mund të jetojnë në paqe dhe të sigurt; ata do të mund të ndërtojnë pa shqetësim 
shtëpi dhe të mbjellin vreshta. Por mbi kombet që i kanë shikuar me përbuzje, do ta 
zbatoj vendimin tim të dënimit, që izraelitët ta kuptojnë: unë jam Zoti, Perëndia e tyre!» 
 
Dënimi me afat për Egjiptin 

Vitin e 10-të të mërgimit tonë,♦ ditën e 12-të të muajit të 10-të, Zoti më tha: 2”Ti, 
o njeri, drejtohu kundër faraonit, mbretit të Egjiptit, dhe shpalli atij dhe mbarë 

vendit të tij vendimin e dënimit. 3Thuaji: 
«Dëgjo, ka çfarë Perëndia, Zoti, për të të thënë: Ti ke të bësh me mua! Tregon 
mendjemadhësi kur pohon: Nili më takon mua, unë e kam krijuar! Ti je si krokodili 
vigan, që shtrihet në mes të lumit të Nilit; 4por do të të kap me çengela, që do të të 
shpojnë në nofullën e poshtme. Do të të nxjerr, ty dhe peshqit e Nilit që janë zënë në 
korracën tënde të luspave. 5Do të të flak në shkretëtirë, ty bashkë me të gjithë peshqit. 
Do të shtrihesh atje dhe nuk do të të varrosë askush; do të të hedh te çakajtë dhe te 
hutat për të të ngrënë. 6Të gjithë banorët e Egjiptit duhet ta kuptojnë se unë jam Zoti. 
O Egjipt, ti u ke dhënë izraelitëve shpresa të kota! Ti je bërë për ta si tufë kallinjsh: 
7kur dikush mbështetet mbi të, ajo thërrmohet, njeriu rrëzohet përtokë dhe gërvish 
krahun. 8Prandaj unë, Zoti, them: do të të dorëzoj tek armiqtë e tu, të cilët do t’i vrasin 
njerëzit dhe bagëtinë tënde; 9ata do t’i bëjnë qytetet e tua gërmadha dhe do ta 
shkretojnë mbarë vendin. Banorët e tu duhet ta provojnë se unë jam Zoti. 
Ti, o faraon, ke thënë: ‘Mua më takon Nili – atë e kam krijuar unë!’ 10Prandaj tani do të 
veproj kundër teje, kundër Nilit dhe kundër mbarë vendit. Do ta bëj Egjiptin një 
grumbull gërmadhash, nga Migdoli përpjetë lumit deri në Syene dhe deri në kufirin 
nubas. 11Për dyzet vjet, në mbarë Egjiptin nuk do të haset as njeri e as kafshë. 12Si 
vende të tjera, të cilat do t’i gjejë një fat i tillë, Egjipti gjatë kësaj kohe do të bëhet 
shkretëtirë dhe qytetet e tij do të shtrihen si grumbuj gërmadhash. Banorët e tij do t’i 
shpërndaj në vende të huaja dhe ndër kombe të huaja. 
13-14Por pas dyzet vjetësh do ta ndryshoj fatin e egjiptianëve dhe do t’i nxjerr nga 
kombet ku banojnë si të mërguar. Do t’i sjell deri në Egjiptin e sipërm, ku kanë banuar 
fillimisht. Atje ata do të formojnë një mbretëri të vogël, 15më të vogël dhe më të dobët se 
mbretëritë e tjera. Do ta pakësoj numrin e tyre, që të mos i dominojnë më kombet e 
tjera dhe që të mos sundojnë mbi to. 16Atëherë ata nuk do të jenë në gjendje t’u japin 
izraelitëve asnjë arsye tjetër të kotë për t’i varur shpresat tek ata, që ata të bëhen 
fajtorë. Egjiptianët duhet ta kuptojnë se unë jam Zoti!»” 
___________ 
♦ më 587 p.e.r. 
 
Egjipti si shpërblim për Nebukadnecarin 
17Vitin e 27-të të mërgimit♦ tonë, ditën e parë të muajit të parë, Zoti më tha: 18«Ti, o 
njeri, Nebukadnecari, perandori i Babilonisë, e la ushtrinë e tij të kryente punë të 
rënda para qytetit të Tirit. Si punëtorë të detyrueshëm, luftëtarët e tij me supe të 
gjakosura, u rropatën duke ndërtuar kullat për rrethimin. Por as ai e as njerëzit e tij 
prej Tirit nuk kanë marrë asnjë shpërblim. 19Prandaj unë, Zoti, vendos: Nebukadnecari 
dhe njerëzit e tij do të marrin për këtë Egjiptin! Mbarë pasuria e egjiptianëve do t’u 
bjerë në dorë si plaçkë. 20Nebukadnecari ka vepruar në emrin tim; prandaj do t’ia jap 
Egjiptin si shpërblim për mundin e tij. Kështu them unë, Zoti. 
21Njëkohësisht, do të bëj që Izraeli të bëhet përsëri i fortë dhe i fuqishëm. Dhe ty, o 
Ezekiel, do të të jap përsëri zemër si profeti im për t’u folur izraelitëve. Atëherë ata do 
ta kuptojnë se unë jam Zoti.» 
___________________________________ 
♦ më 571 p.e.r. Më 568 Nebukadnecari pushtoi Egjiptin. 
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Zotit do të dënojë Egjiptin 
Zoti më tha: 2”Ti, o njeri, shpalle vendimin e dënimit dhe thuaj: «Thërritni të 
tmerruar, ju egjiptianë, sepse erdhi dita, 3dita e llogarisë, kur Zoti do të bëjë 

gjyqin! Kjo ditë është si natë; për shumë kombe ka ardhur ora! 4Në Egjipt shpata bën 
të korrat e gjakosura, thesarët largohen, qytetet rrafshohen me tokën. Nubasit e 
shohin këtë dhe dridhen nga frika.  

5Bashkë me egjiptianët do të bien trupat e tyre ndihmëse, mercenarët nga Nubia, nga 
popujt e Libisë dhe Lidisë, edhe mercenarët nga radhët e popullit, me të cilin kam 
lidhur besëlidhjen. 6Sepse Perëndia, Zoti, thotë: «Të gjithë ndihmësit e Egjiptit do të 
bien, mbarë ushtria e tij krenare; të vrarët do të shtrihen nga njëra anë e vendit në 
tjetrën. 7Si vendet përreth që i gjen ky fat, edhe Egjipti do të bëhet shkretëtirë dhe 
qytetet e tij do të kthehen në gërmadha. 8Egjiptianët duhet ta pranojnë se unë jam 
Zoti, kur ta bëj shkrumb e hi vendin e tyre dhe t’i shkatërroj të gjithë ndihmësit e tyre. 
9Atë ditë do të dërgoj lajmëtarë me barka lart rrjedhës së Nilit, që ta sjellin lajmin e 
tmerrshëm në Nubi. Nubasit do të dridhen nga frika. Rënia e Egjiptit është e 
pashmangshme!» 10Perëndia, Zoti, thotë: «Do ta shkatërroj ushtrinë egjiptiane me anë 
të veglës sime, perandorit babilonas Nebukadnecar. 11Ai do të sjellë kundër egjiptianëve 
kombet më të pamëshirshme. Ata do ta shkretojnë vendin dhe do ta mbulojnë me 
kufomat e egjiptianëve dhe të mercenarëve të tyre. 12Do ta thaj Nilin dhe do t’ia dorëzoj 
Egjiptin pushtetit të njerëzve mizorë. Me anë të tyre do ta shndërroj vendin e lulëzuar 
në një shkretëtirë. Këtë do ta realizoj unë, Zoti. 
13Do t’i asgjësoj perënditë e Egjiptit; do t’i dëboj prej Memfisit perënditë e rreme. Në 
Egjipt nuk do të ketë më sundimtar vendas dhe banorët e vendit do të mbarojnë nga 
frika.  

14Do ta shkretoj Egjiptin e sipërm, do ta bëj shkrumb e hi Coanin, do ta zbatoj 
vendimin e dënimit mbi Teben. 
15Kështjellën e Pelusiumit do ta gjejë zemërimi im; do t’i shkretoj pallatet madhështore 
të Tebes. 16Do t’i vë zjarrin mbarë Egjiptit. Tebeja përpëlitet me spazma, në muret e 
Tebes hapen të çara, Memfisi do të jetojë në frikë të vazhdueshme. 17Të rinjtë e 
Heliopolit dhe Bubastit do të vriten, kurse banorët që mbeten pas, do të mërgohen në 
vende të huaja. 
18Në Tahpanes do ta thyej fuqinë e Egjiptit, nën shtypjen e së cilës kombet kanë 
rënkuar. Atëherë dita do të bëhet natë; retë e errëta do ta mbulojnë mbarë vendin, dhe 
gratë e tyre do të mërgohen në vend të huaj. 19Me anë të zbatimit të vendimit të 
dënimit, egjiptianët do ta kuptojnë se unë jam Zoti.»” 
 
Fuqia e faraonit do të thyhet 
20Vitin e 11-të të mërgimit ♦  tonë, ditën e 7-të të muajit të parë, Zoti më tha: 21«Ti, o 
njeri, ia kam thyer krahun faraonit, mbretit të Egjiptit; dhe do të kujdesem që të mos 
rritet përsëri. Krahu i thyer nuk do të lidhet; faraoni nuk do ta përdorë më asnjëherë 
shpatën e tij.» 
22Më tej Perëndia më tha: «Faraoni ka të bëjë me mua. Do t’ia thyej edhe krahun tjetër, 
do t’ia hedh shpatën nga dora 23dhe do t’i shpërndaj egjiptianët nëpër kombe. 24Por do 
t’i forcoj krahët e perandorit të Babilonit; atij do t’i jap në dorë shpatën time. Faraoni 
do të përpëlitet në pluhur para tij me krah të thyer dhe do të rënkojë si një i goditur 
për vdekje. 
25Egjiptianët duhet ta kuptojnë se unë jam Zoti kur shpatën time t’ia jap në dorë 
perandorit babilonas, që ta përdorë kundër tyre. Do ta forcoj perandorin e Babilonisë, 
kurse faraoni duhet t’i ulë pa fuqi krahët. 26Do t’i shpërndaj egjiptianët në vende të 
huaja dhe ndër popuj të huaj, që ta pranojnë se unë jam Zoti.» 
________________________________ 
♦ më 587 p.e.r., me rastin e disfatës së faraonit Hofra nga Nebukadnecari. 
 
Egjipti, pema e rënë e botës 

Vitin e 11-të të mërgimit tonë, ditën e parë të muajit të tretë, Zoti më tha: 
2”Ti, o njeri, thuaji faraonit, mbretit të Egjiptit, me mbarë ushtrinë e tij: 

«Sa i fuqishëm je! Me çfarë mund të të krahasoj? 3Ti je si cedri madhështor në malet e 
Libanit! Degët e tua të fuqishme japin hije të mjaftueshme. Ai është rritur lart; maja e 
tij arrin deri në re. 4Uji që vjen nga thellësia, e ka bërë të rritet kaq shumë; deti në 
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thellësitë e tokës i ushqen burimet që hapen rreth tij dhe që ujitin fushën. 5Prandaj ai 
u bë më i madh se pemët e tjera dhe degët e tij i shtriu rreth e rrotull. 6Zogjtë bënë 
çerdhet e tyre me degët e tij dhe drenusha i polli këlyshët nën mbrojtjen e tij. Popuj të 
tërë banuan nën hijen e tij. 7Ai ishte i bukur dhe i madh me kurorën e tij të gjerë; 
sepse rrënjët e tij kishin ujë me shumicë. 8Asnjë cedër tjetër nuk ishte aq madhështor 
sa ai, asnjë qiparis dhe asnjë rrap nuk kishte degë aq të fuqishme; madje as pemët në 
kopshtin e Perëndisë nuk mund të krahasoheshin me të. 9E kisha bërë aq të bukur, 
saqë e kishte zili çdo pemë në Eden.» 
10Por tani dëgjo se ç’do të të ndodhë! Perëndia, Zoti, thotë: «Meqë i ka rënë në kokë 
madhështia e vet dhe meqë është bërë mendjemadh, 11do të thërras një mbret të 
fuqishëm. 11Ai do ta trajtojë siç e meriton. 12Nga larg do të vijë një popull i 
pamëshirshëm që do ta presë. Pastaj ai do të shtrihet në male, dhe degët e tij të prera 
do të mbushin luginat dhe grykat. Popujt që banonin nën hijen e tij, do të marrin 
arratinë. 13Zogjtë do të ulen pa kujdes në trungun e tij dhe nëpër degët e tij do të fryjë 
era. 14Asnjë pemë tjetër, edhe në qoftë se ndodhet pranë ujit, nuk do të bëhet aq e lartë 
dhe madhështore, nuk do ta shtrijë majën e saj deri në re dhe nuk do të ngrihet aq 
krenare mbi të tjerat. Çdo pemë e lartë do të pritet dhe do të zbresë në botën e të vde-
kurve, njëlloj si njerëzit e tjerë. 
15Kur unë, Zoti, ta rrëzoj këtë cedër vigan në botën e të vdekurve, atëherë do ta vajtojnë 
ujërat në thellësi, lumenjtë nuk do të rrjedhin më dhe burimet do të shterojnë. Edhe 
Libani do të mbajë zi; të gjitha pemët do të thahen. 16Kur cedri të rrëzohet në botën e të 
vdekurve me krismë të madhe, të gjithë popujt do të dridhen nga frika. Ndërsa poshtë 
do të gëzohen pemët e Edenit ♦ dhe pemët e Libanit, të gjitha pemët e fuqishme që 
rrinë pranë ujit dhe ngushëllohen se edhe cedri i madh ka të njëjtin fat me ato. 
17Gjithashtu, të gjithë ndihmësit që kanë banuar nën hijen e tij, duhet ta ndjekin pas 
poshtë në vendin ku gjenden të vrarët. 
18Ti cedër madhështor, kush mund të krahasohet me ty në madhësi dhe në 
madhështi? E megjithatë, ti bashkë me të gjitha pemët e Edenit duhet të zbresësh në 
botën e të vdekurve. Atje do të shtrihesh në vendin më të thellë, pranë të ekzekutuarve 
dhe të pavarrosurve. Ky do të jetë fundi i faraonit dhe i mbarë popullit të tij krenar. 
Këtë do ta realizoj unë, Zoti.»” 
_______________________________ 
♦ Bet-Edeni (Bit-Adini) – provincë asiriane midis Haranit dhe Eufratit në Karkemish. Banorët 
bënin tregti me Tirin. 
 
Faraoni, dragoi i vrarë 

Vitin e 12-të të mërgimit tonë, ditën e parë të muajit të 12-të, Zoti më tha: 2”Ti, o 
njeri, fillo këngën e vajit për faraonin, mbretin e egjiptianëve! Thuaji: 

«Prej të gjithë mbretërve ti ishe më i madhi, ti dragua përbindësh në detin e gjerë! Prej 
hundës nxore çurgje uji, me këmbë gërmove në baltë, tërbimi yt turbulloi të gjitha 
ujërat.» 
3E pastaj shto: Zoti thotë: «Do ta shtrij rrjetën time! Do të mobilizoj kundër teje ushtritë 
e shumë kombeve; ato do të të zënë në rrjetën time dhe do të të nxjerrin nga deti. 
4Pastaj do të të hedh në tokë dhe do të të dorëzoj tek të gjithë zogjtë grabitqarë dhe 
kafshët e egra për të ngrënë. 5Kufoma jote do të mbulojë malet dhe do të mbushë 
luginat; 6gjaku yt do të njomë vendin – do të rrjedhë poshtë nga malet dhe do të bëjë të 
fryhen lumenjtë. 7-8Gjersa ta zbatoj vendimin tim për dënimin tënd, do ta mbuloj qiellin 
me re të errëta, që dielli, hëna dhe yjet të zhduken dhe në mbarë vendin të fillojë 
errësira. Këtë do ta realizoj unë, Zoti. 
9Shumë popuj do të rrëzohen kur të marrin lajmin për rënien tënde – madje edhe 
kombet, për të cilat ti nuk ke dëgjuar kurrë. 10Vendimi im i dënimit që do ta zbatoj mbi 
ty, do të të mbushë me tmerr; mbretërit e tu do të dridhen nga tmerri kur të më shohin 
se si e vringëlloj shpatën dhe kur të përjetojnë rënien tënde. 
11Unë, Zoti, të shpall ty, o Egjipt: perandori babilonas do të të afrohet me ushtrinë e tij. 
12Urdhrin e tij e dëgjojnë më të pamëshirshmit e popujve; nëpërmjet tyre do t’i 
shkatërroj të gjitha forcat e tua ushtarake krenare. 13Do ta shkatërroj, gjithashtu, 
mbarë bagëtinë në vend; asnjë thundër dhe asnjë këmbë njerëzore nuk do ta turbullojë 
ujin pranë vendeve të pijes. 14Nili do të rrjedhë i qetë në shtratin e tij, i lëmuar si vaj. 
Kështu them unë, Zoti. 15Do ta fshij Egjiptin dhe do ta shkretoj; do t’i vras të gjithë 
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banorët e tij. Ata duhet ta kuptojnë se unë jam Zoti.» 16Këtë vajtim të vdekjes do ta 
fillojnë gratë e të gjitha kombeve. Le ta vajtojnë Egjiptin dhe ushtrinë e tij të mundur si 
një të vdekur. Kështu them unë, Zoti.” 
 
Egjipti pritet në botën e të vdekurve 
17Vitin e 12-të të mërgimit tonë, ditën e 15-të të muajit, Zoti më tha: 18”Ti, o njeri, këndo 
më përpara këngën për rënien e forcave ushtarake krenare të Egjiptit! Dërgoji me këtë 
këngë thellë nën tokë ku ende banojnë në hije luftëtarët e shumë kombeve të tjera: 
19-20«Mos mendon se je më i këndshëm se popujt e tjerë? Mos mendon se vdekja do të 
ketë mëshirë vetëm për ty? Poshtë ndër të vdekurit! Atje nuk do të marrësh asnjë vend 
nderi; ti duhet të shtrihesh pranë të ekzekutuarve dhe të pavarrosurve. Sillni kufomat. 
Flakini në varrin e përbashkët! 21Ushtarët më të fortë, të cilët tashmë ndodhen atje 
poshtë, të presin mirë. Ja po shtriheni ndër të vdekurit, pasi keni vdekur në mënyrë të 
turpshme! 
22-23Atje poshtë të pret Asiria me mbarë ushtrinë e saj, të gjithë burra të rënë në luftë. 
Kur ishin ende gjallë, ata i kanë tmerruar kombet e botës; por tani ata janë të shtrirë 
thellë nën tokë, me mbretin në mes dhe ushtarët rreth tij. 
24-25Atje poshtë të pret edhe Elami me mbarë ushtrinë e tij krenare, të gjithë burra të 
rënë në luftë. Kur ishin ende gjallë, ata i kanë tmerruar kombet e botës; por tani ata 
janë të shtrirë thellë nën tokë, me mbretin në mes dhe ushtarët rreth tij. Ata bashkë 
me të vrarët e tjerë marrin pjesë në turpin e disfatës dhe nuk janë më ndër të gjallët. 
26Atje poshtë të pret edhe Meshek-Tuvali me mbarë ushtrinë e tij krenare. Kur ishin 
ende gjallë, ata i kanë tmerruar kombet e botës; por tani janë të mundur dhe shtrihen 
të vrarë në varre, me mbretin në mes dhe ushtarët rreth tij. 27Ata nuk kanë asnjë vend 
nderi ndër të vdekurit si heronjtë e lashtësisë, të cilët pas vdekjes në luftë kanë arritur 
në botën e të vdekurve me armatim të plotë; i varrosën me shpatë nën kokë dhe të 
mbuluar me mburojë. Ata i tmerruan kombet e botës. 
28Tani do të mundesh edhe ti, o Egjipt, dhe duhet të zbresësh tek ata që mbaruan me 
vdekje të turpshme. 
29Atje poshtë të pret edhe Edomi me mbretërit dhe sundimtarët e tij, të gjithë luftëtarë 
trima që tani shtrihen në botën e të vdekurve pranë të vrarëve dhe të ekzekutuarve. 
30Të presin edhe mbretërit e veriut dhe të gjithë fenikasit. Si luftëtarë trima, ata kanë 
futur gjithkund frikë dhe tmerr, por vdekjes nuk i kanë shpëtuar; ata shtrihen pranë 
të vdekurve të pandershëm dhe duhet ta mbajnë turpin, të mos numërohen ndër të 
gjallët.» 
31Të gjitha këto faraoni do t’i hasë atje poshtë, dhe kjo do ta ngushëllojë, sepse mbarë 
ushtria e tij krenare është e humbur. Ai dhe të gjitha forcat e tij ushtarake janë të 
caktuara për vdekje; kështu them unë, Zoti. 32E kam lejuar që të përhapë ndër kombet 
frikë dhe tmerr; por tani vendi i tij është ndër të vrarët dhe të ekzekutuarit. Kështu do 
t’i ndodhë faraonit dhe mbarë ushtrisë së tij krenare. Kështu them unë, Zoti.” 
 
Profeti si paralajmërues përgjegjës për Izraelin 
(Ezek 3,16-21) 

Zoti më tha: 2-3”Ti, o njeri, je ndër izraelitët si rojtari, të cilin populli e ka 
emëruar që të shikojë larg dhe ta njoftojë për rreziqet që po afrohen. Kur të 

dërgoj armiq kundër këtij populli, rojtari duhet t’i bjerë bririt të alarmit për të 
paralajmëruar njerëzit. 4Kështu e ka plotësuar detyrën e tij. Kush e dëgjon sinjalin e 
alarmit, por nuk ia vë veshin paralajmërimit dhe për këtë vritet, është vetë fajtor. 5E 
paralajmëruan, por ai nuk i ka kushtuar vëmendje paralajmërimit. Po ta merrte 
seriozisht, do të kishte shpëtuar jetën. 6Mund të ndodhë që rojtari nuk e kryen detyrën 
e tij dhe nuk i bie bririt të alarmit për t’i paralajmëruar njerëzit.  
Në qoftë se atëherë ndokush vritet nga armiku, ky është vërtet dënim për padrejtësinë 
që ka bërë; por do t’i kërkoj llogari rojtarit të pakujdesshëm si për një vrasje. 
7Ti, o njeri, pikërisht të kam vënë si rojtar i cili duhet t’i paralajmërojë izraelitët për 
rrezikun që po afrohet. Kur të marrësh një lajm prej meje, duhet t’ua transmetosh, që 
ta dinë çfarë rreziku po afrohet. 8Kur të shpall se një njeri i caktuar duhet të vdesë për 
shkak të veprave të tij të këqija, atëherë ti ke përgjigjësi për këtë që ta paralajmërosh. 
Në qoftë se nuk e bën detyrën tënde, atëherë ai vërtet do të vdesë, ashtu siç e meriton; 
por ty do të të kërkoj llogari si për një vrasje. 9Në qoftë se ti e paralajmëron dhe ai nuk i 
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kushton vëmendje, atëherë ai përsëri do të vdesë, ashtu siç e ka merituar; por ti ke 
shpëtuar jetën tënde. 
10Ndërsa izraelitëve duhet t’u thuash: «Ju keni humbur zemër dhe ankoheni: Fajësia 
jonë është e madhe, do të rrënohemi për shkak të mëkateve tona, nuk kemi më të 
ardhme!» 11Por Zoti ju thotë: Betohem se aspak nuk gëzohem kur një njeri duhet të 
vdesë për shkak të mëkateve të tij. Gëzohem kur ai ndreqet dhe mbetet gjallë. 
Prandaj kthehuni dhe ndryshoni! Përse doni të vraponi drejt rënies suaj, ju izraelitë!» 
12Më tej thuaju: «Kur një njeri i drejtë fillon të sillet në mënyrë të padrejtë, atëherë 
drejtësia e tij nuk ka më dobi – ajo nuk mund t’ia shpëtojë jetën. E kur një njeri i 
padrejtë fillon të sillet në mënyrë të drejtë, atëherë padrejtësia e tij e mëparshme nuk i 
bën dëm – ajo nuk mund t’ia marrë jetën. 13Kur unë siguroj një njeri të mirë: ti do të 
mbetesh gjallë, dhe ai mendon: tani jam i sigurt, dhe fillon të sillet në mënyrë të 
padrejtë, atëherë mbarë sjellja e tij e mëparshme nuk quhet më; meqenëse ka bërë pa-
drejtësi, ai duhet të vdesë. 14E kur unë i them një njeriu të keq: Ti duhet të vdesësh, 
dhe ai kthehet prej padrejtësisë së tij, 15ia kthen borxhliut të varfër pengun e tij, e 
rikthen atë që kishte përvetësuar në mënyrë të paligjshme, dhe u përmbahet 
udhëzimeve që çojnë në jetë, atëherë ai nuk duhet të vdesë. 16E gjithë padrejtësia që 
kishte bërë gjer atëherë, nuk quhet më. Meqenëse tani bën drejtësi, duhet të mbetet 
gjallë. 
17Ju izraelitë pohoni se ju kam ndëshkuar padrejtësisht; por ju vetë nuk keni të drejtë! 
18Kur njeriu që më parë ka jetuar në mënyrë shembullore, fillon të veprojë keq, për këtë 
ai duhet të vdesë. 19Kur një njeri i keq i kthehet shpinën së keqes së tij dhe vepron 
drejt, me këtë shpëton jetën e tij. 20E ju thoni: Zoti është i padrejtë! Jo, secili merr prej 
meje atë që ka merituar me sjelljen e tij. Mos e harroni këtë, ju izraelitë!»” 
 
Një dëshmitar nga Jerusalemi i pushtuar 
21Vitin e 12-të të mërgimit tonë, ditën e 5-të të muajit të 10-të, tek unë erdhi një njeri 
nga Jerusalemi, i cili kishte mbijetuar pas rënies së qytetit. Ai solli këtë lajm: «Qyteti 
ra!♦ » 
22Në mbrëmjen e shkuar e kisha ndier se mbi mua rëndonte dora e Zotit. Por kur në 
mëngjes tek unë hyri njeriu, Zoti më ktheu gojën. Që nga ai çast goja ime u zgjidh dhe 
mund të flisja përsëri lirisht. 
____________ 
♦ më 587 p.e.r. 
 
Siguria e rreme e të mbeturve në Judë 
23Zoti më tha: 24”Ti, o njeri, njerëzit që kanë mbetur në qytetet e shkatërruara të Izraelit, 
thonë: ’Avrahami ishte një njeri i vetëm dhe Perëndia ia dha këtë vend për pronë. Ne 
jemi të shumtë dhe për këtë arsye vendi na takon me të drejtë neve i gjithi!» 
25Transmetoju atë që kam për t’u thënë unë, Zoti: «Ju hani mish me gjak, adhuroni 
idhuj dhe bëni vrasje, dhe unë duhet t’jua jap vendin vetëm juve për trashëgim!? 26Ju 
ndiqni ligjin e xhunglës, shkelni kurorën dhe bëni atë që ngjall neveri tek unë, dhe 
vendi duhet t’ju takojë juve?! 27Jo! Unë, Zoti, ju betohem: Kush banon në gërmadha, do 
të vritet nga shpata; kush banon në fushë do të copëtohet nga kafshët e egra; kush ka 
ikur në male dhe në shpella, atë do ta gjejë murtaja. 28Krenaria juaj, vendi, do të 
shkretohet; do ta bëj shkretëtirë të pabanuar dhe malet e Izraelit vend të egër, të cilit 
do t’i shmanget çdo udhëtar. 29Për shkak të mëkatit tuaj, vendin tuaj do ta bëj 
shkretëtirë, që ta pranoni më në fund se unë jam Zoti!»” 
 
Profeti dhe dëgjuesit e tij 
30Zoti më tha: ”Ti, o njeri, njerëzit e popullit tënd flasin për ty kur mblidhen para 
shtëpive të tyre. Ata thonë me njëri-tjetrin: «Le të shkojmë te profeti për të dëgjuar se 
ç’i ka thënë Zoti!» 31Pastaj ata vijnë tek ti turma-turma, ulen në rreth me ty në mes dhe 
dëgjojnë çfarë ke për t’u thënë; por ata nuk e marrin seriozisht. Ata flasin vetëm për 
atë që e kanë në zemër, d.m.th. për tregtinë e tyre. 32Fjalët e tua u tingëllojnë si muzikë 
e mërzitshme, por ata nuk mendojnë t’i marrin seriozisht. 33Por kur të realizohen 
profecitë e tua – dhe kjo do të ndodhë me siguri, – ata do ta vënë re se mes tyre ka 
jetuar një profet.” 
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Kundër barinjve të këqij të Izraelit 
Zoti më tha: 2”Ti, o njeri, transmetoju kryetarëve të Izraelit këtë porosi: 
«Dëgjoni se ç’thotë Perëndia, Zoti: Ju jeni barinjtë e popullit tim; por në vend që 

të kujdeseni për kopenë, keni menduar vetëm për veten tuaj. Do të ma paguani këtë! 
3Keni pirë qumështin e deleve, keni bërë rroba prej leshit të tyre dhe keni therur 
kafshët më të mira. Por nuk jeni kujdesur për një kullotë të mirë. 4Në qoftë se kafsha 
ka qenë e dobët, nuk e keni ndihmuar; në qoftë se kafsha ka qenë e sëmurë, nuk e 
keni shëruar. Nuk jeni kujdesur për të plagosurat e për të shpërndarat; nuk i keni 
kërkuar të humburat. Ju i keni trajtuar keq të gjitha kafshët. 5Meqë delet e mia nuk 
kishin asnjë bari, ato janë shpërndarë dhe u kanë rënë pre kafshëve grabitqare. 6Ato 
endeshin andej-këtej, në male dhe në kodra, sepse nuk kishte askënd për t’u kujdesur 
për to. 
7Prandaj dëgjoni, ju barinj, çfarë kam për t’ju thënë unë, Zoti: 8Betohem se nuk do të 
shikoj më duarkryq. Delet e mia u plaçkitën dhe u copëtuan nga kafshët e egra, sepse 
nuk kishin asnjë bari; sepse barinjtë e mi janë kujdesur vetëm për veten e tyre dhe jo 
për kopenë. 9Prandaj dëgjoni, ju barinj! 10Do t’ju kërkoj llogari dhe do të kërkoj që të 
ma ktheni kopenë time. Po ju shkarkoj nga puna; nuk mund të jeni më barinjtë e mi; 
nuk do ta shfrytëzoni më popullin tim. Do t’jua rrëmbej delet nga goja; nuk do t’i 
përdorni më si ushqim.» 
 
Bariu i mirë kujdeset për kopenë e tij 
11Perëndia, Zoti, thotë: «Tani do të merrem me delet e mia dhe do të kujdesem për to. 
12Ashtu siç kërkon bariu kopenë e tij për ta mbledhur përsëri kur delet janë 
shpërndarë, ashtu do t’i kërkoj tani delet e mia për t’i mbledhur. Do t’i nxjerr prej të 
gjitha vendeve ku ato u dëbuan në atë ditë të kobshme. 13Do t’i nxjerr prej vendeve dhe 
kombeve të huaja, do t’i mbledh dhe do t’i kthej në atdheun e tyre. Malet dhe luginat 
do të bëhen përsëri kullota. 14Do të bëj që të kullotin dhe të shtrohen përsëri atje në 
livadhe të njoma. 15Do të kujdesem vetë për kopenë time dhe do ta çoj në vendet e 
pushimit. Kështu them unë, Zoti. 16Të humburat do t’i kërkoj, kurse të shpërndarat do 
t’i kthej në tufë. Do të kujdesem për të plagosurat dhe të sëmurat, kurse të majmurave 
dhe të fortave do t’u vë kufi. Unë jam bariu i tyre dhe do të kujdesem për ato ashtu siç 
duhet. 
17Ndërsa ju, kopeja ime, duhet ta dini: do të kujdesem vetë për drejtësi; do t’i mbroj 
kafshët e dobëta kundër të fuqishmeve. Ju, desh dhe cjep, 18a nuk ju mjafton të hani 
barin më të mirë? Përse e shkelni me këmbë atë që mbetet? A nuk ju mjafton të pini 
ujin e kthjellët? Përse e rrëmoni baltën në fund? 19Delet e mia duhet të hanë atë që 
keni shkelur me këmbë ju, dhe të pinë atë që keni ndotur ju. 20Prandaj, unë, Zoti, do t’i 
mbroj prej jush kafshët më të dobëta. 21Ju i keni shtyrë mënjanë me shpatulla dhe me 
pjesën e prapme, i keni shtyrë me brirë dhe i keni dëbuar larg kopesë.♦ 22Por tani do t’i 
vij në ndihmë kopesë sime. Ato nuk duhet të jenë më në mëshirën tuaj; secila dele 
duhet të fitojë të drejtën e saj.» 
_________ 
♦ Aludim për padrejtësi shoqërore. Në dritën e këti kapitulli duhet shpjeguar Mt 25,31-46: ka të 
bëjë me diasporën hebreje. Shpreja “kombet” do të thotë “(hebrenjtë e shpërndarë nëpër) 
kombet.” 
 
Mbretërimi i paqes 
23Zoti thotë: «Mbi kopenë time do të emëroj një bari të vetëm. Ai do ta çojë në kullotë, 
dhe kështu do të kujdeset për të si dikur shërbëtori im, Davidi. 24Unë, Zoti, do të jem 
Perëndia e tyre, dhe njeriu që i ngjan shërbëtorit tim, Davidit, do të jetë mbreti i tyre. 
Këtë do ta realizoj unë, Zoti. 
25Me ta do të lidh besëlidhje dhe do t’u garantoj paqe e siguri. Do ta çliroj vendin nga 
kafshët e egra, që ata të mund të banojnë gjithkund pa rrezik dhe të flenë edhe në 
pyje. 26Mbarë tokën rreth Tempullit tim do ta bëj pjellore. Do të dërgoj shi në kohën e 
duhur, 27që pemët dhe fushat tuaja të japin të korra të bollshme. Ata do të jenë në 
vendin e tyre të sigurt prej armiqve. Do ta thyej zgjedhën e tyre të skllavërisë dhe do 
t’ia rrëmbej pushtetit të shtypësve, që ata ta pranojnë se unë jam Zoti. 28As kombeve të 
huaja e as kafshëve të egra nuk do t’u bëhen viktima; ata do të banojnë në vendin e 
tyre pa frikë dhe pa shqetësim. 29Askush prej tyre nuk do të vdesë nga uria dhe asnjë i 
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huaj nuk do t’i përqeshë, sepse vendin e tyre do ta bëj kopsht madhështor. 30Atëherë 
ata do ta pranojnë se unë, Zoti, jam Perëndia e tyre, dhe ata, izraelitët, janë populli im. 
Kështu them unë, Zoti. 31Ju jeni kopeja ime, për të cilën kujdesem, dhe unë jam 
Perëndia juaj.» Kështu thotë Perëndia, Zoti.” 
 
Vendimi i Zotit për dënimin e edomasve 

Zoti më tha: 2”Ti, o njeri, drejtohu kundër malësisë së Seirit dhe shpalli 
vendimin tim gjyqësor! 3Thuaji: «Dëgjo, çfarë ka për të të thënë Perëndia, Zoti: ti 

ke të bësh me mua! Tani do të veproj kundër teje, ti malësi e Edomit! Do të të bëj 
shkretëtirë të pabanuar. 4Qytetet e tua do t’i bëj gërmadha dhe do ta shkretoj mbarë 
vendin. Ju do ta provoni se unë jam Zoti! 
5Banorët e tu i kanë ndjekur izraelitët me urrejtjen e tyre prej kohësh, dhe kur mbi 
banorët e Judës ra dënimi im shkretues, ata ia dorëzuan pa mëshirë thikës. 6Këtë do 
ta paguajnë, betohem. Ata kanë vrarë njerëz dhe për këtë ata do të vriten vetë. 7Por ty, 
o malësia e Edomit, do të të bëj shkretëtirë, të cilën nuk do ta shkelë më asnjë këmbë 
njerëzore. 8Mbarë vendin, male dhe lugina, do ta mbuloj me të vrarë. 9Përgjithmonë ti 
do të jesh shkretëtirë; askush nuk do të banojë më në qytetet e tua. Banorët e tu do ta 
provojnë se unë jam Zoti. 
10Ti ke thënë: Të dy vendet, Juda dhe Izraeli, tani më takojnë mua; unë do t’i shtie në 
dorë! Por ti harron se ky është vendi im. 11Betohem se do të bëj që gjithçka që ti u ke 
bërë izraelitëve në urrejtjen tënde, të kthehet në ty. Do të më njohësh kur vendimin tim 
gjyqësor ta zbatoj mbi ty. 12Duhet ta provosh se unë kam dëgjuar me saktësi se 
banorët e tu janë përqeshur me malësinë e Izraelit. Ata kanë thënë: malet e Izraelit u 
shkretuan dhe u shpopulluan; kjo është gjë e sigurt për ne! 13Kështu janë krekosur 
dhe e kanë hapur gojën kundër meje. Kam dëgjuar gjithçka. 14-15Ti, o Edom, ishe plot 
me ligësi, sepse vendi i izraelitëve u shkretua nga armiku. Për këtë do të sillem me ty 
në të njëjtën mënyrë; ti do të shtrihesh i shkretuar dhe i shpopulluar. Të gjithë banorët 
e tu do ta provojnë se unë jam Zoti.»” 
 
Kthimi i të mërguarve në Izrael 

1-2Zoti tha: ”Ti, o njeri, shpallu maleve të Izraelit se ç’do të bëj për to! Thuaju: 
«Perëndia, Zoti, ka dëgjuar se armiqtë e Izraelit flasin për ty, se pohojnë: malet 

krenare na kanë rënë në dorë! 3Ju jeni shkretuar, kombet fqinjë ju kanë copëtuar mes 
tyre, dhe gjithkund ju përqeshin. 46Prandaj Perëndia, Zoti, juve, maleve dhe luginave, si 
dhe qyteteve të shkatërruara, të cilat u plaçkitën dhe u përqeshën nga kombet përreth, 
ju thotë: 
Ju nuk duhet ta duroni më përqeshjen dhe turpin! Edomasit dhe kombet e tjera, që e 
kanë shtënë në dorë vendin tim me përqeshje dhe ligësi dhe i kanë përvetësuar 
kullotat e tij të bukura, tani do ta provojnë zemërimin tim. 7Unë, Zoti, ngre dorën time 
dhe betohem; ajo që të kanë bërë kombet përreth, tani do të kthehet në to. Tani ata 
duhet të durojnë përqeshjen dhe turpin! 
8Por ju, malet e Izraelit, do të gjelbëroni përsëri dhe do të jepni frut për popullin tim, 
Izraelin, i cili tani po kthehet. 9Unë do të jem përsëri pranë jush dhe do të kthehem nga 
ju; ju do të mbilleni rishtas. 10-11Njerëzit dhe bagëtia do të shumëzohen përsëri, dhe 
qytetet do të rindërtohen prej gërmadhave. Tek ju do të banojë mbarë populli im, 
Izraeli. Ju do të populloheni si në kohët e mëparshme dhe unë do t’ju bëj edhe më 
pjellore se më parë. Kur ta bëj këtë, do ta kuptoni se unë jam Zoti. 12Do ta sjell përsëri 
tek ju popullin tim, izraelitët. Ata do t’ju shtien në dorë përgjithmonë. Kurrë nuk do t’u 
sillni vdekjen banorëve tuaj.»” 
13Perëndia, Zoti, i thotë vendit të Izraelit: «Ty të përqeshin si vendi që i përpin banorët e 
tij dhe e shfaros popullin e tij. 14Në të ardhmen askush të mos ketë shkak për ta thënë 
këtë! 15Kombet të mos lejohen të të përqeshin; sepse kurrë nuk do të ndodhë përsëri që 
ti t’u sjellësh vdekjen banorëve të tu. Kështu them unë, Zoti.» 
 
Nuk ju ndihmoj për hirin tuaj 
16Zoti më tha: 17”Ti, o njeri, kur izraelitët ende banonin në vendin e tyre, ata e kanë 
ndotur atë me veprat e tyre. Sjellja e tyre e ka ndotur atë si gjakrrjedhja e 
përmuajshme e një gruaje. 18Ata kanë vrarë njerëz të pafajshëm dhe e kanë ndotur 
vendin me idhujt e tyre. Për këtë arsye lejova që ta provonin tërë zemërimin tim 19dhe i 
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shpërndava nëpër kombe të huaja. I ndëshkova, sepse e kishin merituar me krimet e 
tyre. 20Por gjithkund ku shkonin, ata e diskreditonin emrin tim të shenjtë; sepse 
njerëzit atje thoshin: «Ju jeni populli i Zotit; por ai nuk arriti t’ju ndalonte që të mos 
largoheshit nga vendi i tij.» 21Gjithkund ku shkonte populli im, kështu flitej për mua. 
Nuk mund të shikoj më duarkryq ndërsa emri im i shenjtë çnderohet. 
22Prandaj ti duhet t’u shpallësh izraelitëve: «Perëndia, Zoti, ju thotë: nuk ndërhyj për 
hirin tuaj, ju izraelitë, por për hir të emrit tim të shenjtë, të cilin ju e keni diskredituar 
gjithkund. 23Do t’i sjell përsëri nder emrit tim të madh tek të gjitha kombet. Nga ajo që 
do të bëj tani, ju do ta kuptoni se unë jam Zoti. 24Do t’ju nxjerr prej të gjitha kombeve, 
do t’ju mbledh prej të gjitha vendeve dhe do t’ju kthej në atdheun tuaj. 25Atëherë do t’ju 
spërkas me ujë të pastër dhe do të largoj prej jush mbarë ndyrësinë, e cila ngjitet pas 
jush për shkak të lidhjes suaj me idhujt tuaj. 26Do t’ju jap një zemër të re dhe një 
shpirt të ri. Do t’jua heq nga kraharori zemrën e ngurtë dhe do t’ju dhuroj një zemër të 
re të butë. 27Do t’ju mbush me shpirtin tim dhe do t’ju bëj njerëz që jetojnë sipas 
vullnetit tim, që i respektojnë urdhërimet e mia dhe i zbatojnë ato. 28Atëherë nuk do të 
dëboheni më nga vendi që i dhashë të parëve tuaj. Ju do të jeni populli im, dhe unë do 
të jem Perëndia juaj. 
29-30Do t’ju pastroj, që të mos vuani më nga pasojat e veprave tuaja ndyrësuese. Nuk do 
të sjell mbi ju asnjë zi tjetër buke. Do të bëj që në fushat tuaja të rritet mjaft drithë dhe 
mbi pemët tuaja mjaft fruta. Popujt e tjerë nuk do t’ju përqeshin më si njerëz që vuani 
nga uria. 31Kur të mendoni për veprimtarinë tuaj të mëparshme, tek ju do të ngjallet 
neveri për shkak të veprave tuaja të pështira të së kaluarës. 32Sepse ju duhet të dini 
këtë, ju izraelitë: Nuk e bëj këtë, sepse e keni merituar me veprat tuaja. Përkundrazi, 
ju keni çdo arsye për t’ju ardhur turp. Kështu them unë, Zoti.»” 
33Perëndia, Zoti, shtoi: «Kur t’jua kem pastruar fajësinë tuaj, edhe qytetet tuaja do të 
rindërtohen nga gërmadhat dhe do të popullohen. 34Fushat nuk do të shtrihen më të 
shkreta, por do të punohen përsëri. 35Kush do të udhëtojë nëpër vendin tuaj, do të 
thotë: «Ky vend ishte një shkretëtirë, por tani është bërë parajsë. Qytetet shtriheshin të 
braktisura dhe në gërmadha, por tani janë të populluara dhe të fortifikuara mirë!» 
36Popujt përreth, të cilët do ta kenë provuar dënimin tim, duhet ta pranojnë se unë, 
Zoti, e kam rindërtuar atë që ishte e rrëzuar dhe e kam mbjellë përsëri atë që ishte e 
shkretë. Këtë e kam shpallur unë, Zoti, dhe do ta realizoj. 
37-38Edhe një lutje tjetër do t’ua plotësoj izraelitëve: do të kujdesem që ata të bëhen 
përsëri një popull i madh. Në qytetet që tani shtrihen në gërmadha, do të vërshojnë 
njerëz, siç vërshonin dikur në Jerusalem tufat e kafshëve të caktuara për flijim në 
rastin e festave të mëdha. Nga kjo izraelitët do ta kuptojnë se unë jam Zoti.” 
 
Zoti e ringjall Izraelin e vdekur për jetë të re 

Ndjeva se Zoti vuri dorën e tij mbi mua. Më kapi shpirti i tij dhe më nxori jashtë 
në rrafshinë. Mbarë toka ishte mbuluar me kockat e të vdekurve. 2Zoti më çoi 

rreth e rrotull dhe m’i tregoi kockat. Ato ishin të panumërta dhe plotësisht të thara. 
3Pastaj ai më pyeti: «Ti, o njeri, a mund të bëhen përsëri njerëz të gjallë këto kocka?» 
Unë u përgjigja: «Këtë e di vetëm ti!» 4Dhe ai shtoi: ”Folu në emrin tim këtyre kockave! 
Thirru; ju kocka të thara, 5dëgjoni ç’ju thotë Perëndia: «Do të kthej jetë në ju! 6Do të bëj 
që mbi ju të rriten damarët dhe mishi, dhe do t’ju mbledh me lëkurë. Do t’ju jap frymë, 
që të bëheni përsëri të gjalla. Duhet ta kuptoni se unë jam Zoti!»” 
7Veprova sipas urdhrit të Zotit. Ndërsa ende po flisja, dëgjova një zhurmë. Kockat u 
ngjitën me njëra-tjetrën, ashtu siç duhej. 8Pashë se mbi to u rritën damarë dhe mish 
dhe formuan një lëkurë. Por në to nuk kishte ende frymë. 
9Pastaj Perëndia, Zoti, më tha: «Ti, o njeri, thirr frymën jetëdhënëse! Urdhëroje në 
emrin tim të fryjë në këta të vdekur nga të gjitha anët e horizontit, që të bëhen përsëri 
të gjallë!» 10Veprova sipas urdhrit të Zotit. Pastaj ata filluan të merrnin frymë, u bënë 
përsëri të gjallë dhe u ngritën në këmbë, një grumbull shumë i madh njerëzish. 
11Pastaj Zoti më tha: ”Ti, o njeri, populli i Izraelit u ngjan këtyre kockave. Ata thonë: 
«Gjallëria jonë është zhdukur, shpresa jonë ka ikur; nuk kemi më asnjë të ardhme!» 
12Për këtë thuaju: «Unë, Zoti, do të bëj që varret tuaja të hapen dhe do t’ju nxjerr prej 
tyre, o popull im; do t’ju kthej në atdhe, në Izrael. 13Kështu do ta kuptoni se unë jam 
Zoti. 14Do t’ju gjallëroj me frymën time, që të jetoni përsëri, dhe do t’ju kthej në vendin 
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tuaj. Atëherë do ta pranoni se unë jam Zoti. Atë që kam thënë, do ta zbatoj unë, Zoti.»” 
♦  
______ 
♦ Megjithëse ky fragment i referohet kryesisht rilindjes kombetare, te DhR/BR citohet në lidhje 
me ringjalljen trupërore (krhz. Gjn 5,27-29). 
 
Izraeli dhe Juda do të bëhen përsëri një mbretëri e vetme 
15Zoti më tha: 16”Ti, o njeri, merr një shkop dhe shkruaj mbi të: «Juda dhe izraelitët që i 
takojnë asaj.» Merr një shkop të dytë dhe shkruaj mbi të: «Josefi dhe mbarë pjesa e 
Izraelit që mbetet.» 17Pastaj mbaji të dy shkopinjtë në dorë, që ato të duken si një shkop 
i vetëm. 
18Kur të të pyesin izraelitët se ç’do të thotë kjo, 19përgjigju: «Perëndia, Zoti, thotë: Do ta 
marr skeptrin e Josefit, i cili është pronë e fisit të Efraimit, dhe do t’ia shtoj në dorën 
time skeptrit të Judës për të bërë një skeptër të vetëm. Fiset e Izraelit do t’i lidh përsëri 
me fisin e Judës.» 
20Ti duhet t’i mbash të dy shkopinjtë në dorë para syve të të gjithëve 21dhe t’u thuash 
izraelitëve: «Dëgjoni çfarë ka për t’ju thënë Perëndia, Zoti: do t’i nxjerr izraelitët nga 
kombet ku u mërguan, dhe do t’i kthej nga të gjitha anët në atdheun e tyre. 22Atje në 
malet e Izraelit do t’i bëj një popull të vetëm nën një mbret të vetëm. Ata nuk duhet të 
jenë më dy kombe të ndara dhe të sundohen nga dy mbretër. 23Ata nuk do të 
ndyrësohen më me idhujtarinë dhe me veprat e tyre të pështira. Do t’i çliroj nga fajësia 
e tyre dhe do t’i bëj përsëri të pastër; do t’i kthej nga rrugët e tyre të gabuara. Ata do të 
jenë populli im dhe unë do të jem Perëndia e tyre. 24Për ta do të kujdeset një bari i 
vetëm: një mbret që i ngjan shërbëtorit tim, Davidit. Ata do të jetojnë sipas udhëzimeve 
të mia dhe do të zbatojnë urdhërimet e mia. 
25Ata do të banojnë përsëri në vendin që i dhashë shërbëtorit tim, Jakovit, dhe në të 
cilin banonin të parët e tyre; ata do të banojnë atje përgjithmonë, fëmijët dhe nipërit e 
tyre dhe të gjithë brezat e ardhshëm. Mbi ta do të sundojë përgjithmonë një mbret që i 
ngjan shërbëtorit tim, Davidit. 26Do të lidh me ta përgjithmonë besëlidhje dhe do t’u 
garantoj lumturi dhe paqe. Ata do të shumëzohen dhe do të bëhen popull i madh. 
Tempulli im do të jetë përgjithmonë në mesin e tyre; 27do të banoj mes tyre dhe do të 
jem Perëndia e tyre, dhe ata do të jenë populli im. 28Kur ta vendos tempullin tim atje 
për të banuar përgjithmonë mes tyre, atëherë kombet do ta kuptojnë se unë, Zoti, e 
kam zgjedhur Izraelin për t’u bërë populli im i shenjtë.»” 
 
Armiku i ardhshëm i popullit të Perëndisë dhe shkatërrimi i tij 

Zoti më tha: 2”Ti, o njeri, drejtoju Gogut prej vendit të Magogut, kryeprincit të 
popujve të Meshekut dhe të Tuvalit, 3dhe thuaji: «Zoti të thotë: Ti duhet t’i 

nënshtrohesh pushtetit tim, ti, kryeprinc i Meshekut dhe i Tuvalit! 
4Unë do të të drejtoj dhe do të të thërras të vish, ty bashkë me ushtrinë tënde shumë të 
madhe, kalorës të armatosur mirë me mburoja të gjata, me mburoja të rrumbullakëta 
dhe me shpata. 5-6Të ndjekin pas luftëtarët e shumë popujve, njerëzit e Gomerit dhe të 
Bet-Togarmës në veriun e largët, njerëzit e Persisë, të Etiopisë dhe të Libisë, të 
armatosur me helmeta dhe mburoja. 7Qëndro gati me të gjitha forcat e armatosura nën 
urdhrin tënd! 8Do të kalojnë vërtet shumë vite, por pastaj do të të thërras të vish dhe të 
hysh në Izrael. Lufta e kishte shpopulluar, dhe për shumë kohë vendi kishte mbetur i 
shkretë dhe i pabanuar; por, ndërkohë, i ktheva banorët e tij nga kombet e huaja. 
Ndërsa ata banojnë në vend pa shqetësime dhe në paqe, 9ti do të biesh mbi ta si stuhi; 
mbarë vendin do ta mbulojë kalorësia bashkë me mercenarët prej shumë popujve. 
10Atë kohë në zemrën tënde do të lindin mendime të këqija, ti do të hartosh një plan të 
pabesë, 11dhe do të thuash: «Do të sulmoj një vend të pambrojtur ku njerëzit banojnë 
pa shqetësime dhe në paqe; qytetet e tyre nuk kanë as mure e as porta!» 12Meqë plaçka 
e pasur të josh, ti do ta sulmosh këtë popull, i cili është kthyer në atdhe prej kombeve 
të huaja dhe i cili i ka populluar përsëri qytetet e shkatërruara. Ky popull banon në 
vendin që formon kërthizën e Tokës dhe që zotëron përsëri prona të pasura me kope 
dhe sende të çmuara. 13Tregtarët nga Sheba dhe Dedani dhe nga qyteti i largët i Tar-
shishit do të të thonë: «Ti e ke mendjen te plaçkitja. E ke mobilizuar ushtrinë tënde 
shumë të madhe për të marrë ar, argjend, bagëti dhe gjithçka me vlerë! Do të marrësh 
plaçkë të madhe!» 
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14-15Thuaji Gogut: «Dëgjo çfarë ka për të të thënë Perëndia, Zoti: kur populli im, Izraeli, 
do të banojë pa shqetësime dhe në paqe, ti do të nisesh nga vendi në veriun e largët, i 
ndjekur nga kalorësia prej shumë kombesh, një forcë e armatosur shumë e madhe. 16Ti 
do të vish me të kundër popullit tim, Izraelit, dhe do të mbulosh mbarë vendin. Në një 
të ardhme të largët unë vetë do të të thërras të shkosh në luftë kundër vendit tim. 
Atëherë mbarë bota do ta kuptojë se pushtetin tim do ta tregoj nëpërmjet teje, o Gog. 
Të gjithë duhet ta kuptojnë se unë jam Zoti. 17Po të them: ti je njeriu, për të cilin u kam 
treguar shërbëtoreve të mi, profetëve të Izraelit. Nëpërmjet tyre kam profetizuar se unë 
do të të hedh kundër Izraelit.»” 
 
I thirrur nga Zoti – i shkatërruar nga Zoti 
18Perëndia, Zoti, thotë: «Atë ditë kur Gogu të sulmojë Izraelin, zemërimi im do të ndizet. 
19Që tani jam i mbushur me inat dhe betohem: Atë ditë në këtë vend do të bjerë një 
tërmet i madh. 20Njerëzit dhe kafshët do të dridhen para meje, madje edhe zogjtë në 
ajër dhe peshqit në det. Malet do të çahen, shkëmbinjtë do të bien në lugina dhe të 
gjitha muret do të shemben. 21Do të bëj që në malet e Izraelit njerëzit të nxjerrin 
shpatat kundër njëri-tjetrit. 22Do të bëj që ndër trupat e Gogut të bëhet një masakër; do 
të dërgoj ndër ta murtajë, do të luftoj kundër tyre me breshër dhe me shi të madh si në 
kohën e përmbytjes së madhe, dhe do të bëj që mbi ta të bien zjarri dhe squfuri. 
23Kështu do t’ia tregoj Gogut pushtetin tim, dhe mbarë bota do ta kuptojë se unë jam 
Zoti. 

Ti, o njeri, thuaji Gogut: «Dëgjo se çfarë të thotë Perëndia, Zoti: Ti duhet t’i 
nënshtrohesh pushtetit tim, o Gog, ti kryeprinc i popujve të Meshekut dhe të 

Tuvalit! 2Do të të drejtoj, do të ta caktoj rrugën, do të të çoj nga veriu i largët në malet e 
Izraelit. 3Atje do ta godas harkun tënd nga dora e majtë dhe shigjetat nga dora e 
djathtë. 4-5Në malet e Izraelit do të të gjejë vdekja, dhe ashtu do t’i ndodhë edhe mbarë 
ushtrisë sate. Ti do të biesh në fushë të hapur; do të të dorëzoj për ushqim te zogjtë 
grabitqarë dhe te kafshët e egra! Kështu kam vendosur unë, Zoti. 
6Do t’u vë zjarrin qyteteve të vendit të Magogut dhe qyteteve në breg të detit, ku njerëzit 
banojnë pa shqetësim. Ata duhet ta provojnë se unë jam Zoti. 7Do të tregoj se unë jam 
Perëndia e shenjtë në mes të popullit tim, Izraelit; kombet nuk duhet të flasin më me 
përbuzje për mua. Ata duhet ta kuptojnë se unë jam Zoti, që e kam zgjedhur Izraelin si 
popullin tim të shenjtë. 8Këtë e kam shpallur prej kohësh, dhe kështu do të bëhet. 
Kështu kam vendosur unë, Zoti.»” 
 
Fusha e betejës do të pastrohet 
9Zoti thotë: ”Njerëzit në qytetet e Izraelit do të dalin për të mbledhur armët e armikut 
dhe për të bërë zjarr me to. Mburoja të gjata dhe të rrumbullakëta, harqe dhe shigjeta, 
heshta dhe shtiza do t’i mbledhin dhe do të grumbullojnë rezerva drush, të cilat do të 
mjaftojnë për shtatë vjet. 10Ata nuk do të dalin më në pyll për të mbledhur dru, as nuk 
do të presin pemë, por do të përdorin armatimin e armikut për të bërë zjarr. Kështu, 
armiku që donte ta plaçkiste Izraelin, do të plaçkitet vetë; vjedhësi do të vidhet. 
11Për Gogun do të caktoj një vend varrimi në Izrael; Luginën e Karvanëve në lindje të 
Detit të Vdekur. Ai bashkë me mbarë ushtrinë e tij do të varroset atje, që askush mos 
ta përshkojë më në të ardhmen. Lugina do të quhet «Lugina e Ushtrisë së Gogut». 12-

13Atje izraelitët do t’i varrosin të gjithë të rënët, që vendi të pastrohet përsëri. Të gjithë 
burrat e Izraelit do të jenë të zënë me këtë punë për shtatë muaj. Kjo do të jetë 
pjesëmarrja e tyre e ndershme në fitoren time. Unë, Zoti, kështu them. 14-15Pas shtatë 
muajve do të dërgohen njerëz për të kërkuar në gjithë Izraelin, që vendi të bëhët 
përsëri i pastër. Kur njëri prej tyre të zbulojë ndokund një kockë njeriu, ai do të ngrejë 
pranë saj një shenjë, që të afrohen varrmihësit për ta varrosur në Luginën e Ushtrisë 
së Gogut. 16(Gjithashtu, një qytet do të marrë emrin e ushtrisë së Gogut). Kështu, 
mbarë vendi do të pastrohet nga mbeturinat e armikut të vdekur. 
17Ti, o njeri, thuaju zogjve grabitqarë dhe kafshëve të egra: «Dëgjoni çfarë ju urdhëron 
Perëndia, Zoti: Ejani nga çdo anë dhe mblidhuni në malet e Izraelit! Ju ftoj në gostinë e 
madhe të flijimit! Do të keni mish për të ngrënë dhe gjak për të pirë, sipas dëshirës 
suaj, 18mishin e luftëtarëve më trima dhe gjakun e kryetarëve fisnikë. Ata janë delet, 
cjeptë dhe demat e majmë, të cilat i kam therur për gostinë e flijimit. 19Ejani për ta 
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ngrënë gostinë që ju kam përgatitur! Ngopuni me dhjamë dhe dehuni me gjak! 20Hani 
derisa të ngopeni me kuaj, kalorës dhe luftëtarë!» 
Kështu kam vendosur Perëndia, Zoti.” 
 
E ardhmja e Izraelit 
21Zoti thotë: «Kur ta kem zbatuar vendimin e dënimit mbi Gogun, të gjitha kombet do 
ta shohin fuqinë dhe madhështinë time. 22Atëherë izraelitët do ta pranojnë se unë jam 
Zoti, Perëndia e tyre, dhe ata nuk do ta harrojnë këtë kurrë. 
23Kombet e tjera do ta kuptojnë se populli im, Izraeli, duhej të shkonte në mërgim se 
ishte vetë fajtor. Populli më ishte bërë i pabesë; prandaj i kisha kthyer shpinën dhe 
lejova që armiqtë ta mundnin dhe ta vritnin në luftë. 24Meqë izraelitët ishin njollosur 
me veprat e tyre të këqija, unë duhej t’i përgatitja një fat të tillë. 
25Por tani do t’u drejtohem përsëri pasardhësve të Jakovit. Nuk dua që emri im i 
shenjtë të vazhdojë të diskreditohet. 26-27Do t’i nxjerr izraelitët nga vendet e armiqve të 
tyre dhe do t’i sjell në vendin e tyre. Kështu, para të gjitha kombeve do të tregohem si 
Perëndia që i kam zgjedhur për veten time. Kur ata të banojnë të sigurt nga armiqtë në 
vendin e tyre, ata do të turpërohen, se kanë dalë të pabesë ndaj meje. 28I dëbova prej 
vendit të tyre dhe i shpërndava ndër kombe; por do t’i mbledh përsëri pa lënë prapa 
asnjërin prej tyre. Nga kjo ata do të detyrohen ta kuptojnë se unë, Zoti, jam Perëndia e 
tyre. 29Të gjithë izraelitët do t’i mbush me shpirtin tim e nuk do t’ua kthej më kurrë 
shpinën. Kështu them unë, Zoti.» 
 
Vegimi i Tempullit të ri në vendin e rilindur 

Ditën e 10-të të muajit të vitit të ri, vitin e 25-të të mërgimit tonë, 14 vjet pas 
shkatërrimit të Jerusalemit, ndjeva se Zoti e vuri dorën e tij mbi mua dhe më 

solli në Jerusalem. 2Në vegim, ai më çoi në Izrael në një mal shumë të lartë. Në shpatin 
jugor të malit pashë diçka që dukej si një qytet. 3Në hyrjen e portës qëndronte një njeri 
që shndriste si bronz. Në dorë mbante një litar matës dhe një listelë matëse. 4Ai më 
tha: «Ti, o njeri, hap sytë dhe veshët dhe dëgjo me vëmendje ç’do të të tregoj! Sepse për 
këtë arsye erdhe gjer këtu. Tregoju izraelitëve gjithçka që do të shohësh këtu.» 
 
Porta lindore e zonës së Tempullit 
5Mbarë zona e Tempullit ishte e rrethuar me mur. Njeriu e mati murin; ishte 3 metra i 
lartë dhe po aq i trashë. Listela matëse ishte 3 metra e gjatë. 
6Pastaj njeriu zbriti nga shkallët që të çonin te hyrja e portës lindore, dhe mati 
thellësinë e hyrjes së portës së përparme: ajo ishte 3 metra. 
7-10Nga brenda ndërtesa e portës kishte në të dyja anët tri kamare që ishin të ndara prej 
njëra-tjetrës me shtylla. Njeriu mati kamaret; secila ishte 3 metra e gjatë dhe 3 metra e 
gjerë. Shtyllat ndërmjet kamareve ishin 2,50 metra të trasha. 
Hyrja e prapme e portës ishte, si hyrja e përparme, 3 metra e thellë. Kësaj i shtohej 
edhe një paradhomë; ajo ishte 4 metra e gjatë, kurse hyrja e portës në fund ishte një 
metër e thellë. 
11-12Kamaret ishin të ndara nga korridori me një mur të ulët me lartësi një gjysmë metri. 
Pastaj njeriu mati gjerësinë e hyrjes së portës: ajo ishte 6,5 metra e gjerë, dhe duke 
mos marrë parasysh vendin që zinin menteshat e derës, 5 metra. 13Largësia ndërmjet 
murit të prapmë të kamares në anën e majtë dhe murit të prapmë të kamares së 
kundërt në anën e djathtë ishte 13,5 metra. 
14Paradhoma shtrihej deri në oborrin e jashtëm; ajo ishte, duke përfshirë edhe shtyllat 
e derës, 10 metra. 15Gjatësia e përgjithshme e korridorit nga hyrja e përparme deri në 
derën e daljes në fund të paradhomës ishte 25 metra. 
16Në muret e jashtme të kamareve ishin dritaret, nëpër të cilat drita binte në korridor, 
edhe paradhoma ishte gjithashtu me dritare. Shtyllat ishin të stolisura me palma të 
skalitura. 
 
Oborri i jashtëm dhe dy portat e tjera 
17Pastaj njeriu më çoi në oborrin e jashtëm. Ky ishte i rrethuar nga 30 dhoma të 
ndërtuara pranë njëra-tjetrës, dhe para këtyre dhomave trualli ishte i veshur me 
kalldrëm. 18Kalldrëmi shtrihej në oborrin e jashtëm deri te pragjet e portave. Ky 
kalldrëm dhe mbarë oborri i jashtëm ishin të ndërtuar në nivel më të ulët sesa oborri i 
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brendshëm. 19Njeriu që më shoqëronte mati largësinë ndërmjet portës, nëpër të cilën 
kishim hyrë, dhe portës së oborrit të brendshëm, i cili gjendej në një nivel më të lartë; 
ajo ishte 50 metra. 
Pasi u mat ana lindore, shkuam në anën veriore. 20Njeriu mati portën, nëpër të cilën 
hyhet në oborrin e jashtëm nga ana veriore. 21Ajo ishte e ndërtuar sipas të njëjtit plan 
me portën në lindje: gjatësia e saj ishte 25 metra, kurse gjerësia 12,5 metra. 22Edhe 
paradhoma, dritaret dhe stolisjet me palma kishin të njëjtën strukturë; edhe këtu 
shtatë shkallaret ngriheshin deri në hyrjen e portës. 23Ashtu si porta lindore, edhe 
porta veriore të çonte në një portë në oborrin e brendshëm, e cila gjendej në nivel më të 
lartë. Njeriu e mati largësinë ndërmjet portës së brendshme dhe portës së jashtme; ajo 
ishte 50 metra. 
24-26Pastaj ai më çoi në anën jugore dhe mati portën që gjendej atje. Gjithçka u përgjigjej 
me përpikmëri të dy portave të tjera. Edhe këtu në hyrjen e portës të çonin shtatë 
shkallare, dhe shtyllat ishin të stolisura me palma të skalitura, me nga një palmë në 
secilën shtyllë. 27Edhe këtu porta të çonte te një portë më e lartë në oborrin e 
brendshëm; largësia ndërmjet të dy portave ishte 25 metra. 
 
Portat e oborrit të brendshëm 
28-30Pastaj njeriu më shpuri nëpër portën jugore në oborrin e brendshëm. Porta kishte 
të njëjtën strukturë me portat e tjera, me kamare, shtylla, paradhomë dhe dritare. 
Njeriu e mati dhe në bazë të masës porta u përgjigjej portave të tjera. Ajo ishte 25 
metra e gjatë dhe 12,5 metra e gjerë. 31Por në këtë rast paradhoma nuk gjendej në 
dalje, por në hyrje të portës dhe dilte në oborrin e jashtëm. Shtyllat ishin të stolisura 
me palma të skalitura, dhe në hyrjen e portës të çonin tetë shkallare. 
32-37Pastaj njeriu më çoi në anën lindore dhe e mati portën që gjendej atje, dhe në fund 
e mati edhe portën në anën veriore. Të dy portat kishin të njëjtat përmasa me portën 
jugore; paradhoma dilte në oborrin e jashtëm, kurse në hyrjen e portës të çonin lart 
tetë shkallare. 
 
Hollësi për oborrin e brendshëm 
38Pranë portës veriore gjendej një dhomë, e cila lidhej me paradhomën me anë të një 
dere. Atje laheshin të brendshmet dhe kofshët e kafshëve të caktuara për flijim. 
39Brenda në paradhomë gjendeshin dy tryeza në çdo anë. Mbi to thereshin flijimet e 
përkushtimit, flijimet e pajtimit dhe të dëmshpërblimit. 40Jashtë paradhomës, para 
murit, në çdo anë të hyrjes së portës gjendeshin, gjithashtu, dy tryeza. 41Mbi to 
thereshin kafshët për flijimin e miqësisë. Gjithsej kishte tetë tryeza, katër në anën e 
djathtë dhe katër në anën e majtë. 42-43Tryezat për flijimet e përkushtimit, flijimet e 
pajtimit dhe të dëmshpërblimit ishin prej guri të gdhendur, 0,75 metra të gjera dhe po 
aq të gjata, dhe 0,50 metra të larta. Mbi këto tryeza vihej mishi i flive, gjithashtu edhe 
thika, me të cilën thereshin flitë. Përreth në mur ishin të ngulur çengelat; gjatësia e 
tyre ishte 22,8 centimetra. 
44Pranë portës veriore dhe portës jugore ndodhej nga një dhomë, e cila shihte nga 
oborri i brendshëm, dhoma pranë portës veriore në lindje dhe dhoma pranë portës 
jugore në veri. 45Njeriu që më shoqëronte më shpjegoi: «Dhoma që sheh nga jugu, është 
e caktuar për priftërinjtë që kryejnë shërbime të ndryshme, 46kurse dhoma përballë, 
është e caktuar për priftërinjtë që kryejnë shërbimin e flijimit në altar. Ky grup i dytë 
emërohet nga pasardhësit e Cadokut; ai përbëhet nga pjesa e pasardhësit të Levit, të 
cilët mund të paraqiten si priftërinj para Zotit.» 
 
Shtëpia e Tempullit 
47Njeriu që më shoqëronte mati oborrin e brendshëm; ai ishte 50 metra i gjatë dhe 50 
metra i gjerë. Para shtëpisë së Tempullit qëndronte altari i madh. 48Pastaj njeriu më çoi 
në paradhomën e shtëpisë së Tempullit. Porta e hyrjes ishte 7 metra e gjerë, dhe pjesët 
e mureve në të dyja anët ishin secila 1,5 metra; trashësia e tyre ishte 2,5 metra. 
49Paradhoma ishte 10 metra e gjerë dhe 6 metra e thellë; në të të çonin dhjetë 
shkallare. Para të dy pjesëve të murit, në të dyja anët e hyrjes së portës qëndronte nga 
një shtyllë. 

1-2Pastaj njeriu më çoi në pjesën e brendshme të Tempullit dhe e mati atë me 
hollësi. Porta e hyrjes ishte 5 metra e gjerë. Shtalkat në të dyja anët shtriheshin 41
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2,5 metra përpara; trashësia e tyre ishte 3 metra. Pjesa e brendshme e Tempullit ishte 
20 metra e gjatë dhe 10 metra e gjerë. 
3Pastaj njeriu shkoi më tutje vetëm dhe mati dhomën më të brendshme të Tempullit. 
Hyrja e derës ishte 3 metra e gjerë; shtalkat në të dyja anët e derës shtriheshin 2,5 
metra përpara dhe ishin 1 metër të trasha. 4Vetë dhoma ishte 10 metra e gjerë dhe 10 
metra e thellë. Njeriu që më shoqëronte më tha: «Kjo është shenjtërorja e brendshme.» 
 
Anekset e shtëpisë së Tempullit 
5Pastaj njeriu që më shoqëronte mati trashësinë e mureve të Tempullit; ajo ishte 3 
metra. Rreth Tempullit, në tri anët kishte një aneks me gjerësi 2 metra. 6Ajo përbëhej 
nga tri kate me 30 salla në çdo kat. Në anën e brendshme katet nuk ishin të kapura 
në murin e Tempullit, por mbështeteshin në dhëmbëzime të dala. 7Kështu, dhomat e 
brendshme të aneksit zgjeroheshin nga kati në kat; në katin më të ulët dhoma ishte 
më e ngushtë, kurse në katin më të lartë më e gjerë. 8-11Muret e jashtme të aneksit 
ishin me trashësi 2,5 metra. Përreth aneksit shtrihej një tarracë me lartësi 3 metra dhe 
me gjerësi 2,5 metra. Të dy dyert e aneksit shihnin nga tarraca, njëra nga veriu dhe 
tjetra nga jugu. Hapësira brenda tarracës ishte 10 metra. 12Në perëndim të shtëpisë së 
Tempullit ndodhej një ndërtesë në kufi të hapësirës së lirë; ajo ishte 45 metra e gjerë 
dhe 35 metra e lartë. Muret e saj ishin 2,5 metra të trasha. 
13-15Pastaj njeriu që më shoqëronte mati perimetrin e përgjithshëm të ndërtesave të 
Tempullit. Gjatësia e shtëpisë së Tempullit dhe e aneksit ishte 50 metra, dhe gjerësia, 
gjithashtu, 50 metra, duke përfshirë edhe hapësirën e lirë në të dyja anët. Ndërtesa në 
perëndim të shtëpisë së Tempullit ishte 50 metra e gjerë dhe 50 metra e gjatë duke 
përfshirë edhe hapësirën e lirë përpara.  
Të njëjtën gjatësi kishin edhe ndërtesat shkallë-shkallë në formë tarracash, të cilat 
ngriheshin në të dyja anët e asaj ndërtese. 
 
Zbukurimi dhe mobilimi i Tempullit 
Gjithçka u mat: pjesa e brendshme e shtëpisë së Tempullit, paradhoma, 16veshja e 
mureve me pllaka nga trualli deri në dritaret, dritaret me dhomat e tyre të vëna mullar 
trefish njëra mbi tjetrën, 17muri mbi portën e hyrjes, mbarë shtëpia e Tempullit nga 
përbrenda dhe nga përjashta. Gjithçka kishte masën e saj të saktë. 
18Muret ishin të pajisura me piktura të gdhendura me engjëj rojtarë dhe me palma; me 
radhë, një palmë dhe një engjëll rojtar. Engjëjt rojtarë ishin me dy fytyra; 19-20Palmës në 
një anë i drejtonin një fytyrë njeriu, ndërsa në anën tjetër një fytyrë luani. Mbarë muri 
i pjesës së brendshme të Tempullit, nga dyshemaja deri në lartësinë e derës, ishte i 
mbuluar me këto punime të gdhendura. 21Dera e hyrjes e Tempullit, kishte një shtalkë 
të shkallëzuar katërfish. Para shenjtërores së brendshme qëndronte diçka që dukej 22si 
një altar druri, 1,5 metra i lartë, dhe 1 metër i gjerë dhe i gjatë. Në katër skajet kishte 
brirë; edhe muri i tij anësor dhe piedestali ishin prej druri. Njeriu që më shoqëronte më 
tha: «Kjo është tryeza që qëndron para Zotit.» 
23-24Hyrja e Tempullit dhe hyrja në shenjtëroren e brendshme ishin të mbyllura nga një 
derë e dyfishtë; dyert ishin me dy kanate. 25Dyert, ashtu si muret, ishin të zbukura me 
engjëj rojtarë dhe palma të gdhendura. Përjashta, mbi hyrjen e paradhomës, ishte një 
çati e drunjtë. 26Muret anësore të paradhomës ishin të hapura me dritare dhe të 
zbukura me palma të gdhendura. 
 
Dhomat për priftërinjtë 

Njeriu më çoi në oborrin e jashtëm në anën veriore. Atje gjendej një ndërtesë me 
dhoma të veçanta, pikërisht përballë ndërtesës prapa Tempullit dhe hapësirës 

së lirë para kësaj ndërtese. 2Ajo ishte 50 metra e gjatë dhe 25 metra e gjerë; hyrja 
ndodhej në anën e gjatë në veri. 3Në një anë ndërtesa kufizohej me hapësirën e lirë në 
anën e kundërt të Tempullit, dhe në anën tjetër me kalldrëmin që rrethonte oborrin e 
jashtëm. Ajo ngrihej me tri kate shkallë-shkallë në formë tarracash. 4Para dhomave, në 
anën e oborrit të brendshëm, kishte një rrugë me gjerësi 5 metra dhe me gjatësi 50 
metra. Në këtë ndërtesë kishte hyrje nga ana veriore. 5-6Meqë ndërtesa ishte ndërtuar 
në formë tarracash, dhomat ngushtoheshin me shtimin e lartësisë së kateve. Ndërtesa 
nuk kishte asnjë arkadë si ato të dhomave që gjendeshin rreth oborrit të jashtëm. 7Në 
anën e oborrit të jashtëm, muri që ishte paralel me dhomat, ishte 25 metra i gjatë, 
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8sepse gjatësia e vetë mureve ishte 25 metra. Përkundrazi, dhomat që shihnin nga 
Tempulli, ishin 50 metra të gjata. 9Nën këto dhoma, në anën e ndërtesës, kishte një 
hyrje për ata që vinin nga oborri i jashtëm. 10Kjo hyrje ndodhej atje ku fillonte muri i 
oborrit. 
Në anën jugore, përbri hapësirës së lirë dhe ndërtesës, 11kishte, gjithashtu, dhoma të 
tjera me një kalim para tyre. Këto dhoma ishin të ngjashme me ato të vendosura në 
veri përsa u përkiste përmasave, vendosjes, hyrjeve dhe daljeve të tyre. 12Po ashtu ishte 
me dyert e kësaj ndërtese jugore. Në fillim të kalimit kishte një hyrje përballë murit që 
mbronte shenjtëroren.  

13Njeriu më tha: «Dhomat veriore dhe jugore që dalin në oborr, janë dhoma të shenjta. 
Priftërinjtë që mund të hyjnë në shenjtëroren e Zotit hanë flijimet më të shenjta në këto 
dhoma. Në të vërtetë, ato i janë kushtuar Zotit dhe atje vendosen flijimet më të shenjta: 
dhuratat dhe viktimat e flijimeve të ndryshme të kushtuara për shlyerjen e mëkateve. 
14Përveç kësaj, priftërinjtë që kanë hyrë në shenjtëroren e jashtme, nuk mund të hyjnë 
drejtpërdrejt në oborrin e jashtëm duke dalë.  
Ata duhet të lënë në këto dhoma petkat e tyre të shenjta, me të cilat vishen për t’i 
shërbyer Zotit, dhe të vishen me petka të tjera para se të arrijnë në vendin ku mblidhet 
populli.» 
 
Masat e oborrit të jashtëm 
15Kur njeriu që më shoqëronte, kishte mbaruar matjen e ndërtesave të brendshme të 
Tempullit, më çoi nëpër portën lindore. Pastaj filloi të maste hapësirën që rrethonte 
Tempullin. 16Me veglën e tij matëse, vuri re se ana lindore ishte 250 metra e gjatë. 17-

19Pastaj mati anët veriore, jugore dhe perëndimore, dhe vuri re gjithandej të njëjtën 
gjatësi, d.m.th. 250 metra. 20Kështu, muri që rrethonte Tempullin nga katër anët, u 
mat. Muri formonte një katror me 250 metra në çdo anë dhe shërbente për të ndarë 
hapësirën laike nga zona kushtuar Zotit. 
 
Zoti kthehet në Tempull 

Njeriu më çoi në portën lindore. 2Atëherë pashë praninë madhështore të 
Perëndisë së Izraelit duke ardhur nga lindja. Prania e tij shoqërohej nga një 

zhurmë që i ngjante shungullimit të detit dhe ndriçonte tokën me shkëlqimin e saj. 3Ky 
vegim ishte i ngjashëm me ato që kisha parë kur Zoti erdhi për të shkatërruar 
Jerusalemin, dhe kur isha në bregun e lumit Kebar. Rashë me fytyrë përtokë. 4Prania 
madhështore e Zotit hyri në Tempull duke kaluar nëpër portën lindore. 5Shpirti i 
Perëndisë më ngriti nga toka dhe më vendosi në oborrin e brendshëm. Pashë se si 
prania madhështore e Zotit mbushi Tempullin. 6Dëgjova se si dikush fliste me mua nga 
pjesa e brendshme e Tempullit, ndërsa njeriu që më kishte shoqëruar, ishte ende 
pranë meje. 7Zoti më tha: «Ti, o njeri, shikoje këtë vend; atje është froni im, atje i ven-
dos këmbët e mia. Do të qëndroj ndër izraelitët përgjithmonë. As populli i Izraelit e as 
mbretërit e tij nuk do ta çnderojnë më emrin tim të shenjtë duke jetuar në imoralitet 
dhe duke varrosur këtu kufomat e mbretërve të tyre të vdekur. 8Mbretërit i kanë 
vendosur pragjet dhe shtalkat e dyerve të tyre pranë pragjeve dhe shtalkave të 
Tempullit tim; ndërmjet shtëpisë sime dhe shtëpive të tyre ka vetëm një mur. Ata e 
kanë çnderuar emrin tim të shenjtë me veprat e tyre të pështira. Për këtë, në 
zemërimin tim, i shkatërrova. 9Tani izraelitët nuk do të jetojnë më në imoralitet dhe do 
t’i largojnë kufomat e mbretërve të tyre. Atëherë do të qëndroj përgjithmonë mes tyre. 
10Ndërsa ti, o njeri, përshkruaja Tempullin izraelitëve. Që t’u vijë turp për të gjitha 
mëkatet e tyre, le të bëhen gati për të shqyrtuar planin e kësaj ndërtese. 11Në qoftë se 
atyre u vjen me të vërtetë turp për veprat e pështira që kanë bërë, tregoju një skicë të 
Tempullit, me pozicionet e ndërtesave, të hyrjeve dhe të daljeve, mbarë planin e 
përgjithshëm. Shkruaj dhe vendos para syve të tyre ligjet dhe rregullat që duhen 
zbatuar, që të mund t’u përmbahen dhe t’i vënë në jetë. 12Ky është rregulli kryesor i 
Tempullit: mbarë hapësira që e rrethon atë në majën e malit, duhet quajtur shumë e 
shenjtë. 
 
Altari dhe flijimet 
13Masat që vijojnë, janë ato të altarit të matura me një matës 50 centimetra të gjatë. 
Hendeku që e rrethonte ishte me thellësi 50 centimetra, dhe me gjerësi 50 centimetra, 
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bashkë me një buzë me lartësi 25 centimetra në anën e jashtme. Lidhur me lartësinë e 
altarit, 14duke filluar nga baza që ishte rrafsh me tokën deri në platformën e poshtme, 
kishte një metër, me dhëmbëzim 50 centimetra (që shkonte duke u ngritur dhe duke 
ngushtuar) në krahasim me bazën; nga kjo platformë deri në tjetrën, vendi i së cilës 
ishte, gjithashtu, me dhëmbëzim 50 centimetra, ishin dy metra. 15Pjesa e sipërme e 
altarit, ku ndodhej vatra e flijimit, ishte 2 metra e lartë. Katër këndet ishin të ngritura. 
16Vatra ishte një katror, 6 metra në çdo anë. 17Platforma e dytë ishte, gjithashtu, 
katrore; ajo ishte 7 metra në çdo anë. Ajo kishte, nga ana e jashtme, një buzë 25 
centimetra të lartë dhe, përreth, një hulli me 50 centimetra. Në to mund të ngjiteshe 
me anën e shkallëve që ndodheshin në anën lindore. 
18Zoti më tha: «O njeri, dëgjo se ç’të urdhëroj unë, Zoti Perëndi: Ja rregullat që duhen 
ndjekur, kur të jetë ndërtuar altari për të djegur mbi të flitë dhe për të derdhur gjakun 
e viktimave. 19Ti do t’u dorëzosh levitëve një dem, pasardhësve të Cadokut, të vetmëve 
që i kam autorizuar të më shërbejnë, mua, Zot Perëndisë. Demi do të më flijohet për 
shlyerjen e mëkateve. 20Ti do të marrësh pak gjak dhe do ta vendosësh në katër skajet 
e ngritura të altarit, në katër skajet e platformës së dytë dhe në tërë rrethin e altarit. 
Kështu do ta pastrosh altarin dhe do të ma kushtosh mua. 21Pastaj do të urdhërosh të 
largojnë demin e flijuar, i cili do të digjet në vendin e përcaktuar për këtë, jashtë 
shenjtërores. 22Të nesërmen do të marrësh një cjap pa të meta, që do ta flijosh, 
gjithashtu, për shlyerjen e mëkateve. Ti do të ndërmarrësh pastrimin e altarit, ashtu 
siç bëre me demin. 23Pasi ta kesh përfunduar këtë flijim, do të marrësh një dem dhe 
një dash pa të meta 24dhe do t’i sjellësh tek unë, Zoti. Priftërinjtë do të hedhin mbi ta 
pak kripë dhe do të m’i kushtojnë mua si flijim përkushtimi. 25Çdo ditë, për një javë, do 
të kushtosh një cjap për shlyerjen e mëkateve, pastaj një dem dhe një dash pa të meta. 
26Kështu, për shtatë ditë, do ta ndërmarrësh pastrimin dhe kushtimin e altarit për ta 
inauguruar. 27Deri të ketë kaluar java, që nga dita e tetë, priftërinjtë do të mund t’i 
kushtojnë në altar flijimet e përkushtimit, si dhe flijimet e miqësisë. Atëherë do të jem 
gati t’ju pranoj. Kështu them unë, Zoti.» 
 
Porta lindore e mbyllur 

Njeriu më çoi te porta lindore e vendosur në lindje të shenjtërores. 2Zoti më tha: 
«Kjo portë do të mbetet e mbyllur: nuk duhet hapur kurrë. Askush nuk do të 

hyjë në të, sepse në të kam hyrë unë, Zoti, Perëndia e Izraelit. Prandaj të mbetet e 
mbyllur. 3Sidoqoftë, kryetari, si sundimtar, mund të ulet në dhomën që bën pjesë me 
ndërtesën e portës, kur të hajë pjesën e flijimit. Ai mund të hyjë në të nga oborri i 
brendshëm duke kaluar nëpër paradhomë, dhe mund të dalë në të njëjtën rrugë.» 
 
Të huajve u ndalohet hyrja në Tempull 
4Pastaj njeriu më çoi nëpër portën veriore në oborrin e brendshëm para anës së 
përparme të Tempullit. Vura re se Tempulli ishte i mbushur me praninë madhështore 
të Zotit. Rashë me fytyrë përtokë. 5Zoti më tha: «Ti, o njeri, kushto vëmendje, hapi sytë 
dhe veshët lart. Dëgjo cilat janë ligjet dhe rregullat që po jap lidhur me Tempullin tim. 
Do t’u kushtosh vëmendje të veçantë atyre që janë lidhur me të drejtën e hyrjes në 
shenjtërore dhe me të drejtën e daljes prej saj. 
6Ti do t’u transmetosh izraelitëve, atyre njerëzve rebelë, atë që të shpall unë, Zoti 
Perëndi: «Nuk dua të di më për veprat e pështira që keni bërë ju, izraelitë. 7Kur më 
kushtoni pjesën time të flijimit, dhjamin dhe gjakun e flijimeve, ju çoni në shenjtëroren 
time të huaj të rrethpaprerë që nuk më dëgjojnë. Kështu e përdhosni Tempullin tim. 
Me të gjitha veprimet tuaja të pështira, ju e keni shkelur besëlidhjen që lidhët me mua. 
8Ju vetë nuk jeni marrë me shërbimin tim në shenjtëroren time, por i keni ngarkuar 
këta të huaj për ta bërë atë në vendin tuaj. 9Unë, Zoti Perëndi, shpall se asnjë i huaj 
rrethpaprerë që nuk më dëgjon, nuk do të hyjë në shenjtëroren time, edhe në qoftë se 
banon mes izraelitëve.» 
 
Rregullat për levitët 
10«Përsa u përket levitëve që janë larguar prej meje, dhe që më kanë kthyer shpinën 
njëkohësisht me pjesën tjetër të popullit të Izraelit për të adhuruar idhujt e tyre të 
pështirë, ata do t’i paguajnë pasojat e mëkateve të tyre. 11Ata do të më shërbejnë duke 
ruajtur dyert e shenjtërores dhe duke kryer punë të ndryshme në Tempull. Ata do të 
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therin kafshët e caktuara për flijime përkushtimi dhe për blatime drithore. Ata do të 
jenë në shërbim të popullit. 12Por, meqë i kanë shërbyer popullit si ndërmjetës në 
adhurimin e idhujve, dhe meqë edhe kanë qenë shkak mëkati për izraelitët, ja ç’shpall 
unë, Zoti: Do të ndërhyj kundër tyre, dhe ata do t’i paguajnë pasojat e veprave të tyre. 
13Ata nuk kanë të drejtë të paraqiten para meje për të kryer shërbimin e tyre priftëror; 
ata nuk duhet t’u afrohen sendeve që më janë kushtuar mua, e as shenjtërores së 
jashtme. Kështu do t’i paguajnë pasojat e veprave të turpshme dhe të pështira që kanë 
bërë. 14Do t’i ngarkoj vetëm me punë të dorës së dytë që janë të nevojshme për 
funksionimin e Tempullit.» 
 
Rregullat për priftërinjtë 
15«Priftërinjtë, pasardhës të Cadokut, i kanë zbatuar me besnikëri rregullat e 
shenjtërores, kur izraelitët më kthyen shpinën mua, Zotit. Prandaj vetëm ata mund të 
më afrohen për të më shërbyer dhe për të më kushtuar dhjamin dhe gjakun e flijimeve. 
Këtë e shpall unë, Zoti Perëndi. 16Vetëm ata do të hyjnë në shenjtëroren time dhe do t’i 
afrohen tryezës kushtuar shërbimit tim. Ata do t’u përmbahen me besnikëri rregullave 
që kam dhënë lidhur me këtë. 17Për të hyrë në portat e oborrit të brendshëm, ata duhet 
të vishen me petka liri. Ata nuk duhet të veshin petka leshi, gjatë kryerjes së shërbimit 
të tyre në oborrin e brendshëm dhe në Tempull. 18Ata duhet të vënë çallma liri dhe një 
stof liri rreth belit. Nuk duhet të veshin asgjë që mund të shkaktojë djersitje. 19Për t’u 
kthyer në oborrin e jashtëm ku qëndron populli, ata duhet t’i heqin petkat që vishnin 
në kohën e shërbimit, duhet t’i lënë ato në dhomat e shenjta dhe duhet të vishen me 
petka të tjera. Kështu, ata nuk duhet ta vënë popullin në rrezik duke i dhënë mundësi 
t’i prekë petkat e tyre të shenjta. 
20Priftërinjtë nuk duhet ta rruajnë kokën, por duhet t’i qethin flokët para se të zgjaten 
shumë. 21Asnjëri prej tyre nuk duhet të pijë verë para se të hyjë në oborrin e 
brendshëm. 22Prifti nuk duhet të martohet me një vejushë ose me një grua të ndarë. Ai 
duhet të martohet me një vajzë izraelite ose, në qoftë se është e nevojshme, me 
vejushën e një prifti tjetër. 
23Priftërinjtë duhet t’i mësojnë popullit tim ndryshimin ndërmjet sendeve të shenjta dhe 
sendeve laike, ndërmjet asaj që është e pastër dhe asaj që është e papastër. 24Ata do të 
gjykojnë në procese dhe do të zbatojnë drejtësinë duke respektuar ligjet e mia. Ata do 
t’i festojnë të kremtet fetare sipas rregullave dhe udhëzimeve që u kam dhënë unë; ata 
do të kujdesen që dita e shtatë të më kushtohet mua. 
25Prifti nuk duhet të ndryrësohet duke iu afruar një kufome, me përjashtim të asaj të të 
atit ose të së emës, ose njërit prej fëmijëve të tij, njërit prej vëllezërve ose njërës prej 
motrave të pamartuar. 26Në një rast të tillë, pasi të pastrohet, ai duhet të presë shtatë 
ditë para se të rifillojë shërbimin. 27Ditën kur të kthehet në oborrin e brendshëm të 
shenjtërores, ai duhet të më kushtojë një flijim pajtimi. Kështu urdhëroj unë, Zoti. 
28Priftërinjtë duhet ta kenë për nder të më shërbejnë. Nuk do t’u jepet asnjë pronë në 
Izrael, sepse unë do të jem pjesa e tyre. 29Ata do të ushqehen me dhuratat e kushtuara, 
blatimet drithore, flijimet e pajtimit dhe flijimet e dëmshpërblimit. 
Gjithçka që vihet mënjanë për mua në Izrael, do t’u jepet atyre. 30Priftërinjtë do të 
marrin pjesën e parë të të korrave dhe gjithçka që hiqet për hirin tim nga pasuria e 
izraelitëve. Njerëzit do t’u japin miellin e tyre më të mirë, që t’i bekoj shtëpitë e tyre. 
31Por priftërinjve nuk do t’u lejohet të hanë zogjtë ose kafshët e ngordhura, ose që i 
kanë ngordhur kafshët e egra.» 
 
Territoret e rezervuara 

Kur vendi të ndahet ndërmjet fiseve izraelite, do të vihet mënjanë një pjesë që 
do t’i kushtohet Zotit; ajo do të jetë një territor me gjatësi 12,5 kilometra dhe me 

gjerësi 10 kilometra. Ajo do të quhet plotësisht e shenjtë. 2Brenda këtij territori, do të 
ruhet për Tempullin një tokë katrore me 250 metra në çdo anë, e rrethuar nga një 
hapësirë e lirë me gjerësi 25 metra. 3Në këtë territor do të kufizohet një sektor 12,5 ki-
lometra me 5 kilometra. Atje do të ngrihet shenjtërorja ime, vendi i pranisë sime. 4Kjo 
pjesë e vendit do të jetë e shenjtë, e veçuar për priftërinjtë që kryejnë shërbimin e Zotit 
në shenjtëroren e jashtme. Ata do të gjejnë vend për shtëpitë e tyre, dhe toka do të 
rezervohet për shenjtëroren. 5Një sektor tjetër 12,5 kilometra me 5 kilometra do t’u 
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jepet levitëve që kujdesen për funksionimin e mirë të Tempullit. Ata do t’i zotërojnë 
qytetet ku do të banojnë. 6Përgjatë territorit të rezervuar për Zotin, do të kufizohet edhe 
një sektor tjetër, 12,5 kilometra me 2,5 kilometra, për të ndërtuar atje një qytet ku çdo 
izraelit do të ketë të drejtën e banimit. 7Kryetarit do t’i caktohet një tokë e vendosur në 
të dyja anët e territorit të rezervuar për Zotin dhe në të dyja anët e pozicionit të qytetit. 
Kjo tokë do të shtrihet drejt perëndimit deri në Detin Mesdhe, nga lindja, deri në 
kufirin lindor të Izraelit. Ajo do të ketë po atë gjatësi që kishte edhe territori i çdo fisi. 
8Kështu, sundimtarët do të kenë tokën e tyre në Izrael. Ata nuk do ta shtypin më 
popullin e Zotit; pjesën e vendit që mbetet ata do t’ua lënë fiseve të Izraelit. 
 
Detyrat e sundimtarit 
9Ja çfarë shpall Zoti Perëndi: «Sundimtarë të Izraelit, ju e keni tepruar! Hiqni dorë nga 
dhuna dhe nga shtypja. Zbatoni drejtësinë dhe sundoni me drejtësi, mos e dëboni më 
popullin tim nga tokat e tij. Kështu ju urdhëroj unë, Zoti Perëndi!» 
10«Të gjithë duhet të përdorin peshore dhe masa të drejta. 11Me masën e kapacitetit 
duhen përdorur masat e drejta: efa si masa e drithit dhe bati si masa e lëngut. Norma 
për të gjitha masat e kapacitetit është homeri. Kështu vlen: 1 homer = 10 efa = 10 bat. 
12Peshat janë këto: 20 gera = 1 shekel; 60 shekel = 1 minë. 
13Dhuratat tuaja duhet t’i hiqni në këtë mënyrë: do të jepni pjesën e gjashtëdhjetë të të 
korrave të drithit ose të elbit, 14dhe pjesën e njëqindtë të prodhimit të ullirit. Ullirin do 
ta matni me një bat që është pjesa e dhjetë e një homeri, dhe, gjithashtu, pjesa e 
dhjetë e një kori. 15Në kullotat e Izraelit, do të hiqni një kafshë për dyqind dele ose cjep. 
Ajo që do të keni hequr, do të paraqitet si blatim drithor, si flijim përkushtimi ose si 
flijim miqësie. Kështu do të shlyhen mëkatet e tuaja. Kështu urdhëroj unë, Zoti Pe-
rëndi. 
16Ky kontribut do t’u kërkohet të gjithë banorëve të vendit; ata do ta sjellin te 
sundimtari i Izraelit. 17Në të vërtetë, ai do të ngarkohet me furnizimin e gjithçkaje që 
duhet për flijimet e përkushtimit dhe blatimet e drithit dhe të verës, të kushtuara në 
kohën e festave, veçanërisht asaj të hënës së re, ditëve të shtata dhe rasteve të tjera ku 
mblidhet populli izraelit. Sundimtari duhet të kujdeset për furnizimin e flijimeve të 
pajtimit, për dhuratat, për flijimet e përkushtimit dhe flijimet e miqësisë, për shlyerjen 
e mëkateve.» 
18Zoti Perëndi vazhdoi: «Ditën e parë të muajit të parë duhet të flijoni një dem pa të 
meta për të pastruar shenjtëroren. 19Prifti do të marrë pak nga gjaku i kafshës së 
flijuar dhe do të lajë me të shtalkat e derës së Tempullit, katër skajet e platformës së 
altarit dhe shtalkat e dyerve të oborrit të brendshëm. 20Ditën e shtatë të muajit, i njëjti 
ritual do të përsëritet për ata që do të kenë bërë mëkate pa dashur ose pa e ditur. Në 
këtë mënyrë Tempulli do të pastrohet. 
21Ditën e 14-të të muajit të parë do të filloni të festoni festën e Pashkës. Për shtatë ditë 
do të hahet bukë e ndorme. 22Ditën e parë të festës, sundimtari do të flijojë një dem për 
shlyerjen e mëkateve të tij dhe të mbarë popullit. 23Përveç kësaj, në secilën prej shtatë 
ditëve të festës, ai do të më flijojë shtatë dema dhe shtatë desh pa të meta si flijim 
përkushtimi. Çdo ditë ai do të flijojë, gjithashtu, një cjap për shlyerjen e mëkateve. 24Në 
fund ai do të kushtojë një flijim me 30 kile miell, të cilit do t’i shtojë 6 litra vaj ulliri për 
të shoqëruar flijimin e çdo demi dhe të çdo dashi. 
25Me rastin e festës që fillon ditën e 15-të të muajit të shtatë, sundimtari do të veprojë 
si në rastin e festës së Pashkës: në secilën prej shtatë ditëve të festës, ai do të kushtojë 
të njëjtat flijime pajtimi, të njëjtat flijime përkushtimi dhe të njëjtat blatime mielli dhe 
vaji ulliri.» 
 
Rregullat e veçanta për sundimtarin 

Ja çfarë shpall Zoti: «Porta e oborrit të brendshëm, e vendosur në lindje, duhet 
të qëndrojë e mbyllur gjatë gjashtë ditëve të punës, por do të hapet ditën e 

shtatë dhe në rastin e festës të së hënës së re. 2Sundimtari do të dalë nga oborri i 
jashtëm dhe do të hyjë në dhomën afër hyrjes. Ai do të qëndrojë pranë shtalkës së 
derës gjersa priftërinjtë t’i kushtojnë atij flijimet e përkushtimit dhe të miqësisë. Ai do 
të përkulet thellësisht në prag (për të adhuruar) dhe pastaj do të niset. Dera nuk duhet 
mbyllur para mbrëmjes. 3Në të vërtetë, në ditën e shtatë dhe në ditën e të hënës së re, 
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populli do t’i afrohet kësaj dere për të më adhuruar mua, Zotin. 
4Ditën e shtatë sundimtari do të më sjellë gjashtë qengja dhe një dash pa të meta, që t’i 
kushtojë si flijim përkushtimi. 5Përveç kësaj, ai do të kushtojë si blatim 30 kile miell 
bashkë me çdo dash të flijuar, si dhe qengjat me sasinë e miellit që i duket e 
përshtatshme. Këtyre 30 kileve miell do t’u shtojë shtatë litra vaj ulliri. 6Ditën e hënës 
së re ai do të kushtojë një dem, shtatë qengja dhe një dash, të gjithë pa të meta. 
7Këtyre do t’u shtojë një blatim me 30 kile miell me çdo dem dhe dash, si dhe qengjat 
me sasinë e miellit që i duket e përshtatshme. Këtyre ai do t’u shtojë gjashtë litra vaj 
ulliri dhe 30 kile miell. 8Sundimtari do të hyjë e do të dalë në të njëjtën rrugë, duke 
kaluar dhomën që ndodhet pranë hyrjes. 9Përkundrazi, kur populli do të afrohet për të 
më adhuruar mua, Zotin, në rastin e festave solemne, ata që do të kenë hyrë nga porta 
veriore, do të kthehen nga porta jugore, dhe ata që do të kenë hyrë nga porta jugore, 
do të dalin nga porta veriore. Askush nuk do të dalë nga porta ku ka hyrë, por secili do 
të kalojë nëpër portën e kundërt. 10Sundimtari duhet të hyjë dhe të dalë njëkohësisht 
me popullin. 
 
Rregullat për flijime të ndryshme 
11Ditët e festës dhe në raste të veçanta, do të flijohet një dhuratë me 30 kile miell 
bashkë me çdo dem ose dash të flijuar. Përsa u përket qengjave, secili duhet të 
vendosë për rëndësinë e dhuratës së tij. Asaj do t’i shtohet gjashtë litra vaj ulliri për 30 
kile miell. 
12Në qoftë se sundimtari dëshiron t’i kushtojë Zotit një flijim të lirë, qoftë flijim 
përkushtimi, qoftë flijim miqësie, duhet t’i hapet porta lindore. Ai do t’i kushtojë flijimet 
e tij në të njëjtën mënyrë si në ditën e shtatë dhe, pas nisjes së tij, dera do të mbyllet 
përsëri. 
13Çdo ditë do t’i kushtohet Zotit si flijim përkushtimi një qengj njëvjeçar pa të meta. Ky 
flijim do të bëhet në mëngjes. 14Çdo mëngjes, gjithashtu, do t’i kushtohen Zotit pesë 
kile miell, i cili do të përzihet me 2 litra vaj ulliri. Rregullat për këtë flijim të përditshëm 
janë të vlefshme përgjithnjë. 15Qengji, mielli dhe vaji i ullirit duhen t’i kushtohen Zotit 
patjetër çdo mëngjes dhe përgjithnjë. 
 
Trashëgimia e bijve të sundimtarit 
16Ja çfarë shpall Zoti Perëndi: «Në qoftë se sundimtari i jep një pjesë të tokës së tij njërit 
prej bijve të tij, kjo dhuratë do të kalojë në trashëgiminë e të birit dhe do t’u kalojë 
fëmijëve të tij. 17Por në qoftë se sundimtari i jep një pjesë të tokës së tij njërit prej 
shërbëtorëve të tij, kjo dhuratë do t’i takojë shërbëtorit deri në vitin e lirimit, dhe pastaj 
do t’i rikthehet sundimtarit. Në të vërtetë, pronën e sundimtarit duhet ta trashëgojnë 
vetëm fëmijët e tij. 18Përkundrazi, sundimtari nuk duhet të shtjerë në dorë atë që i ta-
kon pjesëtarit të popullit duke ia shfrytëzuar pronën. Ai do t’u japë prikë bijve të tij ato 
pjesë që ata duhet t’i trashëgojnë duke i marrë prej pronës së tij, në mënyrë që askush 
të mos dëbohet nga toka e vet. 
 
Kuzhinat e Tempullit 
19Pas kësaj, duke kaluar nëpër hyrjen e vendosur në një anë të portës, njeriu më çoi në 
sallat e shenjta që shohin nga veriu dhe që janë rezervuar për priftërinjtë. Ai më tregoi 
një vend në fund, në anën lindore, 20dhe më tha: «Ja vendi ku priftërinjtë do të ziejnë 
mishin e kafshëve të flijuara për shlyerjen e mëkateve. Po atje edhe do t’i pjekin 
flijimet. Kështu, asgjë nuk do të mbahet në oborrin e jashtëm dhe populli nuk do t’i 
prekë gjërat e shenjta.» 
21Pastaj ai më çoi në oborrin e jashtëm dhe më shoqëroi nëpër katër qoshet e tij; në çdo 
qoshe kishte një oborr. 22Këto katër oborre ishin të vogla dhe me të njëjtën madhësi; 20 
metra të gjatë me 15 metra të gjerë. 23Secili ishte i rrethuar me një mur guri, përgjatë të 
cilit ishin ndërtuar furrat.  

24Njeriu më tha: «Këto janë kuzhinat ku njerëzit e ngarkuar me shërbimin e Tempullit 
do ta ziejnë mishin e kafshëve të kushtuara nga populli.» 
 
Burimi i Tempullit 

Njeriu më çoi në hyrjen e Tempullit. Atëherë vura re se uji buronte nga 
brendësia e hyrjes drejt lindjes — pjesa e përparme e Tempullit ishte e drejtuar 47
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nga lindja. Uji rridhte prej anës jugore të Tempullit, dhe pastaj kalonte në jug të altarit. 
2Njeriu më nxori prej Tempullit nga porta veriore dhe më çoi përgjatë murit deri në 
portën lindore. Uji buronte në lindje të kësaj porte. 3Ai përparoi drejt lindjes: mbante 
në dorë një shirit, me të cilin mati 500 metra në atë drejtim. Pastaj më çoi nëpër ujë: ai 
më arriti gjer te nyja e këmbës. 4Mati edhe 500 metra dhe vazhduam nëpër ujë; uji më 
arriti deri në gjunjë. Kur mati 500 metrat e tjera, uji më arriti deri në bel. 5Ai mati për 
herën e fundit 500 metra, por nuk arrita ta kaloja më ujin, sepse niveli i tij ishte 
ngritur shumë. Ishte tashmë një përrua që mund ta kapërceja vetëm me not. 6Ai më 
tha: «Hapi sytë, o njeri!» Për një çast ai më mori mënjanë dhe pastaj më çoi përsëri në 
bregun e përroit. 7Atëhërë vura re se në të dyja brigjet kishte shumë pemë. 8Njeriu më 
tha: «Ky përrua shkon drejt perëndimit të vendit, zbret në luginën e Jordanit dhe 
derdhet në Detin e Vdekur. Kur arrin në det, ia ndryshon ujin detit dhe e bën atë të 
pastër. 9Qeniet e çdo lloji do të fillojnë të vërshojnë dhe peshqit do të shumëfishohen 
gjithkund ku arrin përroi. Ai do ta pastrojë detin, dhe atje ku derdhet, do të sjellë me 
vete jetën. 10Që tani, që nga En-Gedi deri në En-Eglaim, do të ketë peshkatarë që do t’i 
shtrijnë rrjetat e tyre për t’i tharë në breg të detit. Në to do të gjenden aq lloje peshqish 
sa ka edhe në Detin Mesdhe. 11Sidoqoftë, kënetat dhe lagunat e bregut të tij nuk do të 
pastrohen: ato do të mbahen si rezerva kripe.  

12Në të dyja brigjet e përroit do të rriten pemë frutore të çdo lloji. Gjethet e tyre nuk do 
të fishken kurrë dhe ato do të japin fruta pa pushim. Çdo muaj do të japin prodhim të 
ri, sepse do të lagen nga uji që vjen nga shenjtërorja. Frutat e tyre do të përdoren për 
ushqim dhe gjethet e tyre për ilaç. 
 
Zoti cakton kufijtë e Izraelit 
13Ja çfarë shpall Zoti Perëndi: «Do t’ju tregoj kufijtë e vendit që do të ndahet ndërmjet 
12fiseve të Izraelit. Fisi i Josefit duhet të marrë dy pjesë.  

14Ju do ta ndani territorin me drejtësi. Në të vërtetë, jam lidhur me besë që tokën e 
Izraelit t’ua jap stërgjyshërve tuaj për trashëgim.  

15Kufiri verior do të fillojë nga Deti Mesdhe, do të ndjekë rrugën që kalon nëpër Hetlon, 
qafën e Hamatit,♦ Cedad, 16pastaj nëpër qytetet Berota dhe Sibraim – të vendosura 
midis territorit të mbretërisë së Damaskut dhe atij të Hamatit – dhe atij të HacerTikon 
afër kufirit të Hauranit. 17Kështu, ky kufi do të shtrihet nga Deti Mesdhe deri në 
krahinën e Hacar-Enanit në lindje. Territori do të kufizohet në veri me mbretëritë e 
Damaskut dhe të Hamatit. Kaq për veriun.  

18Kufiri lindor do të fillojë nga një vend që ndodhet midis Damaskut dhe Hauranit, do 
të ndjekë luginën e Jordanit midis krahinës së Gileadit dhe tokës së Izraelit, dhe do të 
shkojë deri në Tamar pranë Detit të Vdekur. Kaq për lindjen. 19Kufiri jugor do të 
shtrihet nga Tamari deri në oazën e Merivës së Kadeshit; do të shtrihet përgjatë bregut 
të përroit të Egjiptit deri në Detin Mesdhe. Kaq për jugun.  

20Kufiri perëndimor do të formohet nga Deti Mesdhe, nga jugu deri në qafën e Hamatit 
në veri. Kaq për perëndimin. 
21Ju do ta ndani vendin ndërmjet fiseve të popullit tuaj. 22Do ta ndani midis jush me 
short, pa harruar të huajt që banojnë mes jush dhe që do të kenë lindur fëmijë në 
vend. Këta duhen trajtuar si pjesëtarë të popullit, dhe do të marrin pjesën e tyre të 
territorit mes fiseve të Izraelit. 23Secili prej tyre do të marrë pjesën e tij në fisin ku do të 
banojë. Kështu ju urdhëroj unë, Zoti.» 
__________ 
♦ ose Lebo-Hamat në kufirin jugor të shtetit Hamat, qytet përballë Biblosit ose hyrja jugore të 
luginës Beqaa. 
 
Ndarja e vendit 

1-7Kufiri verior i vendit do të shtrihet në drejtim të lindjes nga Deti Mesdhe deri 
në qytetin e Hetlonit, nëpër qafën e Hamatit, Lebo-Hamat dhe Hacar-Enan, deri 

në kufirin midis mbretërive të Damaskut dhe të Hamatit. Çdo fis do të marrë një 
rrypinë toke që do të shtrihet nga kufiri lindor në drejtim të perëndimit drejt Detit 
Mesdhe, sipas renditjes që vijon, duke shkuar nga veriu në jug: 
 
Dani 
Asheri 
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Naftaliu 
Mënasheu 
Efraimi 
Ruveni 
Juda 
 
Pjesa e Zotit 
8Gjatë pjesës së Judës, nga kufiri lindor deri në Detin Mesdhe në perëndim, do të 
rezervohet një territor që do të ketë të njëjtën gjatësi sa pjesa e çdo fisi, me gjerësi 12,5 
kilometra. Në mes do të ngrihet shenjtërorja. 9Sektori që do t’i rezervohet Zotit, do të 
jetë me gjatësi 12,5 kilometra, dhe me gjerësi 10 kilometra. 10Pjesa e këtij territori që do 
të caktohet për priftërinjtë, do të shtrihet 12,5 kilometra nga lindja në perëndim, dhe 5 
kilometra nga veriu në jug.  
Në mes do të ngrihet shenjtërorja e Zotit. 11Këtë krahinë do ta kenë për trashëgim 
priftërinjtë e kushtuar, pasardhësit e Cadokut. Ata e kanë kryer me besnikëri 
shërbimin e Zotit dhe, ndryshe nga levitët, nuk u larguan nga Zoti kur izraelitët i 
kthyen atij shpinën. 12Për këtë ata do të marrin një pjesë prej territorit shumë të 
shenjtë, e cila rezervohet për Zotin; ajo do të jetë afër asaj të levitëve. 13Pjesa e levitëve 
do t’i ngjajë asaj të priftërinjve. Përmasat e të dyjave do të jenë 12,5 kilometra dhe 5 
kilometra. 14Në këtë pjesë të vendit, e cila është më e rëndësishmja, do të përjashtohet 
këmbimi, shitja ose kalimi i tokës, sepse ajo i është kushtuar Zotit. 
 
Pjesët e qytetit dhe të sundimtarit 
15Në këtë territor të rezervuar do të mbetet një tokë me gjatësi 2,5 kilometra. Kjo do të 
jetë tokë laike, e caktuar për qytetin, për banesat dhe anekset e tij. Në mes do të 
ngrihet qyteti; 16ky do të formojë një katror me 2.250 metra. 17Në të katër anët e qytetit 
do të gjendet një hapësirë e lirë me gjerësi 125 metra. 18Përgjatë pjesës së kushtuar 
Zotit do të mbetet një territor me gjatësi 5 kilometra në lindje të qytetit, dhe një tjetër i 
ngjashëm në perëndim.  
Në të do të prodhohet ushqimi i nevojshëm për banorët e qytetit. 19Të gjithë ata që do të 
punojnë në qytet, pa marrë parasysh fisin e tyre burimor, do të mund të punojnë. 20I 
gjithë territori i rezervuar për Zotin dhe sipërfaqja e qytetit do të formojnë kështu një 
katror 12,5 kilometra.  

21Pjesa që do të mbetet do të jetë për sundimtarin. Territori i tij do të gjendet në të dyja 
anët e territorit të rezervuar për Zotin dhe të qytetit. Ajo do të shtrihet, përgjatë pjesëve 
të tjera, në një territor me gjerësi 12,5 kilometra, në lindje deri në kufirin lindor, dhe 
në perëndim deri në Detin Mesdhe.  
Territori kushtuar Zotit dhe shenjtërorja do të ndodhen në mesin e vendit të veçuar. 
22Territori i levitëve dhe qyteti do ta çajnë mes për mes tokën e sundimtarit, e cila do të 
zërë pjesën e Judës në veri dhe pjesën e Benjaminit në jug. 
 
Pjesët e fiseve të jugut 
23-27Në jug të këtij territori të rezervuar, secili prej fiseve të tjera do të marrë një rrypinë 
toke që do të shtrihet nga kufiri lindor në drejtim të perëndimit drejt Detit Mesdhe, 
sipas renditjes që vijon, duke shkuar nga veriu në jug: 
 
Benjamini 
Shimoni 
Jisakari 
Zevuluni 
Gadi 
 

28Kufiri jugor i Gadit do të jetë kufiri shtetëror. Ky do të shtrihet nga Tamari në lindje, 
në oazën e Merivës së Kadeshit, pastaj do të laget nga përroi i Egjiptit deri në Detin 
Mesdhe. 29Në këtë mënyrë do ta ndani pjesën që do të marrë trashëgim çdo fis në 
vendin (e premtuar). 
Kështu urdhëroj unë, Zoti. 
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Katër portat e Jerusalemit 
30-31Ja cilat do të jenë 12 hyrjet në qytetin e Jerusalemit, ku secila do të mbajë emrin e 
një fisi të Izraelit. Në veri, muri me gjatësi 2.250 metra do të ketë tri porta: portën e 
Ruvenit, atë të Judës dhe atë të Levit. 32Në perëndim do të ndodhet edhe një mur me 
gjatësi 2.250 metra me tri porta: porta e Josefit, ajo e Benjaminit dhe ajo e Danit. 33Në 
jug do të shtrihet një mur me të njëjtën gjatësi me tri porta: porta e Shimonit, ajo e 
Jisakarit dhe ajo e Zevulunit. 34Së fundi, në perëndim do të ketë, gjithashtu, një mur 
me të njëjtën gjatësi dhe me tri porta: porta e Gadit, ajo e Asherit dhe ajo e Naftaliut. 
35Gjatësia e përgjithshme e mureve që do të rrethojnë qytetin do të jetë 9.000 metra. 
Qysh atëherë qyteti do të quhet: JAVE SHAMA (Zoti është atje).» 
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LIBRI I PROFETIT HOSHEA 
 
Hyrje 

Në këtë libër është shkruar ajo që Zoti i tha Hosheas, birit të Bëerit, kur në Izrael 
mbretëronte Jaravami II, biri i Joashit, kurse në Judë mbretëronin njëri pas tjetrit, 

Uzija, Jotami, Ahazi dhe Hizkija. 
 
Fëmijët e Hosheas si mishërim i predikimit të gjykimit 
2Kur Zoti foli për herë të parë me Hoshean, ai i tha: «Merr për grua një prostitutë dhe 
bëj me të fëmijë që do të jenë aq të shthurur, saqë do t’ia kalojnë nënës së tyre! 
Pikërisht populli im ma ka shkelur besën dhe vrapon si prostitutë pas perëndive të 
huaja.» 
3Atëhërë Hoshea u martua me Gomerën, bijën e Divlaimit; dhe ajo i lindi djalë. 4«Vëri 
emrin Jizrëel, – i tha Zoti Hosheas, – sepse pas pak do t’ua marr hak pasardhësve të 
mbretit Jehu për kasaphanën që e shkaktoi në Jizrëel, dhe do t’i jap fund mbretërimit 
në Izrael. 5Pikërisht atje, në rrafshinën e Jizrëelit, do ta asgjësoj ushtrinë e Izraelit.♦ » 
6Gomera mbeti shtatzënë për herë të dytë dhe lindi vajzë. Atëherë Zoti i tha Hosheas: 
”Vëri emrin «E Pamëshiruara», sepse tani nuk do të kem më mëshirë për banorët e 
Izraelit; nuk do t’ua fal më fajësinë. 7Ndërsa për banorët e Judës do të kem mëshirë 
dhe do t’i ndihmoj, sepse jam Zoti, Perëndia e tyre; por nuk do t’i ndihmoj me armë, 
kuaj dhe kalorës.” 
8Kur Gomera nuk i jepte më gji vajzës së saj, e cila quhej E Pamëshiruara, ajo mbeti 
shtatzënë për herë të tretë dhe lindi djalë. 9Zoti tha: ”Vëri emrin «Jo populli im»! Sepse 
ju nuk jeni më populli im, dhe unë nuk jam më ndihmësi juaj.” 
___________________________________ 
♦ aludim për ngjarjet lidhur me pushtimin e Izraelit (Samarisë) nga Asiria më 722 p.e.r. 
 
Kthesa në fatin e Izraelit 

Një ditë izraelitët do të jenë të shumtë si kokrrizat e rërës në breg të detit, që as nuk 
mund të numërohen, as të maten me një masë kapaciteti. Ata, të cilëve u tha «Ju 

nuk jeni më populli im», do të quhen «bijtë e Perëndisë së gjallë». 2Burrat e Judës dhe 
burrat e Izraelit do të mblidhen nga i gjithë vendi e do të zgjedhin një kryetar të 
përbashkët. Ata do ta mbulojnë vendin si bari që mbin prej tokës. Do të jetë një ditë e 
madhe kur të ndodhë ajo që do të thotë emri Jizrëel: «Perëndia mbjell».♦  3Ju, banorë të 
Judës, shpalluni vëllezërve dhe motrave tuaja në Izrael: Zoti ju thërret «Populli im!» dhe 
«Mëshira do të jetë e juaja!»” 
_______ 
♦ Ky emër jep të kuptojë rritje dhe lulëzim.  
 
Zoti e vë Izraelin e pabesë para përgjegjësisë 
4”Ngrini padi kundër nënës suaj, Izraelit! – thotë Zoti. – Akuzojeni! Sepse kështu është 
sjellë, sikur të mos ishte gruaja ime dhe sikur unë të mos isha burri i saj. Ajo duhet t’i 
largojë stolitë e saj prej fytyrës dhe prej gjoksit, ato që më kujtojnë se ma shkeli besën. 
5Ndryshe do t’ia marr të gjitha rrobat, që të mbetet lakuriq si në ditën kur lindi. Ajo do 
ta pësojë keq, sikur të ishte në shkretëtirë ku nuk ka ujë; do të bëj që ajo të vdesë nga 
etja. 6Nuk do të ketë mëshirë për fëmijët e saj, sepse ata janë fëmijët e një prostitute. 
7Nëna e tyre ka fjetur me burra të tjerë dhe ka thënë: «Do të qëndroj me dashnorët e 
mi. Ata më japin bukë dhe ujë, lesh dhe li, vaj dhe verë.» 8Prandaj do t’ia zë rrugën me 
ferrë dhe do t’ia bllokoj me mur. 9Atëherë nuk do të mund t’i gjejë dashnorët e saj, pa 
marrë parasysh numrin e tyre, dhe do të thotë: «Do të kthehem te burri im i parë. Me 
të isha më mirë!» 10Ajo nuk donte ta besonte se unë isha ai që i kisha dhënë drithë, 
verë dhe vaj. Me argjend dhe me ar e kam mbuluar – dhe ajo ia çoi këto Baalit të saj! 
11Prandaj do t’ia marr drithin dhe verën time, pikërisht atëherë kur ajo të dojë të 
mbledhë të korrat. Do t’ia marr leshin dhe lirin tim, kështu që nuk do të ketë asgjë me 
çka të vishet. 12Do ta damkos me turp para dashnorëve të saj, dhe asnjëri prej tyre nuk 
do të mund ta çlirojë nga duart e mia. 13Do t’u jap fund të gjitha festave të saj të 
gëzueshme, festave të hënës së re dhe të së shtunës, si dhe festave më të mëdha të 
vitit. 14Do t’ua shkatërroj hardhitë dhe fiqtë, përpara të cilëve ajo tha: «Ky është 
shpërblimi që më dhanë dashnorët e mi.» Do t’i lë pas dore të mbjelljat e saj; ajo që 
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rritet ende, do të hahet nga drerët. 15Kështu do ta ndëshkoj, sepse më harroi dhe ua 
kushtoi flijimet e saj idhujve Baal, sepse u stolis për dashnorët e saj dhe shkoi pas 
tyre. Këtë e kam vendosur unë, Zoti.” 
 
Besnikëria e Zotit e mposht pabesinë e Izraelit 
16”Pastaj vetë do ta ndryshoj objektin e dashurisë së saj. Do ta sjell në shkretëtirë dhe 
do t’i tregoj se sa e dua. 17Atje ajo do t’i përgjigjet dashurisë sime si atëherë kur ishte e 
re, kur doli nga Egjipti. Pastaj do ta kthej dhe do t’ia jap përsëri hardhitë, dhe lugina e 
fatit të keq do të bëhet portë e shpresës. 18Kur të ndodhë kjo, ti do të më quash burrin 
tënd, – i thotë Zoti Izraelit, – e jo Baalin tënd. 19Do të bëj që të mos e përdorësh më 
fjalën Baal. 20Do të lidh marrëveshje me kafshët e egra, me shpendët dhe me kafshët e 
tjera, që të mos të dëmtojnë më. Do t’i shkatërroj të gjitha armët dhe do t’i largoj nga 
vendi, që të mund të jetosh në paqe dhe i sigurt. 21Do të martohem me ty përgjithmonë; 
dhe dhurata e dhëndrit do të jetë mbrojtja ime, dashuria ime, mëshira ime, 22dhe besa 
ime e pandryshueshme. Ti do ta kuptosh se unë jam Zoti. 
23-24Atëherë, – thotë Zoti, – do t’i plotësoj lutjet që ngrihen tek unë: qielli nuk do të më 
lutet kot as toka nuk do t’i lutet qiellit kot; lëmi dhe shtrydhësi nuk do t’i luten tokës 
kot, as Jizrëeli nuk do t’i lutet kot lëmit dhe shtrydhësit. 25Ti do të më lindësh shumë 
fëmijë. Edhe në qoftë se emri yt i mëparshëm ishte «E pamëshiruara», tani do të kem 
mëshirë për ty. Edhe në qoftë se ishe «Jo populli im», atëherë do të të them: «Ti je 
populli im» dhe ti do të më përgjigjesh: «Ti je Perëndia ime!»” 
 
Hoshea konkretizon gjykimin e Perëndisë mbi Izraelin 

Zoti më urdhëroi kështu: «Merre përsëri pranë gruan tënde! Ti e do, megjithëse ajo 
bën një jetë lavireje. Pikërisht kështu i dua izraelitët, megjithëse u drejtohen 

perëndive të tjera dhe pëlqejnë ëmbëlsirat me stafidhe (për nder të idhujve).» 
2Gruan time e bleva përsëri për 15 monedha të argjendta dhe 150 kile elb 3dhe i 
thashë: «Tani do të qëndrosh tek unë për një kohë të gjatë pa u lidhur me burra të 
tjerë; dhe nuk do të kem marrëdhënie bashkëshortore me ty.» 
4Po kështu do t’u ndodhë izraelitëve: për një kohë të gjatë ata nuk do të kenë as mbret 
e as kryetar, asnjë vend flijimi, asnjë përmendore të kushtuar dhe asnjë burim 
profetik. 5Por në fund izraelitët do të kthehen në vendin e tyre, do t’i kthehen Perëndisë 
së tyre dhe mbretit prej pasardhësve të Davidit. Ata do t’i shërbejnë Zotit plot respekt 
dhe do të varen prej tij për të gjitha të mirat. Kjo do të ndodhë në fund të epokës së ta-
nishme. 
 
Priftërinjtë si kryefajtorë 

Dëgjoni fjalën e Zotit, o banorë të Izraelit! Zoti ngre padi kundër banorëve të vendit, 
sepse askund nuk ka besë e dashuri; askush nuk e njeh Perëndinë as vullnetin e 

tij. 2Emri i Perëndisë keqpërdoret për të sharë të tjerët, e vërteta shtrembërohet, bëhen 
vrasje, vjedhje, tradhti bashkëshortore; derdhja e gjakut është në rendin e ditës. 3Për 
këtë thahet toka dhe banorët e saj vdesin nga etja, njerëzit edhe kafshët, madje edhe 
peshqit ngordhin. 
4«Por populli nuk duhet të japë llogari – thotë Zoti. – Populli yt ka arsye të fortë për të 
paditur priftërinjtë! 5Ju priftërinj do të rrëzoheni në dritën e diellit, dhe profetët do të 
rrëzohen me ju natën; do të bëj që të rrëzoheni, ju bashkë me gjithë fisin tuaj. 6Populli 
im vrapon drejt shkatërrimit, sepse askush nuk i tregon rrugën e drejtë. Ju nuk keni 
pranuar t’i transmetoni udhëzimet e mia; prandaj qysh tani edhe unë nuk pranoj t’ju 
njoh si priftërinjtë e mi. Ju e keni harruar ligjin tim, prandaj edhe unë do t’i harroj 
pasardhësit tuaj. 
7Sa më shumë shtoheshin priftërinjtë, aq më pak donin t’ia dinin për mua. Prandaj do 
t’ua tërheq pozitën e nderit dhe do t’i rrëzoj me turp e faqe të zezë. 8Ata majmen me 
flijime për shlyerjen e fajeve të popullit tim, prandaj janë kaq lakmitarë për mëkatet e 
tij. 9Prandaj do të ndodhë me ta ashtu si me popullin: do t’i ndëshkoj për pabesinë e 
tyre dhe do të bëj që fajet e tyre të bien mbi vetë ata. 10Ata hanë, por nuk ngopen. Ata 
bëjnë kurvëri, por nuk kanë asnjë pasardhës. Kështu u ndodh atyre, sepse ma kanë 
shkelur besën mua, Zotit.» 
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Idhujtaria e izraelitëve 
11Zoti thotë: «Kurvëria dhe vera e re ua marrin logjikën njerëzve. 12Populli im kërkon 
këshillë tek idhujt prej druri; shtyllat e orakullit të tyre gjoja do t’i japin udhëzim.  
Ai çohet në një rrugë të gabuar dhe joshet nga gënjeshtrat. Të gjithë më kthejnë me 
pabesi shpinën, mua, Perëndisë së tyre, të cilit i takojnë. 13Ata kushtojnë flijime dhe 
hanë mish flijimi në male dhe në kodra, nën dushqe, plepa dhe lisa. Hija e tyre është 
shumë e këndshme! 
Për këtë arsye vajzat tuaja bëhen prostituta dhe nuset tuaja shkelin kurorën. 14Po ata 
nuk i vë para përgjegjësisë! Madje edhe priftërinjtë shkojnë mënjanë me prostituta dhe 
hanë mish të kushtuar bashkë me laviret e Tempullit. Nuk është çudi që populli i 
imiton! 
15Por edhe në qoftë se populli i Izraelit vepron kështu dhe ma shkel besën, o banorë të 
Judës, ju nuk duhet të ngarkoheni me të njëjtin faj! Mos shkoni te shenjtëroret e 
Gilgalit e të Bet-Elit – të shtëpisë së mosbindjes – dhe mos u përbetoni atje – Paça 
Zotin!» 
16Izraeli është si lopë e pashtruar. Si mund ta lejojë Zoti të kullotë në fushë si qengjat e 
nënshtruar? 17Njerëzit e Efraimit janë lidhur me idhuj që nuk mund t’u vijnë në 
ndihmë. 18Ata janë ekspertë në pije dhe në kurvëri; udhëheqësit e tyre kanë përvojë më 
të madhe në këtë punë. Por ata do të mbarojnë keq. 19Një shtrëngatë do t’i marrë me 
vete. Atëherë nuk do t’i ndihmojnë më gostitë e flijimit. 
 
Fajësia e përgjegjësve 

Zoti thotë: «Pa dëgjoni, ju priftërinj; pa dëgjoni, ju kryetarët e klaneve të Izraelit; po 
ju vë para përgjegjësisë! Ju i keni joshur izraelitët në rrënim; ju u keni ngritur 

kurth në Micpë, si rrjetë mbi Tavor, 2si gropë të thellë në Shitim.♦ Për këtë ju të gjithë 
do ta provoni ndëshkimin tim.» 
________ 
♦ vende lidhur me idhujtari. 
 
Ndëshkimi i Izraelit është i pashmangshëm 
3Zoti thotë: «I njoh njerëzit e Efraimit; i di veprat e izraelitëve. Ata u ndyrësuan me 
idhujtari dhe kurvëri. 4Ata kanë shkuar aq larg në këtë drejtim, saqë nuk janë më në 
gjendje të kthehen tek unë. Ata janë aq të dhënë pas veprimtarisë së tyre të ndyrë, 
saqë nuk më njohin më, mua, Zotin e tyre.» 
5Mendjemadhësia e popullit të Izraelit dëshmon kundër tyre. Fajësia e tyre i shtyn në 
shkatërrim, dhe po ashtu i ndodh popullit të Judës. 6Ata mund t’i sjellin po aq dele 
dhe bagëti Zotit; ata mund ta kërkojnë sa herë të dëshirojnë, por nuk do ta gjejnë, 
sepse ai është larguar prej tyre. 7Ata ia kanë shkelur besën dhe kanë lindur fëmijë 
kurvash. Brenda një muaji do të rrënohen ata bashkë me vendin e tyre. 
 
Vëllezërit armiq kanë të njëjtin fat 
8Zoti thotë: «Bjerini bririt në Givea! Jepni kushtrimin në Ramë! Jepni sinjalet e alarmit 
në Bet-Aven! Po vjen armiku, o burra të Benjaminit! 9Tani për Efraimin po vjen 
ndëshkimi; vendi do të shkretohet. Unë, Zoti, u shpall fiseve të Izraelit atë që do të 
ndodhë me siguri. 
10Udhëheqësit e Judës sillen si njerëzit që i lëvizin fqinjit të tyre kufirin e tokës. 
Zemërimi im do të bjerë mbi ta si rrebesh. 11Efraimi mundet dhe plaçkitet padrej-
tësisht, vetëm sepse kërkoi ndihmë tek ata që nuk ishin në gjendje t’ia jepnin. 12Unë, 
Zoti, jam për Efraimin si plagë e qelbëzuar dhe për Judën si lungë. 13Kur të dy panë se 
po u shkonte keq, banorët e Izraelit iu drejtuan perandorit të Asirisë, por ai nuk mund 
t’ju ndihmojë; ai nuk mund t’jua shërojë plagët! 14Unë, Zoti, do t’i sulmoj Efraimin dhe 
Judën si luan. Unë do t’i shqyej dhe do t’i lë shtrirë; kur t’i tërheq pas vetes, askush 
nuk do të mund t’i shpëtojë prej meje. 15Unë do të tërhiqem prej tyre derisa ta pranojnë 
fajësinë e tyre dhe të kthehen përsëri tek unë. Vuajtjet e tyre do t’i mësojnë të më 
kërkojnë.» 
 
Kënga e pendimit dhe përgjigjja e Zotit 

«Ejani të shkojmë përsëri te Zoti! Në qoftë se na ka vrarë, do të na shërojë përsëri. 
Në qoftë se na ka plagosur, do të na i lidhë plagët. 2Për dy, tri ditë na lejon të 
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vuajmë, por pastaj do të na japë jetë të re. 3Ejani të bëjmë çdo gjë të mundur për ta 
njohur atë dhe vullnetin e tij! Me po aq siguri që mëngjesi vjen pas natës, që shiu bie 
në kohën e duhur, shiu që njom tokën e thatë, me po aq siguri Ai do të na vijë në 
ndihmë.» 
4Zoti përgjigjet: «Çfarë të bëj me ty, o Efraim dhe me ty, o Judë? Dashuria jote ndaj 
meje është e shkurtër si mjegulla e mëngjesit, ajo largohet shpejt si vesa para diellit. 
5Për këtë ju kam folur herë pas here me ashpërsi nëpërmjet profetëve të mi, dhe ju 
kam kanosur me vdekje. Ajo që kërkoj prej teje, është e qartë si drita e diellit. 6Prej teje 
kërkoj besnikëri, e jo (vetëm) që të më therni kafshët. Ju nuk duhet të më sillni (vetëm) 
flijime përkushtimi, por (edhe) të bëni atë që më pëlqen mua.» 
 
Në mbarë vendin mbretëron krimi 
7Zoti thotë: «Pranë qytetit Adam♦ ata shkelën besën, dhe qysh atëherë u rebeluan herë 
pas here kundër meje. 8Gileadi është qytet i mbushur me keqbërës, me njolla gjaku 
gjithkund. 9Rrugës për në Shehem priftërinjtë zënë pritë si një bandë hajdutësh. Ata 
ua shkelin me këmbë fytyrën njerëzve; vrasin. 10Në Izrael kam parë gjëra të tmerrshme; 
njerëzit shkojnë pas perëndive të huaja dhe ndoten me to. 11Edhe ty, o Judë, të presin 
të korrat mizore! 

Kur ta shndërroj fatin e popullit tim dhe ta rikthej Izraelin, atëherë do të dalë në 
dritë fajësia e njerëzve të Efraimit. Në Samari bredhin vjedhës, mbretëron 

gënjeshtra e mashtrimi; jashtë në fushë plaçkitin banda hajdutësh. 2As që u shkon 
mendja që i kam në mendje veprat e tyre të poshtra. Tani ata do t’i rrethojnë veprat e 
veta, që i bënë me kryeneçësi ndaj meje.» 
_________ 
♦ ose: Adma. Ky qytet ishte bërë strofull hajdutësh. 
 
Mbretbërësit dhe mbretvrasësit 
3Zoti thotë: «Me dinakëri, ata ftojnë në gosti mbretin dhe ministrat e tij, dhe i sjellin në 
qejf. 4Ata janë të pabesë ndaj njëri-tjetrit; pasioni i tyre skuqet si furra që furrtari ka 
ndezur aq shumë, saqë nuk ka nevojë ta ngasë gjersa të zërë brumin. 5Në ditën e 
kurorëzimit të mbretit, ata i dehin ministrat e tij, dhe ai vetë përpjek pa dijeni gotat me 
tradhtarët e tij. 6Ata mezi presin të veprojnë, por e mbajnë veten tërë natën. Vetëm në 
mëngjes sulen. 7Tërbimi i tyre për shkatërrim digjet si zjarr që flakëron; mbretërit bien 
viktima njëri pas tjetrit.♦  Por askush nuk më drejtohet mua.» 
____________ 
♦ 6 mbretër sunduan brenda 13 vitësh, prej to cilëve 3 vdiqën me vdekje të dhunshme. 
 
Izraeli u kërkon ndihmë mashtruesve 
8Zoti thotë: «Efraimi iu drejtua për ndihmë popujve të huaj. Prandaj i ndodhi si petullës 
që nuk kthehet, dhe kështu digjet. 9Të huajt e shfrytëzojnë, por ai nuk e kupton; flokët 
i thinjen, por ai nuk e vë re. 10Mendjemadhësia e izraelitëve dëshmon kundër tyre. Ata 
nuk u kthyen tek unë, Perëndia e tyre; ata nuk m’u drejtuan mua. 
11Efraimi është si pëllumb i marrë. Njëherë thërret në ndihmë egjiptianët, pastaj u 
drejtohet asirianëve. 12Në qoftë se vazhdon kështu, do të shtrij rrjetën time dhe do të 
kap zogun. Do t’i ndëshkoj njerëzit e Efraimit, siç i kam kanosur. 
13Ata do të detyrohen ta paguajnë me kokë, sepse janë larguar prej meje. Është rrënimi 
i tyre, se janë rebeluar kundër meje. Atyre nuk duhet t’u shkojë mendja se 
prapësëprapë do t’i shpëtoj, atyre që flasin për mua vetëm gënjeshtra. 14Ata më 
thërrasin për ndihmë, por nuk janë të sinqertë. Ata shtrihen përtokë, qajnë dhe priten 
në trup, që t’i dëgjoj lutjet e tyre për verë dhe për drithë, e megjithatë mbeten të pabesë 
ndaj meje. 
15I bëra të fortë, por ata ma kthyen me mosmirënjohje. 16Nuk më drejtohen mua. Ata 
janë si harku i shtrëmbëruar, me të cilin nuk mund të qëllohet në shenjë. Kryetarët e 
tyre do të bien nga shpata e armikut, sepse ata janë tallur me mua me 
mendjemadhësi. Për këtë do t’i përqeshin në Egjipt.» 
 
 
 
Qërimi i llogarisë me Izraelin 
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Zoti më tha: ”Jep alarmin! Armiku lëshohet mbi vendin tim si shqiponjë. Banorët e 
tij ma kanë shkelur besën dhe kanë ngritur krye kundër Ligjit tim. 2Ata, vërtet, 

thërrasin: «O Zot». Ata pohojnë se më njohin; theksojnë se janë populli im, Izraeli. 3Por 
Izraeli e ka hedhur poshtë sistemin tim të drejtësisë. Për këtë i sulmon armiku. 4Ata 
emërojnë mbretër dhe ministra pa lejen time, pa kërkuar këshillë tek unë. Argjendin 
dhe arin e tyre e investojnë në idhuj – kështu me siguri do të humbasin! 
5Shtatoren e demit tuaj e hedh poshtë, o banorë të Samarisë! Jam zemëruar me ju. 
Mblidhni veten dhe flakeni këtë pleh! 6Një gjë e tillë është pa vend në Izrael. Kjo 
shtatore nuk është perëndi – një zanatçi e ka punuar. Viçi juaj do të pritet për dru 
zjarri! 7Kush mbjell erë, do të korrë shtrëngatë; kush merret me idhuj prej asgjëje, do 
të vetëasgjësohet. Fara që nuk çel kërcij, nuk lëshon kallinj; atë që tani ende rritet, do 
ta hanë të huajt. 
8Izraeli mbaroi! Roli i tij ndër kombe ka marrë fund; 9sepse udhëheqësit e tij kanë 
kërkuar ndihmë tek asirianët. Një gomar i egër ruan pavarësinë e tij, por njerëzit e 
Efraimit kërkojnë gjithkund për të blerë miq. 
10Por pa marrë parasysh sa kërkojnë ndër kombe, nuk do t’ia dalin. Unë do t’i 
grumbulloj përsëri. Atëherë ata do të shtypen nga barra, me të cilën do t’i ngarkojë 
perandori i Asirisë. 
11Po, Efraimi e ka shtuar numrin e altarëve të tij, por ato i përdorin vetëm për t’u 
ngarkuar me faje të reja; ato janë altarë që shtyjnë në mëkat. 12Ligjin tim mund t’ua 
shkruaj një mijë herë, por ata nuk do të kujdesohen për të. 13Ata therin kafshë flijimi, – 
për barkun e tyre; hidhen plot lakmi mbi mishin e flijimit. Flijime të tilla nuk më 
pëlqejnë. Nuk i harroj të këqijat që kanë bërë; tani do t’i ndëshkoj sipas asaj që 
meritojnë; ata do të detyrohen të kthehen në skllavëri në Egjipt! 
14Izraelitët e harruan Perëndinë,♦ të cilit i detyrojnë ekzistencën e tyre; Izraeli ndërtoi 
pallate madhështore, kurse Juda gjithnjë e më shumë fortifikata. Por unë, Zoti, do të 
hedh zjarr në qytetet e tyre, që t’i përpijë pallatet e tyre.» 
_______ 
♦ fjfj. Atin (Nismëtari i besëlidhjes). 
 
Paraqitja e Hosheas në festën e të korrave 

Ju nuk keni asnjë arsye për t’u mbushur plot gëzim e hare, o njerëz të Izraelit! A 
mos imitoni thirrjet e festës së të huajve? Ju e keni shkelur besën me Perëndinë 

tuaj dhe jeni lidhur me perëndi të huaja në të gjitha lëmenjtë. 2Por nuk do të mund ta 
gëzoni prodhimin e të korrave që pritni, drithin, vajin dhe verën. 3-4Ju do të detyroheni 
të largoheni nga toka e Zotit. Njerëzit e Efraimit do të detyrohen të kthehen në Egjipt 
ose në një vend tjetër, në Asiri. Atje nuk do të mund t’i kushtoni Zotit blatimin e pijes 
dhe blatimin e grurit, dhe ushqimi që do të merrni, do të jetë i papastër dhe do t’i bëjë 
të papastër ata që e marrin – si buka që gjendet në një shtëpi ku mbahet zi. Kështu do 
t’ju ndodhë, sepse i hani vetë të gjitha të korrat dhe nuk sillni asgjë në Tempullin e 
Zotit. 5Çfarë do të bëni për të përgatitur ditën e takimit,♦  festën e Zotit? 6Por ata që 
ikin nga toka e shkretuar për në Egjipt, do të priten me duar të hapura – për t’i 
varrosur në Memfis. Atje ku shkëlqejnë veglat e argjendta, do të rritet bar i keq, dhe 
ferra mbi gërmadhat e shtëpive. 7Erdhi koha e qërimit të llogarisë; tani do të 
shpaguhet! Ju banorët e Izraelit do ta paguani me trupin tuaj. 
«Profeti është çmendur! Njeriun e shpirtit e kanë pushtuar shpirtrat e këqij!» Kështu 
më armiqësoni me urrejtjen tuaj; por urrejtja juaj është po aq e madhe sa fajësia juaj. 
8O burra të Efraimit, ju drejtoheni kundër Perëndisë suaj! Mua, profetit të tij, më ngrini 
grackë atje ku shkoj dhe qëndroj; madje edhe në shtëpinë e Perëndisë tim jam i 
pasigurt. 9Ju keni rënë aq thellë sa njerëzit i Giveas ♦♦ dikur. Zoti nuk do të ndërrojë 
mendje – ai do t’ju kërkojë llogari për mëkatet tuaja! 
_______________________ 
♦ d.m.th. festën e tëbanave. ♦♦ aludim për veprën e poshtër që shkaktoi luftën civile (shih Gjyq. 
19-21) 
 
Izraeli dikur dhe tani 
10Zoti thotë: «Izraelitët ishin për mua si rrushi në shkretëtirë kur i takova për herë të 
parë. Të parët tuaj ishin për mua si fiqtë e parë të stinës. Por sapo arritën në Baal--
Peor, u lidhën me një idhull të turpshëm dhe më ngjallën po aq neveri sa vetë ai të cilit 
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iu dorëzuan. 11Efraimi m’u largua si zog, prandaj pushteti dhe madhështia e tij do të 
largohen; nuk do të ketë më asnjë krijim, asnjë ngjizje, asnjë lindje! 12Fëmijët që do të 
lindni dhe do të rritni, do t’jua rrëmbej derisa të mos mbetet asgjë. Edhe vetë jeni për-
caktuar për rrënim, kur t’ju kthej shpinën. 13Si palma e mbjellë në tokë pjellore, ashtu 
ishte dikur Efraimi për mua, e ky Efraim tani duhet t’ia dorëzojë djemtë e tij xhelatit!» 
14O Zot, meqë duhet t’u ndodhë kështu, atëherë ndëshkoji të paktën vetëm me mitër 
shterpë dhe me gji të shteruar! 
15«Në Gilgal♦  doli në dritë poshtëria e tyre, dhe atje unë, Zoti, u bëra armiku i tyre. Dhe 
për shkak të veprave të tyre të këqija tani po i dëboj nga toka ime. Nuk mund t’i dua 
më; sepse udhëheqësit e tyre janë të gjithë kryengritës. 16Efraimi është si pema, rrënjët 
e së cilës janë të thara: nuk jep më asnjë frut. Dhe kur t’u lindin fëmijë, do t’ua vras pa 
mëshirë të dashurit.» 
17I dëboftë Perëndia, sepse nuk e dëgjojnë! Ata do të detyrohen të enden andej-këtej 
nëpër kombe si të arratisur. 
_________ 
♦ qendër fetare idhujtare. 
 
Flijime të shumta, por zemër mashtruese 

Izraeli ishte si hardhia e harbuar, që jep fruta të pasura. Sa më shumë 
pasuroheshin banorët e Izraelit, aq më tepër kushtonin flijime në altar. Sa më 

shumë shtohej mirëqenia në vend, aq më bukur i zbukuronin përmendoret. 2Por me 
zemër ata nuk ishin në anën e Zotit. Prandaj mbi ta do të bjerë dënimi: vetë Zoti do 
t’ua rrëzojë altaret dhe do t’ua shembë përmendoret. 
 
 
Izraelitët do të vijnë në vete pas katastrofës  
3Pasi fatkeqësia të ketë rënë mbi ta, do të thonë: «Nuk kemi më asnjë mbret, sepse nuk 
e dëgjuam Zotin. Por çfarë ndihme mund të na japë një mbret?» 4Këtë mund t’ju them: 
të bëjë fjalime, të përbetohet dhe të lidhë aleanca. Dhe ajo që quhet vendim gjyqësor, 
është po aq vdekjeprurëse sa bari helmues në arë. 
 
Fundi i idhujtarisë 
5Banorët e Shomronit do të dridhen rreth viçit të Bet-Avenit. Adhuruesit e tij do ta 
vajtojnë dhe priftërinjtë idhujtarë do të qajnë me kujë, sepse madhështia e tij do t’i 
hiqet, do t’i rrëmbehet. 6Atë vetë do ta sjellin në Asiri si dhuratë për perandorin asirian. 
Njerëzit e Efraimit do të jenë atëherë objekt i talljes; ata duhet të dështojnë me planet e 
tyre. 7Qyteti mbretëror, Shomroni, do të zhduket, siç merr uji një copë dru. 8Vendet e 
flijimit që i çuan banorët e Izraelit në rrugë të gabuar, do të shkretohen; altarët do t’i 
mbulojnë ferrat dhe gjembaçët. Atëherë do t’u thoni maleve: «Bini mbi ne!» dhe 
kodrave: «Na mbuloni!». 
9Zoti thotë: «Qysh në ditët e Giveas ti u ngarkove me faj, o Izrael! Qysh atëherë izraelitët 
ngritën krye kundër meje. Prandaj pikërisht në Givea do të shpërthejë lufta në këta 
kryengritës. 10Unë jam i vendosur t’i ndëshkoj. Trupat do të mobilizohen në turma 
kundër tyre, sepse ata janë dy herë fajtorë.» 
 
Izraeli ka zhgënjyer Perëndinë e tij 
11Zoti thotë: ”Efraimi ishte një lopë e njomë, e cila ishte mësuar duke shirë; ajo e bëri 
atë me qejf. Kur kalova pranë dhe pashë zverkun e saj të fortë, desha ta mbrehja për 
një punë të rëndë. Juda duhej të lëvronte, kurse Jakovi të lesonte. U thashë: 12«Hidhni 
farën e veprave të mira, se atëherë do të korrni frytet e besnikërisë suaj. Filloni nga e 
para si bujku që lëron një tokë të re! Mos harroni të kërkoni udhëzime te Zoti, se 
atëherë do t’ju mbuloj me fat dhe me bekim.» 
13Por ju keni mbjellë padrejtësi dhe keni korrur fatkeqësi. Tani detyroheni ta hani frytin 
e mashtrimit tuaj. Meqë donit të shkonit sipas kokës suaj dhe të mbështeteshit në 
numrin e luftëtarëve tuaj, 14tokën tuaj do ta sulmojë lufta, dhe të gjitha kështjellat 
tuaja do të shkatërrohen.  
Do t’ju ndodhë si qytetit të Bet-Arbelit, të cilin e shkatërroi Shalmani♦; i dërrmoi 
fëmijët edhe nënat.  

15Po kështu do t’i ndodhë Bet-Elit si ndëshkim për krimet e tij të shëmtuara! Ende pa 
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lindur mirë dielli në ditën e betejës, mbreti i Izraelit do të jetë shkatërruar.” 
____________________ 
♦ Salamanu, mbreti i Moavit. 
 
Dashuria e Perëndisë fiton mbi zemërimin e tij 

Zoti thotë: «Kur Izraeli ishte ende i ri, e desha. E thirra prej Egjiptit siç e thërret 
ati birin e tij. 2Herë pas here u bëja thirrje izraelitëve nëpërmjet profetëve të mi, 

por ata u larguan prej meje. Ata therën kafshë për nder të Baalit dhe dogjën flijime 
para shtatores së tij. 3E megjithatë unë isha ai që u kisha mësuar hapat e para dhe i 
kisha mbajtur në krahë. Por ata nuk donin ta pranonin që rridhnin prej meje. 
4Me dashamirësi dhe dashuri i udhëhoqa si bujku, që ia ngre zgjedhën kaut të tij, që të 
mund të hajë më lehtë, i cili madje edhe përkulet për t’ia zgjatur ushqimin. 5Për këtë 
nuk kishte nevojë të ktheheshin në Egjipt; por si ndëshkim për mosmirënjohjen e tyre, 
asirianët do të sundojnë mbi ta. 6Në qytetet e tyre do të bëjë kërdinë shpata dhe do t’i 
asgjësojë të gjithë ata që kurdisin plane kundër meje. 7Ata janë të pavendosur nëse do 
të kthehen tek unë ose jo. Ata thërrasin për ndihmë, sepse i shtyp zgjedha, por askush 
nuk do t’ia heqë nga zverku. 
8E megjithatë, si mund të heq dorë prej teje, o Efraim, si mund të të lë në baltë? Nuk 
mund të të asgjësoj siç asgjësova qytetin e Adamës ose qytetin e Cevojimit! Më këputet 
shpirti kur mendoj për këtë; më pushton keqardhja për ty. 9Nuk dua t’i jap udhë 
zemërimit tim, as të lejoj që të dorëzohet herën e dytë, sepse jam Perëndi e jo njeri; 
unë, Perëndia e shenjtë, po vij për të të ndihmuar, jo për të të asgjësuar.  

10Të mërguarit do të më vijnë pas. Kur të ulërij si luani, ata do të afrohen nga deti në 
perëndim duke u dridhur. 11Të gatshëm për të më dëgjuar, ata do të vijnë nga Egjipti 
dhe nga Asiria, ashtu siç afrohet me fluturim një pëllumb. Do t’i kthej në atdheun e 
tyre. Këtë e kam vendosur unë, Zoti.» 
 
Izraeli i ngjan të parit të fisit të tij 

Zoti thotë: «Izraelitët më prekin  me gënjeshtrat dhe me mashtrimet e tyre, dhe 
banorët e Judës sillen pabesisht me mua, Perëndinë e tyre të shenjtë.» 

2Njerëzit e Efraimit sillen me marrëzi si njeriu që dëshiron të kapë erën, si njeriu që 
shkon pas erës së nxehtë të lindjes. Ata sillen çdo ditë e më keq me gënjeshtrat dhe me 
mashtrimet e tyre.  
Ata lidhin marrëveshje me asirianët kundër egjiptianëve, dhe njëkohësisht u sjellin 
dhuratë egjiptianëve vaj ulliri të çmueshëm. 3Por Zoti u kërkon llogari edhe banorëve të 
Judës. Ai duhet t’i ndëshkojë të gjithë pasardhësit e Jakovit, sepse e kanë merituar me 
veprat e tyre të këqija. 4Ata i ngjajnë të parit të fisit të tyre, Jakovit, i cili e mashtroi të 
vëllanë qysh në mitrën e nënës dhe kur u rrit luftoi me Perëndinë. 5Ai luftoi me 
engjëllin dhe e mundi, sepse me lutje dhe me lot nuk pranoi të ndahej prej tij. Në Bet--
El iu shfaq Perëndia dhe i tha: 6«Betohem si Perëndia e gjithëfuqishme dhe si Zoti: 7Ti 
do të kthehesh këtej me ndihmën time. Por bëj atë që kërkoj prej teje: sillu me 
besnikëri dhe me drejtësi, dhe më beso vetëm mua, Perëndinë tënd!» 
8Zoti thotë: ”Ti je bërë popull tregtar, o Efraim, sipas shembullit të kënanasve! Ti i 
mashtron njerëzit me gurë peshoreje të rremë. 9Ti thua: «Unë jam bërë i pasur dhe kam 
grumbulluar pasuri të madhe; por këtu nuk ka asgjë të keqe. Askush nuk mund të më 
akuzojë për mashtrim!» 10Por unë jam Zoti, Perëndia jote, i cili të nxori nga Egjipti! Ti 
do të detyrohesh përsëri të banosh në tenda të thjeshta, siç bën tani për disa ditë të 
festës.” 
13Kur Jakovi iku për në Mesopotami, luftëtari i Perëndisë u bë skllav për shkak të një 
gruaje; për ta fituar atë, ai ruajti delet.  

14Ndërsa Zoti e ruajti popullin e tij me një profet (Moisiun); nëpërmjet tij e nxori Izraelin 
nga skllavëria e Egjiptit. 11Herë pas here u foli nëpërmjet profetëve të tij pasardhësve të 
Jakovit; profetit ia bëri të njohur vullnetin e tij.  

12Por ata bënë krime, qysh në Gilead, dhe pastaj gjendja e tyre u keqësua edhe më 
shumë. Në Gilgal ata kushtuan për fli dema! Prandaj altaret e tyre do të shkatërrohen; 
ato do të bëhen si grumbuj gurësh pranë arës.  

15Njerëzit e Efraimit e kanë fyer rëndë Zotin e tyre. Për këtë ata do ta paguajnë me 
kokë. Zoti do të bëjë që sjellja e tyre e keqe të kthehet kundër tyre. 
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Larja përfundimtare e hesapeve me Izraelin 
Zoti thotë: ”Kur fliste Efraimi, dridheshin të gjithë; ky fis ishte i pushtetshëm në 
Izrael. Por pastaj u lidh me Baalin dhe u dha pas vdekjes. 2Megjithatë, njerëzit e 

Efraimit u ngarkuan me mëkate të mëtejshme; ata bënë idhuj prej argjendi – vepra të 
duarve njerëzore. Ata thanë: «Kush i sjell flijim Perëndisë, duhet t’i puthë viçat!» 
3Prandaj ata do të rrënohen me shpejtësi dhe pa gjurmë si reja e mëngjesit që 
përhapet, si vesa që avullohet, si stërkala që largohet prej erës, si tymi që shpërndahet. 
4Por unë jam Zoti, Perëndia juaj, i cili ju nxori nga Egjipti! Për ju nuk ka perëndi tjetër, 
dhe askush nuk mund t’ju vijë në ndihmë përveç meje. 5Unë isha ai që ju mbajta gjallë 
në shkretëtirën e thatë. 6Por kur punët ju shkuan më mirë, u ngopët dhe u bëtë 
arrogantë, dhe më harruat. 7-8Prandaj u bëra armiku juaj: si luan ose si panterë do t’ju 
zë pritë; do t’ju sulmoj si arushë, së cilës i kanë rrëmbyer këlyshet; do t’ju thyej, do t’ju 
copëtoj, do t’ju përlaj. 
9Është rrënimi yt, o Izrael, që më ktheve shpinën mua, ndihmësit tënd. 10Ku është 
atëherë mbreti yt, i cili duhet të të vijë në ndihmë dhe të t’i mbrojë qytetet? Ku janë 
kryetarët e tu? Ju kërkuat: «Na jepni një mbret dhe njerëz që dinë të na drejtojnë!» 
11Atëherë ta dhashë me zemërim një mbret, dhe me zemërim ta mora përsëri. 
12Nuk do ta harroj borxhin e Efraimit – ai është i mbështjellë mirë dhe i ruajtur mirë! 
13Kur të vijë dita vendimtare, do të të ndodhë si me fëmijën në mitrën e nënës, i cili 
është vendosur tërthoras dhe nuk mund të dalë nga mitra. 14Nuk kam ndër mend të të 
mbroj nga vdekja as të të çliroj nga bota e të vdekurve. O vdekje, dërgoji epidemitë e 
tua! O botë e të vdekurve, tregoje pushtetin tënd! Për ty nuk do të ketë më mëshirë. 
15Efraimi është si një kopsht ndër fiset e tij vëllazërore; por armiqtë do ta sulmojnë si 
era djegëse e lindjes nga shkretëtira, e cila i than të gjitha burimet. Unë i dërgoj vetë. 
Ata do t’ju plaçkitin dhe do t’jua marrin të gjitha thesaret. 

Shomroni do të ndëshkohet, sepse ngriti krye kundër Perëndisë. Burrat do të 
bien në luftë, fëmijët do të dërrmohen përtokë, dhe grave shtatzëna do t’u çahet 

trupi. 
 
Kur të kthehet Izraeli... 
2Ju izraelitë, kthehuni te Zoti, Perëndia juaj! Sepse ju vetë jeni fajtorë për rënien në 
fatkeqësi. 3Drejtojuni Zotit, shkoni tek ai dhe thoni: «Na i fal mëkatet tona! Pranoji 
dhuratat tona! Nuk po të sjellim kafshë flijimi, por besën tonë: 4Nuk do të kërkojmë më 
ndihmë tek asirianët; nuk do të mbështetemi më në kuajt tanë, as në karrocat tona të 
luftës; nuk duam t’i bëjmë më thirrje prodhimit të duarve tona si perëndisë sonë! 
Sepse ti ke mëshirë për ata që nuk kanë asnjë mbrojtës.»” 
5«Në qoftë se ata kthehen tek unë, – thotë Zoti, – do të rregulloj gjithçka dhe do t’u 
drejtohem me dashurinë time, megjithëse nuk e meritojnë; nuk dua të zemërohem më 
me ta. 6Atëherë do të jem për Izraelin si vesa; toka do të lulëzojë si zambak dhe do të 
lëshojë rrënjë të thella si cedër, 7do të mbijë me bollëk si ulli madhështor dhe do të 
kundërmojë si cedrat në malet e Libanit. 8Izraelitët do të banojnë përsëri nën hijen 
time, do të mbjellin drithë, do të lulëzojnë si hardhitë e njohura në shpatet e maleve të 
Libanit. 9O Efraim, për çfarë të duhen idhujt e tu? Unë jam ai që i dëgjoj lutjet e tua 
dhe që të shikoj me dashamirësi! Unë jam si qiparis me blerim të përhershëm; vetëm 
tek unë do të gjesh atë që të duhet për jetë.» 
 
Pasthënie 
10Kush është i mençur dhe i arsyeshëm, t’i kushtojë vëmendje asaj që është shkruar në 
këtë libër! Urdhërimet e Zotit tregojnë rrugën për një jetë të plotësuar. Kush i ndjek 
ato, arrin në cak; por kush rebelohet kundër Zotit, do të rrënohet. 
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LIBRI I PROFETIT JOEL 
 

Në këtë libër është shkruar ajo që Zoti shpalli nëpërmjet Joelit, birit të Petuelit. 
 

Mbi mbretërinë e Judës bien karkalecat dhe thatësira  
2Pa dëgjoni, ju pleqtë, pa dëgjoni, të gjithë banorët e vendit! A ka ndodhur diçka e tillë 
në kohën tuaj ose në kohën e paraardhësve tuaj? 3Tregojuni fëmijëve tuaj që t’u 
tregojnë fëmijëve të tyre dhe ata brezit që vjen pas! 
4Karkalecat u janë vërsulur fushave luzma pas luzmash; i kanë ngrënë të gjitha. Atë që 
kanë lënë disa, e hanë disa të tjerë. 5Zgjohuni, ju pijanecë, sepse edhe degët e hardhive 
i kanë ngrënë; nuk do të ketë verë të re! 6Një ushtri, që është e pamposhtshme, që nuk 
mund të numërohet, ka sulmuar vendin tonë. Ata kanë dhëmbë luani. 7Hardhitë dhe 
gjethet e fiqve tanë i kanë ngrënë, madje edhe lëvoren ua kanë hequr duke i brejtur, 
dhe vetëm drunjtë e zhveshur kanë mbetur. 
8Qani dhe vajtoni si nusja që ka humbur dhëndrin e saj! 9-10Fushat janë të shkretuara 
dhe të thara. Të korrat janë prishur; askush nuk sjell më drithë, vaj e verë si blatim 
pijesh ose blatim drithor në Tempullin e Zotit. Priftërinjtë që kujdesen për shërbesën e 
flijimeve, mbajnë zi. 11Vajtojeni fatkeqësinë tuaj, ju bujq dhe vreshtarë! Nuk ka as 
drithë e as elb për të korrur, 12hardhitë janë tharë, fiqve dhe hurmave, shegëve dhe 
mollëve, si dhe të gjitha pemëve të egra u kanë rënë gjethet. Tërë gëzimi i njerëzve po 
venitet. 
13Ju priftërinj pranë altarit të Zotit, vishni rrobat e zisë dhe vajtoni! Mbani zi edhe 
natën! Nuk ka drithë, as vaj, as verë për flijimet në Tempullin e Zotit. 14Shpallni një ditë 
agjërimi! Jepni urdhër për të bërë shërbesa pendimi. Pleqtë dhe mbarë populli të 
mblidhen në Tempullin e Zotit, të Perëndisë suaj, për ta thirrur për ndihmë! 
 
Padia e profetit 
15Vaj për atë që na pret! Dita kur Zoti do të bëjë gjyqin, është afër. Perëndia e 
gjithëfuqishme po vjen për të na ndëshkuar! 16Pa ndihmë, ne duhet të shohim se si 
shkatërrohet ushqimi ynë. Prandaj hesht gëzimi dhe hareja në shtëpinë e Perëndisë 
sonë. 17Kokrrat e farës qëndrojnë të thara nën plisat e arës. Rezervat mbaruan, depot 
janë rrënuar; sepse nuk ka më drithë. 18Bagëtia endet andej-këtej duke pëllitur, sepse 
nuk gjen ushqim; madje edhe kopetë e dhenve vuajnë. 
19Ty, o Zot, të thërras për ndihmë! Vapa e ka përpirë barin dhe i ka përcëlluar pemët. 
20Madje edhe kafshët e stepës të thërrasin; sepse rrëkezat kanë shteruar dhe bari është 
tharë. 
 
Zoti përdor ushtrinë e karkalecave si mjet ndëshkimi 

Bjerini bririt të alarmit në Cion, jepni alarmin në malin e shenjtë të Zotit! Dridhuni, 
banorë të vendit! Dita, kur Zoti do të bëjë gjyqin,♦ është afër! 2Ajo ditë është e errët 

si nata, e mbuluar me re të zeza. Ashtu siç shpërndahet me shpejtësi agimi nëpër 
male, ashtu do të hyjë rrëmbimthi në vend një ushtri armike e fuqishme, që nuk mund 
të numërohet. Gjer tani askush nuk e ka përjetuar një gjë të tillë, as më vonë nuk do 
të ketë diçka të tillë. 
3Para tyre tërbohet zjarri dhe pas tyre lëshohen flakët. Para se të vijnë, vendi është 
kopsht i lulëzuar, e kur të kenë kaluar, do të shtrihet i mjerë si shkretëtirë. Asgjë nuk 
shpëton prej tyre. 4Ata duken si kuaj, vrapojnë andej-këtej si kuajt në betejë. 5Kur 
kërcejnë mbi majat e maleve, dëgjohet një zhurmë si rrapëllima e karrocave, si kërcitje 
flakësh që përpinë kashtën e fushës. Ata janë si ushtri e gatshme për luftë. 6Para 
shikimit të tyre popujt përpëliten nga frika, të gjitha fytyrat zbehen. 7Si trupa 
sulmuese, ato mësyjnë dhe ngjiten nëpër mure. Ata vazhdojnë të patundur rrugën e 
tyre; asnjëri nuk largohet qoftë edhe një gisht nga rruga, 8e as i zë rrugën tjetrit. 
Përparimin e tyre nuk mund ta pengojë asnjë armë. 9Ata sulmojnë qytetin, u sulen 
mureve, ngjiten si vjedhës nëpër dritaret e të gjitha shtëpive. 
10Toka tundet dhe qielli dridhet para tyre; dielli dhe hëna errësohen, dhe yjet shuhen. 
11Vetë Zoti i udhëheq, u jep urdhra me zë bubullime. Tërë ushtria shumë e madhe 
zbaton vullnetin e tij. Është e tmerrshme dita kur të ndërhyjë Zoti. Kush do ta 
mbijetojë? 
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_____________ 
♦ fjfj. Dita e Zotit, d.m.th. Dita kur Zoti do të ndërhyjë për të shkatërruar armiqtë e tij dhe të 
gjykuar popullin e tij.. 
 
Shpresa për durimin e Zotit 
12«Por madje edhe tani mund të ktheheni tek unë, – thotë Zoti, – kthehuni tek unë me 
gjithë zemër, agjëroni, qani dhe vajtoni! 13Grisni zemrat, jo rrobat!» 
Po, kthehuni te Zoti, Perëndia juaj! Ju e dini: ai është plot dashuri dhe mëshirë. Ai ka 
durim, dashamirësia e tij nuk ka kufi. Ai nuk lejon që fatkeqësia të shkojë deri në 
fund. 14Ndoshta do t’i vijë keq dhe do të lejojë që në fushat dhe vreshtat tuaja të rritet 
edhe një korrje. Atëherë do të mund t’i sillni si flijim drithin dhe verën tuaj. 
 
Apel për mëshirën e Zotit 
15Bjerini bririt në malin e Cionit! Shpallni një ditë agjërimi, jepni urdhër për një 
shërbesë pendimi. 16Mblidhni popullin dhe shikoni që të paraqitet i pastër para Zotit! 
Të mblidhen të gjithë, nga foshnjat në gji deri në pleqtë! Edhe dhëndri me nusen duhet 
të dalin nga dhoma e dasmës! 17Priftërinjtë, shërbëtorët e Zotit duhet të qajnë e të luten 
në vendin midis shenjtërores dhe altarit: ”O Zot, ki mëshirë për popullin tënd! Ne jemi 
prona jote! Mos na turpëro duke lejuar që mbi ne të sundojnë kombe të huaja. Mos lejo 
që të huajt të tallen dhe të thonë: «Ku është futur perëndia juaj?»” 
 
Zoti përgjigjet 
18Atëherë te Zoti zgjohet dashuria e madhe për vendin e tij dhe mëshira për popullin e 
tij. 19Ai i përgjigjet: «Unë ju garantoj: do t’ju jap aq drithë, verë dhe vaj, sa të mund të 
ngopeni me to. Nuk do të jeni më gazi i botës, 20sepse do t’ju shpëtoj nga ushtria e 
veriut. Pararojën e saj do ta dëboj në Detin e Vdekur, kurse praparojën në Detin 
Mesdhe; ushtrinë do ta dëboj në shkretëtirë, ku do të shkatërrohet. Kufomat do ta 
mbushin ajrin me qelbësirën e tyre. Kështu do t’i ndëshkoj për mburrjen e tyre. 
21O fusha, mos kini më frikë, gëzohuni dhe ngazëllohuni! Zoti ka bërë gjëra të mëdha. 
22Ju kafshët e stepës, mos kini më frikë! Kullotat janë përsëri të gjelbra. Madje pemët 
lidhin përsëri kokrra; fiqtë dhe hardhitë japin përsëri prodhime të bollshme. 23O banorë 
të malit të Cionit, gëzohuni dhe ngazëllohuni për Zotin, Perëndinë tuaj! Ai ju tregon 
dashamirësinë e tij dhe ju dërgon përsëri shi, në vjeshtë dhe në pranverë, ashtu si më 
parë. 24Në lëmenj grumbullohet drithi dhe në shtrydhës derdhen govatat me musht dhe 
vaj. 
25Zoti thotë: «Ushtrinë time të madhe e dërgova kundër jush. Por tani do t’jua 
zëvendësoj të korrat që i shkatërruan luzmat e karkalecave. 26Do të mund të ngopeni 
siç duhet. Atëherë do të më lavdëroni mua, Perëndinë tuaj, sepse për ju bëra mrekulli 
të tilla. Kombet e tjera nuk do ta përqeshin më kurrë popullin tim. 27Nga kjo do ta 
kuptoni se unë, Zoti, jam në mesin tuaj, se unë jam Perëndia juaj dhe përveç meje nuk 
ka asnjë perëndi tjetër. Popullin tim nuk do t’ia dorëzoj më kurrë turpit.» 
 
Shenjat për gjyqin botëror 

Zoti vazhdon: «Do të vijë koha, kur të gjithë do t’i mbush me shpirtin tim. Atëherë 
të gjithë (në Izrael) do t’i bëj profetë dhe profetesha;♦ pleqtë dhe të rinjtë do të 

shohin vegime. 2Edhe shërbëtorëve dhe shërbëtoreve do t’ua jap atëherë shpirtin tim. 3--

4Atëherë do të jetë e afërt dita e madhe dhe e tmerrshme kur do të bëj gjyqin. Shenjat e 
saj do të shihen në qiell dhe në tokë: njerëzit do të shtrihen të vrarë në gjakun e tyre; 
në qiell do të ngrihen flakë dhe re tymi; dielli do të errësohet, dhe hëna do të bëhet e 
kuqe si gjaku. 5Por secili që do të kthehet tek unë, do të shpëtojë.» 
Atëherë do të ndodhë ajo që shpalli Zoti: «Në malin e Cionit në Jerusalem do të ketë 
shpëtim.» Dhe të gjithë ata që do t’i bëjnë thirrje Zotit (për shpëtim), do t’i shpëtojnë 
rrënimit. 
_________________ 
♦ d.m.th. izraelitët do të bëhen organet e zbulimit hyjnor për kombet e tjera. 
 
Dënimi i armiqve të popullit të Zotit 

Zoti thotë: ”Në kohën kur ta ndryshoj fatin e Judës dhe të Jerusalemit, 2do t’i 
mbledh të gjithë popujt dhe do t’i çoj në luginën e quajtur «Jehoshafat (Zoti bën 
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gjyqin)». Atje do t’i vë para përgjegjësisë për atë që i bënë popullit tim, Izraelit, këtij 
kombi që është prona ime. Ata e kanë shpërndarë ndër kombe, e kanë ndarë vendin 
tim 3dhe i kanë ndarë me short banorët e tij ndërmjet tyre. Për një natë me një 
prostitutë ata kanë paguar një të ri, dhe për një gotë verë kanë shitur një vajzë. 
4O burra të Tirit dhe të Sidonit dhe të gjithë filistinë, ju doni të hidheni në sulm kundër 
meje? Ju doni të hakmerrni ndaj meje? Megjithatë, unë kam arsye të fortë për t’u 
hakmarrë ndaj jush! Sa hap e mbyll sytë do të bëj që veprat tuaja të këqija të bien mbi 
ju. 5Ju e keni marrë argjendin dhe arin tim dhe keni futur në pallatet tuaja thesaret e 
mia më të çmueshme. 6Të rinjtë e Judës dhe të Jerusalemit i keni rrëmbyer nga atdheu 
i tyre dhe i keni shitur larg në Greqi. 7Por do t’i mbledh që andej dhe do të bëj që veprat 
tuaja të këqija të bien mbi ju. 8Atëherë të rinjtë tuaj, burrat dhe gratë, do t’ua dorëzoj 
njerëzve të Judës, dhe ata do t’i shesin larg në Shebë. Këtë do ta shkaktoj unë, Zoti. 
9Bëju thirrje kombeve: «Përgatituni për luftë! Radhitni trupat! Të paraqiten të gjithë 
burrat e aftë për shërbim ushtarak dhe të marshojnë! 10Rrihni ploret në shpata, dhe 
bëni prej veglave tuaja për krasitje maja për heshta! Madje edhe më i dobëti të pohojë: 
Luftoj si luani! 11Afrohuni, ju kombe, ejani nga të gjitha anët!» (e kur të jenë mbledhur 
atje, bëj, o Zot, që engjëlli yt i fortë të veprojë kundër tyre!) 12Kështu do të ftohen kom-
bet për të hyrë në luginën e quajtur «Zoti bën gjyqin». Atje do të ulem në karrigen e 
gjykatësit dhe do t’u kërkoj llogari të gjitha kombeve përreth. 13Merrni draprin, të 
korrat janë gati! Shkelni shtrydhësin derisa të mbushet deri në majë. U mbush kupa; 
fajësia e kombeve është tepër e madhe.” 
14Po dëgjoj zhurmën e ushtrive shumë të mëdha në Luginën e gjyqit. Po afrohet dita 
kur Zoti do t’u kërkojë llogari kombeve. 15Dielli dhe hëna errësohen, yjet shuhen. 16Si 
ulërima e luanit, si bubullima që del nga mali i Cionit, zëri i Zotit bën që toka dhe qielli 
të dridhen. Por për popullin e tij Zoti është strehim i sigurt dhe mal mbrojtës. 17«Pastaj, 
– thotë Zoti, – do ta kuptoni se unë jam Perëndia juaj. Banoj në Cion, në malin tim të 
shenjtë; dhe Jerusalemi do të jetë i paprekshëm, të huajt nuk do të futen më atje.» 
18Zoti thotë: «Atëherë malet do të pikojnë nga vera dhe kodrat nga qumështi, ndërsa 
përrenjtë e Judës do të kenë ujë gjatë tërë vitit. Nga Tempulli im do të rrjedhë një 
burim që do të ujitë madje edhe luginën më të tharë. 19Ndërsa Egjipti dhe Edomi do të 
shndërrohen në shkretëtirë si dënim për krimin që banorët e tyre u bënë banorëve të 
Judës. Në të vërtetë, në vendin e tyre ata kanë vrarë hebrenj të pafajshëm. 20-21A duhet 
t’i lejoj të veprojnë kështu pa i ndëshkuar? Do t’i ndëshkoj për këtë, me po atë siguri që 
banoj në malin e Cionit! Por Juda do të jetë e banuar përherë dhe Jerusalemi do të 
mbetet i sigurt përgjithmonë.» 
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LIBRI I PROFETIT AMOS 
 
Hyrje 

Në këtë libër është shkruar ajo që Amosi, një blegtor nga fshati i Tëkoas, mori nga 
Zoti si lajm për mbretërinë e Izraelit. Ai i shpalli këto fjalë dy vjet para tërmetit të 

madh, kur në Judë mbretëronte Uzija, ndërsa në Izrael Jaravami II, biri i Joashit. 
2Amosi tha: «Si ulërima e luanit dhe bubullima, del zëri i Zotit nga mali i Cionit në 
Jerusalem. Atje banon Zoti, me zemërim e ngre zërin; atëherë kullotat e njoma thahen, 
thahet edhe vetë pylli në majën e Karmelit. 
 
Popujt fqinjë të Izraelit duhet të presin dënimin e Perëndisë 
3Dëgjoni çfarë thotë Zoti: «Banorët e Damaskut kanë bërë krim pas krimi. Atë i kanë 
trajtuar mizorisht banorët e krahinës së Gileadit. Prandaj nuk do t’i kursej. 4Do t’u vë 
zjarrin pallateve të tyre, të cilat i ndërtuan mbretërit Hazael dhe Ben-Hadad. 5Do t’i 
thyej shulat e portave të Damaskut, dhe do t’ua dorëzoj qytetin armiqve të tij; madje 
edhe sundimtarët e Bikat-Avenit dhe të Bet-Edenit do t’i vras. Popullsia e vendit do të 
rrëmbehet në Kir. Këtë e kam vendosur unë, Zoti.» 
6Dëgjoni çfarë thotë Zoti: «Banorët e Gazës kanë bërë krim pas krimi.♦ Ata kanë 
shpopulluar fshatra të tëra dhe ua kanë shitur banorët e tyre edomasve. Për këtë nuk 
do t’i kursej. 7Do t’u vë zjarrin mureve të Gazës, që të përpihen ndërtesat e saj 
madhështore. 8Edhe mbretërit e Ashdodit dhe të Ashkelonit do t’i vras, qytetin e 
Ekronit do ta rrafshoj me tokën. Asnjë filistin nuk do të shpëtojë gjallë. Këtë e kam 
vendosur unë, Zoti.» 
9Dëgjoni çfarë thotë Zoti: «Banorët e Tirit kanë bërë krim pas krimi.♦♦ Ata e kanë 
shkelur marrëveshjen e miqësisë me Izraelin, u kanë shitur edomasve fshatra të tëra. 
Për këtë nuk do t’i kursej. 10Do t’u vë zjarrin mureve të Tirit, që të përpihen ndërtesat e 
tij madhështore. 
11Dëgjoni çfarë thotë Zoti: «Banorët e Edomit kanë bërë krim pas krimi. I kanë 
masakruar pa mëshirë izraelitët, kombin e tyre vëlla, dhe kanë nxitur urrejtje ndaj 
tyre. Për këtë nuk do t’i kursej. 12Do të dërgoj zjarr në vendin e tyre, që të përpihen 
ndërtesat madhështore të Bocrës.» 
13Dëgjoni çfarë thotë Zoti: «Banorët e Amonit kanë bërë krim pas krimi. Kur u përpoqën 
ta zgjeronin krahinën e tyre, u kanë çarë barqet edhe grave shtatzëna në rrethin e 
Gileadit. Për këtë nuk do t’i kursej. 14Do t’u vë zjarrin mureve të kryeqytetit të tyre, 
Rabës, që të përpihen ndërtesat e tyre madhështore. Do të kanoset kushtrimi i luftës; 
beteja do të tërbojë si stuhia që ulërin, kur të ndodhë kjo. 15Mbreti i amonasve duhet të 
shkojë në mërgim bashkë me të gjithë kryetarët e tij. Këtë e kam vendosur unë, Zoti.» 
_____________ 
♦  filistenjtë merreshin me tregtinë e skllevërve. Gazën e pushtoi Tiglat-Pilezeri (Asiri) më 734, 
Ashdodin e pushtoi Sargoni (Asiri) më 711, dhe Ekronin e pushtoi Sinaheribi (Asiri) më 701 
p.e.r. ♦♦  Tregtarët e skllevërve nga Tiri, dorëzuan tek edomasit individët për t’i përdorur në 
minierat e bakrit. Tirin e pushtoi Nebukadnecari më 573 (pas një rrethimi 13 vjetorsh), dhe e 
shkatërroi plotësisht Aleksandri i Madh më 332 p.e.r. 

  
Dëgjoni çfarë thotë Zoti: «Banorët e Moavit kanë bërë krim pas krimi. Ata i kanë 
bërë hi eshtrat e mbretit edomas. Për këtë nuk do t’i kursej. 2Do të dërgoj zjarr në 

vendin e tyre, që të përpihen ndërtesat madhështore të Kerijotit. Burrat e tyre do të 
bien në betejën gjëmuese, nën kushtrimin e luftës dhe sinjalet e bririt të armiqve të 
tyre. 3Mbretin e tyre dhe të gjithë kryetarët e tyre do t’i vras. Këtë e kam vendosur unë, 
Zoti.» 
4Dëgjoni çfarë thotë Zoti: «Banorët e Judës kanë bërë krim pas krimi. Nuk e kanë 
përfillur vullnetin tim, urdhërimet e mia i kanë shkelur dhe janë mashtruar nga idhujt, 
siç ndodhi edhe me paraardhësit e tyre. Për këtë nuk do t’i kursej. 5Do të dërgoj zjarr 
në vend, që të përpihen ndërtesat madhështore të Jerusalemit.» 
 
Po vetë Izraeli? 
6Dëgjoni çfarë thotë Zoti: «Edhe ju banorët e Izraelit keni bërë krim pas krimi! Prandaj 
edhe ju nuk do t’ju kursej. Ju shitni skllevër njerëz të ndershëm, kur nuk mund t’i 
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paguajnë borxhet e tyre; por ju shitni edhe një të varfër kur ju ka borxh një çikërrimë 
si një palë këpucë. 7Ju i goditni me shqelma ata që ju kërkojnë ndihmë e që janë të 
shtrirë para jush në pluhur; ju i mënjanoni me bërryla pa mëshirë të dobëtit. Atë dhe 
bir keqtrajtojnë të njëjtën skllave. Kështu, me sjelljen tuaj e njollosni emrin tim të she-
njtë. 8Ju shtriheni pranë çdo altari mbi rrobat që ua keni marrë të varfërve si peng; në 
shenjtëroret tuaja pini verën që e keni kërkuar si zëvendësim për borxhe të papaguara. 
9E megjithatë për hirin tuaj i kam asgjësuar amorasit. Ata ishin të mëdhenj si cedra, të 
fortë si lisa, por i kam shkulur me gjithë rrënjë. 10Ju kam çliruar nga Egjipti dhe ju 
kam udhëhequr nëpër shkretëtirë për dyzet vjet, derisa të mund ta shtinit në dorë 
vendin e amorasve. 11Si dëshmitarë kam thirrur prej gjirit tuaj profetët dhe njerëzit që 
janë shuguruar për mua. A nuk është kështu, o izraelitë? 12Por të shuguruarve u keni 
dhënë për të pirë verë, dhe profetët i keni ndaluar të flasin në emrin tim. 
13Do t’ju ndëshkoj, që të rënkoni si një karrocë e mbingarkuar me të korra. 14-15Edhe më 
i shpejti nuk do të mund të shpëtojë atëherë, më të fortit nuk do t’i vlejë fuqia, as më të 
guximshmit trimëria. Harkëtarët do të shpartallohen para se të mund të qëllojnë një 
shigjetë; edhe ekuipazhi i karrocave nuk do të mund të shpëtojë. 16Madje edhe më i gu-
ximshmi do të flakë atë ditë gjithçka për të shpëtuar kokën. Kështu them unë, Zoti.» 
 
Populli i zgjedhur 

Pa dëgjoni, ju izraelitë! Ju jeni populli që Zoti e ka nxjerrë nga Egjipti. Ai ju thotë: 
2«Prej të gjithë popujve të tokës ju kam zgjedhur vetëm ju. Prandaj peshon fajësia 

juaj kaq rëndë dhe për këtë unë duhet t’ju kërkoj llogari.» 
 
Profeti nuk ka mundësi tjetër 
3A udhëtojnë bashkë dy njerëz pa u qenë takuar më parë me njëri-tjetrin? 4A ulërin 
luani pa parë pre? A dëgjohet hungërima e tij pa marrë nëpër kthetra prenë? 5A zihet 
zogu në rrjetë pa vendosur karremin? A hapet kurthi pa u zënë asgjë? 6A bie alarmi në 
qytet e populli të mos shqetësohet? A bie ndonjë fatkeqësi mbi qytet, pa e pasur 
dërguar Zoti? 
7-8Luani ulërin, e kush nuk ka frikë? Perëndia, Zoti, flet, e kush nuk e transmeton 
lajmin e tij? 
Në të vërtetë, Perëndia, Zoti, nuk bën asgjë pa njoftuar më parë lajmëtarin e tij, 
profetin. 
 
Rrënimi i Shomronit 
9Zoti thotë: ”Shpallni para shtëpive të të pushtetshmëve në qytetin filistin të Ashdodit 
dhe në Egjipt: «Ejani, mblidhuni në malet rreth qytetit të Shomronit dhe dëshmoni se 
si dhuna dhe shtypja është atje në rendin e ditës!» 10Banorët e tij e shkelin drejtësinë 
me këmbë dhe grumbullojnë thesare në shtëpitë e tyre, të cilat i kanë fituar me 
kërcënime dhe vrasje. 11Prandaj banorëve të Shomronit u shpall: vendin tuaj do ta 
rrethojnë armiqtë, do t’jua shembin kështjellat dhe do t’jua plaçkitin të gjitha shtëpitë. 
12Nga izraelitët që banojnë në Shomron, do të mbeten aq sa mbetet nga qengji pasi e ka 
përpirë luani. Shumë-shumë do t’i mbeten si dëshmi dy eshtra kofshe ose një copë 
veshi. Kështu, në Shomron do të gjendet vetëm një shpinore e shkëputur ose një 
këmbë shtrati, në të cilin tani jeni shtrirë.” 
13Perëndia, Zoti i gjithëfuqishëm, thotë: ”Dëgjojeni këtë dhe shpalljani pasardhësve të 
Jakovit: 14«Po vjen dita kur do t’i ndëshkoj izraelitët për krimin e tyre. Atëherë do t’i 
shkatërroj altarët e shenjtërores së Bet-Elit; pjesët e ngritura të altarit do të shtrihen 
përtokë të thyera. 15Shtëpitë madhështore, vilat e verimit dhe pallatet e dimërimit do t’i 
bëj gërmadha; ndërtesat dykatëshe të stolisura me fildish do t’i rrafshoj me tokën.» Kë-
të e kam vendosur unë, Zoti.” 
 
Kundër grave të pasura të Shomronit 

Dëgjoni, ju gra të Shomronit, topolake dhe të bukura si lopët e Bashanit! Ju i 
shtypni të dobëtit dhe ua merrni shpirtin të varfërve. Ju u thoni burrave tuaj: 

«Shpejt, na sillni diçka për të pirë!» 2Zoti është betuar për emrin e tij të shenjtë: «Po 
vjen koha kur ju të gjitha pa përjashtim do t’ju kapin me grepa. 3Njëra pas tjetrës do të 
dëboheni (në mërgim) nëpër të çarën më të afërt në ledhin e kështjellës, dhe do të 
dërgoheni drejt Hermonit (në veri)! Kështu kam vendosur unë, Zoti!» 
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Padi kundër shërbesës së prishur 
4-5Perëndia, Zoti, thotë: «Ngrihuni, ju izraelitë! Ejani në shenjtëroren e Bet-Elit dhe 
mëkatoni lirisht! Ejani në shenjtëroren e Gilgalit dhe ngarkohuni me faj! Festoni ditën 
e parë blatimin e drithit dhe të nesërmen dorëzimin e së dhjetës së prodhimit dhe më 
fyeni me to! Sillni prej bukës suaj blatime mirënjohjeje dhe ftoni me zë të lartë njerëzit 
në flijimet tuaja të lira dhe më fyeni me to! Kështu ju pëlqen!» 
 
Izraeli është i pandreqshëm 
6Zoti thotë: «Ju dërgova një zi buke, që të mos ju mbetej gjë për të ngrënë në qytetet 
dhe fshatrat tuaja. Kjo erdhi prej meje! E megjithatë ju nuk jeni kthyer tek unë. 
7E mbajta shiun, kur arave u nevojitej më shumë se kurrë. Mbi njërin qytet hodha shi, 
kurse mbi tjetrin nuk ra asnjë pikë ujë. Njëra arë shtrihet madhështore, kurse në 
tjetrën gjithçka po thahej. 8Prej gjithandej njerëzit që ishin rreshkur për ujë, u hoqën 
zvarrë drejt qytetit, ku ende kishte ujë; por nuk mjaftonte për kaq shumë njerëz. E 
megjithatë ju nuk jeni kthyer tek unë. 
9Ju dërgova ndryshk dhe munk; kopshtet dhe vreshtat tuaja, fiqtë dhe ullinjtë tuaj i 
hanë karkalecat. E megjithatë, ju nuk jeni kthyer tek unë. 
10Ju dërgova murtajë si egjiptianëve dikur. Bëra që burrat tuaj të bien në betejë, ndërsa 
kuajt tuaj ua dorëzova armiqve si plaçkë. Bëra që në kampet tuaja era e keqe e 
kufomave t’ju vinte në hundë. E megjithatë ju nuk jeni kthyer tek unë. 
11Bëra që qytete të tëra të rrënoheshin, siç ndodhi dikur me Sodomin dhe Amorën – 
vetëm disa shpëtuan të gjallë nga katastrofa, siç rrëmbehet nga zjarri një kërcu i 
djegur. E megjithatë, ju nuk jeni kthyer tek unë. 
12Por tani do të vij vetë për t’ju kërkuar llogari. Përgatituni të paraqiteni para meje, ju 
izraelitë!» Kështu thotë Zoti. 
 
Perëndia, krijuesi i fuqishëm 
13Ai ka formuar malet dhe ka krijuar erërat. Nëpërmjet lajmëtarëve të tij, Ai u thotë 
njerëzve çfarë ka ndër mend. Ai bën që dita të shndërrohet në natë; ecën mbi majat më 
të larta të tokës. Ai quhet Zoti i gjithëfuqishëm! 
 
A ka ende shpëtim për Izraelin? 

Dëgjoni këngën e vajit që po filloj të këndoj për ju, o izraelitë: 
2Virgjirësha e Izraelit është shtrirë për vdekje. Nuk do të ngrihet më kurrë, dhe nuk 

do ta ndihmojë më askush. 3Perëndia, Zoti, thotë: «Në qoftë se nga një qytet do të dalin 
një mijë burra për luftë, do të kthehen vetëm njëqind, e në qoftë se do të dalin njëqind, 
do të kthehen vetëm dhjetë. Kështu do të jetë gjithkund në mbarë Izraelin.» 
4Zoti u thotë izraelitëve: «Ejani tek unë, atëherë do të mbeteni gjallë! 5Mos shkoni në 
Beershevë për t’u falur. Mos më kërkoni në Bet-El; Bet-Eli do të asgjësohet. Mos 
shkoni as në Gilgal; populli i tij është i dënuar me mërgim!» 
6Ejani te Zoti, atëherë do të mbeteni gjallë! Ndryshe ai do t’i sulmojë pasardhësit e 
Josefit si zjarri. Ky zjarr do të përpijë madje edhe shenjtëroren e Bet-Elit; askush nuk 
do të mund ta shuajë. 
7Mjerë ju! Ju e shkelni drejtësinë me këmbë; ju e shfrytëzoni atë për t’ua hequr të 
drejtat të tjerëve. 
8Ai ka krijuar yllësitë – shenjëzat dhe Orionin. E kthen errësirën në dritë, dhe dritën 
përsëri në errësirë. Ai e thërret ujin nga deti, dhe e bën të bjerë mbi tokë. Ai quhet Zoti. 
9Ai asgjëson të fuqishmit dhe shkatërron kështjellat e tyre. 
10Mjerë ju! Ju e urreni cilindo që thotë të vërtetën në gjyq dhe cilindo që e damkos me 
turp padrejtësinë! 13Prandaj ai që në një kohë të tillë hesht dhe nuk ju dorëzon përpara 
drejtësisë, është i mençur. 
11-12Jam në dijeni për sjelljen tuaj të keqe, dhe për krimet tuaja të pafund! Ju i sh-
frytëzoni të varfrit dhe kërkoni prej tyre kontribute të mëdha drithi. Ju ndiqni qytetarë 
të ndershëm, merrni ryshfet dhe ua mohoni të pambrojturve të drejtat. Por dënimi nuk 
do të vonojë; ju nuk do të banoni në shtëpitë tuaja të reja me gurë të gdhendur, as do 
ta pini verën prej vreshtave tuaja të sapombjella. 
14Ejani te Zoti! Kthejani shpinën padrejtësisë; kujdesuni për drejtësinë! Atëherë do të 
mbeteni gjallë. Atëherë Perëndia e Izraelit do të jetë me të vërtetë me ju, ashtu siç 
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pohoni. 15Urrejeni të keqen, duajeni të mirën! Kujdeseni që para gjyqit të miratohet 
drejtësia. Atëherë ndoshta Perëndia e Izraelit do të ketë mëshirë për ata që mbeten 
gjallë prej pasardhësve të Josefit. 
16Meqë e shkelni drejtësinë me këmbë, Perëndia, Zoti i gjithëfuqishëm, ju njofton: «Në të 
gjitha sheshet do të dëgjohen këngë vaji, në të gjitha rrugët thirrje pikëllimi. Meqë nuk 
ka mjaft gra për të vajtuar, do të sillen bujqit nga fusha për të nisur vajin. 17Edhe 
vreshtat ku dikur mbretëronte gëzim dhe hare, do t’i mbulojë vaji. Në të vërtetë, do ta 
përshkoj mbarë vendin dhe do të mbledh të korra të përgjakshme. Kështu them unë, 
Zoti!» 
 
Izraeli kujton se do të shpëtojë 
18Mjerë ju që dëshironi që të vijë dita kur Zoti do të ndërhyjë! Mos mendoni se ajo do të 
jetë dita e fitores? Kjo ditë do t’ju sjellë errësirë e jo dritë! 19Do t’ju ndodhë si me njeriun 
që ikën nga luani dhe përplaset me ariun, dhe kur vjen shëndoshë në shtëpi 
mbështetet te muri, e ha nepërka. 20Dita e Zotit do të sjellë errësirë e jo dritë; ajo është 
ditë e zezë; nuk do t’ju lërë asnjë vagëllim shprese. 
 
Shërbesa fetare nuk e zëvendëson sjelljen e drejtë 
21Zoti thotë: «Festat tuaja i urrej ♦ dhe nuk mund ta duroj festimin tuaj. 22Flijimet e 
përkushtimit dhe blatimet drithore ngjallin tek unë neveri; nuk mund ta shoh më viçin 
e majmë që therni për gostinë e flijimit. 23Pushoni së llomotituri këngët tuaja! Tingëllimi 
i harpave tuaja më rëndon! 24Shikoni më mirë që secili të fitojë të drejtën e tij! E drejta 
dhe drejtësia duhet ta mbushin vendin si lumi që nuk thahet kurrë. 
25Mos kam kërkuar prej jush (vetëm) flijime miqësie dhe blatime drithore gjatë endjes 
së dyzet viteve nëpër shkretëtirë? 26Vallë nuk parakaluat me pikturat e idhujve të 
Sakutut, mbretit të qiellit, dhe të Kevanit, perëndisë së yjeve,♦♦ siç edhe bëni tani? 27Të 
jeni të sigurt për këtë: (parakalimi do të mbarojë në Asiri) – do t’ju shpien në mërgim 
përtej Damaskut.» Kështu thotë Perëndia, Zoti i gjithëfuqishëm. 
__________ 
♦ d.m.th. ritet që s’kanë lidhje etike. ♦♦ perënditë asiriane, që izraelitët u detyruan të adoptonin 
kur lidhën aleancën me Asirinë. Kështu, këto perëndi do të kthehen në pikënisjen e tyre, duke 
marrë me vete viktimat e tyre, izraelitët. Zoti edhe thotë se Izraeli kishte që në fillim prirje për 
idhujtari. 
 
Faji i qarqeve udhëheqëse 

Ju përtacë në malin e Cionit! Ju të vetësigurt në malin e Shomronit! Ju pleqtë e 
Izraelit, e të parit të kombeve, tek i cili kërkohet këshillë dhe ndihmë! Të mos ju 

shkojë mendja se mund të shpëtoni. 2«Hyni në qytetin e Kalneut, – thoni, – hyni në 
qytetin e madh të Hamatit dhe në qytetin filistin të Gatit! Mos jeni në gjendje më të 
mirë se ato? Mos jeni dy mbretëri të mëdha, Izraeli dhe Juda? Mos është krahina juaj 
më e vogël se e jona?» 
3Ju mendoni se fatkeqësia qëndron ende larg. Por ju bëni çmos për të sjellë një fund të 
tmerrshëm. 4Ju shtriheni mbi kolltukë, të stolisur me fildish, dhe hani mishin e njomë 
të qengjave dhe të viçave të majmë. 5Ju gërvalleni me harpa dhe mendoni se mund të 
bëni këngë më të mira se ato të Davidit! 6Ju pini verë me gjyma dhe përdorni parfumet 
më të shtrenjta; por fakti që kjo po e çon vendin tuaj në rrënim, nuk ju bën përshtypje. 
7Për këtë Zoti i gjithëfuqishëm thotë: «Ju duhet të shkoni të parët në mërgim, dhe 
gostitë tuaja do të marrin fund papritur.» 
 
Shkatërrimi i Shomronit 
8Perëndia, Zoti i gjithëfuqishëm, thotë: ”Mendjemadhësia e pasardhësve të Jakovit 
ngjall tek unë neveri; i urrej pallatet e tyre madhështore. Për këtë arsye Shomronin me 
të gjithë banorët e tij do t’ia dorëzoj rrënimit. Ky është vendimi im i prerë. 
9Në qoftë se në ndonjë shtëpi do të mbeten dhjetë njerëz: edhe ata duhet të vdesin. 
10Dhe në qoftë se në qoshen më të largët të shtëpisë do të ulet njëri që ka mbetur gjallë, 
dhe vjen një i afërm për të varrosur të vdekurit, dhe e pyet: «A ka mbetur gjallë ndonjë 
tjetër përveç teje?» dhe ai përgjigjet: «Askush», atëherë tjetri do të thotë: «Mos e 
përmend emrin e Zotit; përndryshe, ai do ta vërejë që këtu jeton ende dikush !»” 
11Zoti do të japë një urdhër, dhe atëherë shtëpitë dhe pallatet do të bëhen gërmadha, si 
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të mëdhatë, ashtu edhe të voglat. 
 
Dënimi për padrejtësi dhe vetëlavdërim 
12A udhëtohet me kalë dhe karrocë mbi shkrepa ♦ ose a lërohet deti me qe? Ndërsa ju e 
përdorni të drejtën për t’u hequr të tjerëve të drejtat e tyre, dhe në emër të drejtësisë 
vendosni sundim të dhunshëm. 
13Ju mendoni se e keni marrë qytetin Lo-Davar. Ju mburreni: «Karnaimin e kemi 
pushtuar, edhe atë me forcat tona!» 14Por Perëndia, Zoti i gjithëfuqishëm, thotë: 
«Kundër izraelitëve do të mbledh një komb që do ta shtjerë në dorë vendin tuaj dhe do 
t’ju shtypë nga Levo-Hamati në veri deri në Detin e Vdekur.» 
__________ 
♦ Askush me mend të shëndoshë do të bënte garë me kalë në greminë, e megjithatë ajo që 
bënte Izraeli ishte po aq absurde. 

 
Tri vegime: dënimi është i pashmangshëm 

Dëgjoni çfarë më tregoi Perëndia, Zoti: Pashë se si ai krijoi një luzmë karkalecash. 
Bari i caktuar për mbretin sapo ishte kositur; bimët e verës po mbinin. 

2Karkalecat po përgatiteshin të hanin tërë gjelbërimin. Atëherë thashë: «O Zot, fale 
popullin tënd! Përndryshe si mund të mbijetojë? Ai është tepër i vogël!» 3Zoti kishte 
mëshirë dhe tha: «Mirë, të mos ndodhë!» 
4Pastaj Zoti më tregoi diçka tjetër: «Ai thirri një vapë, që përpiu të gjithë ujin. Kur filloi 
të përpinte edhe tokën e punueshme, 5thashë: «O Zot, mjaft! Përndryshe, si mund të 
mbijetojë populli yt? Ai është tepër i vogël!» 6Zoti kishte mëshirë e tha: «Mirë, të mos 
ndodhë!» 
7Pastaj më tregoi diçka tjetër: Ai vetë u ul mbi një mur me një plumbç në dorë dhe 8më 
pyeti: «Amos, ç’po sheh?» «Një plumbç» – iu përgjigja. Atëherë tha: «Populli im, Izraeli, i 
ngjan një muri që nuk është më i drejtë.♦  Unë kam vendosur të mos lë asgjë të 
shtrembër. 9Vendet e flijimeve të Izakut dhe shenjtëroret kombëtare të Izraelit duhet të 
shkretohen, ndërsa shtëpisë mbretërore të Jaravamit do t’i bie me shpatë.» 
________ 
♦ Prandaj duhet shembur. 
 
Amosi përjashtohet nga mbretëria e Izraelit 
10Amacja, kryeprifti i Bet-Elit, e njoftoi kështu Jaravamin, mbretin e Izraelit: ”Amosi po 
thur kundër teje një komplot! Ato që thotë ai, nuk durohen. 11Ai ka thënë: «Jaravami 
do të vritet me shpatë, dhe populli i Izraelit do të dëbohet në një vend tjetër.»” 
12Por Amacja i tha Amosit: «Ti, profet, shporru sa më shpejt dhe shko në Judë! Atje 
populli do të të dëgjojë me dëshirë dhe do të të japë për të ngrënë. 13Këtu në Bet-El nuk 
duhet të dukesh më; sepse kjo është një shenjtërore perandorake që i takon mbretit të 
Izraelit.» 
14Amosi u përgjigj: ”Unë nuk jam profet profesional, dhe nuk i takoj asnjë shoqërie 
profetësh. Unë jam i pavarur; për pronë kam bagëti dhe mana. 15Por Zoti më largoi nga 
kopeja ime e tha: «Shko si profet te populli im, Izraeli. dhe shpalli vendimin tim për 
dënimin e tij!» 16Ti po ma ndalon fjalën; prandaj dëgjo çfarë ka për të të thënë Zoti: 
17Gruaja jote do të dhunohet këtu në qytet, fëmijët e tu do të vriten në luftë, prona jote 
do të ndahet dhe ti vetë do të vdesësh në dhe të huaj, në një vend të papastër. 
Izraelitët duhet të largohen nga vendi i tyre dhe të shkojnë në mërgim.” 
 
Vegimi i përtërirë i dënimit të ardhshëm 

Zoti më tregoi edhe diçka tjetër; ishte një kosh plot me fruta. Ai më pyeti: «Amos, 
ç’po sheh?» «Një kosh me fruta të pjekura.» – iu përgjigja. Atëherë Zoti tha: «Po, 

populli im është i pjekur – për dënim! Do ta korr pa mëshirë. 3Pastaj këngëtaret në 
pallatin e mbretit do të këndojnë këngë vaji. Gjithkund do të shtrihen kufoma, askush 
nuk do t’i varrosë, gjithkund do të mbretërojë heshtje varri. 
 
Kundër padrejtësisë dhe shfrytëzimit 
4Dëgjoni këtu, ju shtypës dhe shfrytëzues! Tërë veprimi juaj ka për qëllim t’i rrënojë të 
varfrit e vendit. 5Ju thoni: «Kur do të kalojë festa e hënës së re, kur do të kalojë dita e 
shtunë? Atëherë do të mund të hapim depot dhe të shesim drithë, ta zvogëlojmë masën 
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e drithit dhe ta rritim peshën, me të cilën peshohet argjendi për pagesë, t’i renditim 
ndryshe peshoret 6dhe madje t’i shesim me fitim mbeturinat.» Të varfrit i skllavëroni, 
madje edhe kur ju kanë borxh një palë sandale. 7E ju jeni krenarë për këtë! Ai u betua: 
«Kurrë nuk do t’ua fal këto krime!» 8Nuk është çudi që toka të tundet dhe banorët e saj 
të tmerrohen. Ajo ngrihet dhe bie si Nili në Egjipt. 
 
Dita e gjyqit 
9«Atë ditë dielli do të perëndojë në mesditë, dhe do të errësohet në mes të ditës, – thotë 
Perëndia, Zoti. – 10Do t’i shndërroj festat e gëzimit në festa kufomash; në vend që të 
këndoni këngë të gëzuara, do të qani e do të vajtoni. Do t’i qethni flokët dhe do t’i 
lidhni ijët me përparëse të përmortshme si në rastin e vdekjes së birit të vetëm. 
Gjithçka do të përfundojë me tmerr, pa ngushëllim dhe pa shpresë!» 11Zoti shton: ”Po 
vjen koha kur do të sjell në vend vuajtjet që do të jenë më të këqija se uria ose etja; 
nuk do të vuajnë për bukë e për ujë, por për mungesën e fjalës së Zotit. 
12Njerëzit do të enden nëpër vend, nga Deti i Vdekur deri në Detin Mesdhe, nga veriu 
deri në lindje. Ata do të kërkojnë gjithkund një fjalë prej Zotit, por nuk do të dëgjojnë 
asnjë.» 
13Atë ditë do të rrëzohen të etur edhe më të fuqishmit dhe më të qëndrueshmit ndër ju, 
të rinjtë në lulen e moshës. 14Ata do të bien dhe nuk do të ngrihen më – të gjithë ata që 
betohen për idhujt e neveritshëm të Samarisë ose që shtegtojnë në Beershevë, ose ata 
që thonë: «Për perëndinë tënd, o Dan!»” 
 
Vegimi i fundit: askush nuk do t’i shpëtojë gjyqit 

E pashë Zotin duke qëndruar madhështor pranë altarit para Tempullit. I dha 
urdhër një engjëlli: «Godite kapitelin e shtyllave të Tempullit, që të tundet mbarë 

ndërtesa deri në themele! Thyeji shtyllat, që të bien mbi kokat e këtyre njerëzve!  
Kush të shpëtojë, të vritet nga shpata e armikut. Askush nuk do të jetë në gjendje të 
shpëtojë, askush nuk do të shpëtojë i gjallë. 2Edhe në qoftë se varrosen në botën e të 
vdekurve, unë do t’i sjell që andej; në qoftë se ngrihen në qiell, do t’i zbres që andej. 3Në 
qoftë se fshihen në malin e Karmelit, do t’i gjej edhe atje; në qoftë se varrosen në 
fundin e detit, do t’i jap urdhër përbindëshit të detit t’i kafshojë.  

4E kur armiqtë e tyre t’i shpien në mërgim, do të bëj që edhe atje të vriten me shpatë. 
Jam i vendosur të mos i ndihmoj më, por t’i shkatërroj.» 
 
Perëndi Krijuesi dhe Gjyqtari 
5Perëndia është Zoti i gjithëfuqishëm: kur e prek Tokën, ajo tundet: ngrihet dhe zbret si 
Nili në Egjipt – dhe gjithkund banorët e saj vajtojnë për viktimat që janë varrosur nën 
gërmadha. 6Mbi tokë ka ngritur kupën e qiellit dhe lart në qiell ka ndërtuar banesën e 
tij. Ai e thërret ujin nga deti dhe e bën të derdhet mbi tokë. Ai quhet «Zot»! 
 
Izraeli nuk do t’i shpëtojë gjyqit 
7Zoti thotë: ”Mos mendoni ju izraelitë se jeni për mua më të mirë se nubasit që banojnë 
në skaj të botës? Keni të drejtë: ju kam nxjerrë nga Egjipti, por edhe filistenjtë nga 
Kreta dhe sirianët nga Kiri i kam nxjerrë. 8Unë, Zoti, shoh mirë se ç’bëhet në Izrael, në 
këtë mbretëri të prishur. Për këtë do të bëj që ajo të zhduket pa gjurmë prej tokës. 
Por nuk do t’i shfaros plotësisht pasardhësit e Jakovit – kështu premtoj unë, Zoti. 9-

10Do të jap urdhër t’i shoshitin. (Kjo do të ndodhë kur të jenë të shpërndarë nëpër të 
gjitha kombet). Fajtorët do të shoshiten, ashtu siç sitet drithi i papastër derisa mbeten 
vetëm guriçat. Të gjithë ata që thonë me kaq vetësiguri: «Zoti nuk do të lejojë që mbi ne 
të bjerë ndonjë fatkeqësi», do të vriten me shpatën e armikut.” 
 
Përsëritja e Izraelit pas katastrofës 
11Zoti thotë: «Po vjen koha kur Izraelin do ta rivendos në madhështinë e tij të 
dikurshme, siç ishte dikur në kohën e mbretit David. Tani i ngjan një gërmadhe të 
shembur, por do t’ia rindërtoj pjesët e shembuara dhe do t’ia muros të çarat. 12Atëherë 
edhe njerëzit e tjerë do ta kërkojnë Zotin, të gjithë kombet, për të cilat deklarova se 
janë prona ime.♦  Kështu them unë, Zoti, dhe do ta zbatoj. 
13Po vjen koha, – thotë Zoti, – kur, pa mbaruar mirë punën e lëruesit, korrësit do të 
fillojnë të mbledhin të korrat, dhe kur, pa mbaruar mirë vjeljen e rrushit, do të fillojnë 

9
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përsëri të mbjelljet. Do të ketë aq shumë rrush, saqë lëngu i tij do të rrjedhë nga malet 
dhe kodrat. 14Atëherë do ta kthej fatin e popullit tim. Izraelitët do të rindërtojnë qytetet 
e shkatërruara dhe do të banojnë në to, do të mbjellin vreshta dhe të pinë verën e tyre, 
do të mbjellin kopshte dhe do të hanë ato që rriten në to. 15Do ta mbjell popullin 
përsëri në vendin që i kam dhënë, që askush të mos e shkulë më.» 
Kështu thotë Zoti, Perëndia juaj. 
_____________ 
♦ Teksti LXX: Teksti MT thotë: Atëherë izraelitët do ta shtien përsëri në dorë mbarë vendin e 
Edomit, si dhe të gjitha vendet fqinje që dikur më takonin mua.  
(hebr. adam>Edom; ot>et; drsh>yrsh) 
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LIBRI I PROFETIT OBADJA 
 
Këtu është shkruar ajo që Zoti i shpalli profetit Obadja. 
 
Dënimi i edomasve nga Zoti 
Perëndia, Zoti e ka thënë fjalën e tij kundër Edomit; e kemi dëgjuar; nëpërmjet një 
lajmëtari shpalli ndër kombe: «Ngrihuni, ejani t’i sulmojmë së bashku edomasit! 
Përpara në luftë!» 
2Zoti i tha Edomit: «Do të të bëj të fundin e kombeve; do të të përbuzin të gjithë. 3Të 
mbushet mendja se je i pamposhtshëm, sepse banon në të çara mes shkëmbinjve, në 
një lartësi të paarritshme. Ti mendon: ’Askush nuk mund të më zbresë prej këndej!’ 
4Por në qoftë se çerdhen tënde e ndërton aq lart si shqiponja, në qoftë se e vë mes yjeve 
në qiell – unë, Zoti, do të të hedh poshtë. 
5Vjedhësit dhe hajdutët do të vijnë tek ti natën dhe do të të plaçkitin sipas qejfit; 
vreshtarët do të të sulmojnë dhe nuk do të lënë asgjë për qëmtim. Si do të qëndrosh 
atëherë? 6Tërë vendi yt do të bastiset; të gjitha thesaret e tua të fshehura do të 
zbulohen.♦ 7-8Do të dëbohesh nga vendi; të gjithë aleatët e tu do të të lënë në baltë, 
miqtë e tu do të të ngrenë gracka. Atë ditë, – thotë Zoti, – njerëzve të mençur të Edomit 
do t’u jap goditjen e fundit, që askush prej tyre të mos dijë nga t’ia mbajë. 9Luftëtarët 
trima nga Temani do t’i kaplojë frika, dhe mbarë populli i pasardhësve të Esavit do të 
rrënohet.» 
10Ju edomas do të mbuloheni me turp dhe do të shfaroseni përgjithmonë, sepse bëtë faj 
ndaj vëllezërve tuaj, pasardhësve të Jakovit. 11Ju nuk lëvizët gishtin kur të huajt hynë 
në Jerusalem dhe hodhën short për banorët e tij, kur morën me vete njerëzit dhe 
pronën. Ju u lidhët me ta. 12Mos u kënaqni me fatkeqësinë e vëllezërve tuaj! Mos e 
shikoni me keqdashje rrënimin e tyre! Mos u tallni me vuajtjet e tyre! 13Mos e 
shfrytëzoni disfatën e tyre, mos hyni në qytetin e pushtuar! Ju nuk duhet të 
argëtoheni me vuajtjet e popullit të Judës, as t’i plaçkitni pronat, pasi mbi ta të ketë 
rënë kjo ditë e zezë, një ditë rrënimi dhe dëshpërimi. 14Por ju morët arratinë, i goditët të 
arratisurit ose ua dorëzuat ata ndjekësve të tyre. 15Të gjitha këto do të bien mbi ju. Atë 
që u bëtë vëllezërve tuaj, do ta pësoni vetë! 
_________ 
♦ Historiani grek i lashtë Diodor Sikul jep të kuptojë se edomasit e fusnin pasurinë e tyre – e 
grumbulluar nga tregtaria – në qilarë të groposur në shkëmb  
 
Shpëtimi i Izraelit 
«Po afrohet dita kur do të bëj gjyqin mbi të gjitha kombet – thotë Zoti.  16Ashtu siç u 
detyruat ju, banorët e Izraelit, të pinit kupën e zemërimit tim, ashtu do të detyrohen ta 
pinë edhe kombet e tjera. Ato do të zhduken pa lënë gjurmë, sikur të mos ekzistonin 
kurrë. 17Por për ju ka shpëtim në malin e Cionit; askujt nuk do të guxojë ta cënojë këtë 
mal.» Por pasardhësit e Jakovit do ta shtien në dorë vendin e kombeve që ua grabitën 
ato. 18Banorët e Judës dhe të Izraelit do të jenë atëherë si zjarr, kurse banorët e Edomit 
si kashtë që përpihet nga zjarri. Asnjë prej pasardhësve të Edomit nuk do të shpëtojë 
gjallë. Kështu thotë Zoti. 
19Atëherë judeasit prej stepës së jugut do të shtien në dorë malësinë e Edomit, kurse 
judeasit e zonës kodrinore perëndimore krahinën e filistenjve, dhe judeasit e tjerë 
qytetin e Shomronit, kurse njerëzit e fisit të Benjaminit malësinë e Gileadit. 20Të 
mërguarit prej mbretërisë së Izraelit do ta pushtojnë vendin e kënanasve deri lart në 
Carfat,♦  kurse njerëzit nga Jerusalemi, që u dëbuan në Sapardë,♦♦  qytetet në jug të 
Judës. 
21Të gjithë ata që janë strehuar në malin e Cionit, do të sundojnë mbi malësinë e 
Edomit. Kështu do ta fillojë Zoti sundimin e tij (mesianik). 
______ 
♦  Pika midis Tirit dhe Sidonit, paralelisht me hyrjen jugore në luginën Beqaa. ♦♦  Qytet në Medi. 
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LIBRI I PROFETIT JONA 
 
Profeti largohet nga misioni i tij 

Një ditë Zoti i tha Jonës,♦  birit të Amitait: 2«Shko në Ninave, në qytetin e madh dhe 
të njohur në mbarë botën! Shpalli vendimin tim për dënimin e tyre! Nuk mund ta 

shoh më me moskokëçarje të keqen e banorëve të atjeshëm.» 
3Jona u nis – por jo në Ninave. Ai donte t’i ikte Zotit dhe të largohej në Spanjë. Në 
qytetin bregdetar të Jafos gjeti një anije që shkonte për në Tarshish. Pagoi biletën e 
udhëtimit dhe hipi në anije. 
_______________ 
♦ Profet që vepronte në vitet 800-750 p.e.r. në Izrael dhe në Ninave. Lindi në Galile. 
 
Hebreu turpërohet nga detarët e huaj 
4Por Zoti dërgoi një furtunë mbi det, e cila ishte aq e fortë, saqë kishte rrezik ta thyente 
anijen. 5Detarët u frikësuan shumë, dhe secili i bëri thirrje perëndisë së tij për ndihmë. 
Për ta pakësuar rrezikun e mbytjes së anijes, ata e hodhën ngarkesën në det. 
Jona kishte zbritur në fund të anijes, ishte shtrirë dhe kishte rënë në gjumë të thellë. 
6Kapiteni zbriti poshtë tek ai dhe i tha: «Si mund të flesh kështu? Çohu dhe lutju 
perëndisë tënd! Ndoshta ai do të na vijë në ndihmë, që të mos fundosemi!» 
7Atëherë detarët vendosën të zbulonin me short se kush prej tyre ishte fajtor për fatin e 
tyre të keq. Shorti i ra Jonës. 8Ata e mbytën me pyetje: «Na thuaj: Përse kemi rënë në 
këtë rrezik? Kush je ti? Me çfarë pune merresh? Nga cili komb je? Ku është atdheu yt?» 
9Jona iu përgjigj: «Jam hebre dhe i falem Zotit, Perëndisë më të lartë, i cili ka krijuar 
tokën dhe detin.» 10Ai shtoi se po i ikte Zotit. Atëherë detarët u frikësuan edhe më 
shumë, dhe e pyetën: «Si mund ta bësh një gjë të tillë? 11Çfarë duhet të bëjmë me ty, që 
të qetësohet deti dhe që të shpëtojmë?» Në të vërtetë, ndërkaq deti ishte bërë edhe më i 
stuhishëm. 
12Jona tha: «Më hidhni në det, se pastaj do të qetësohet. Jam i sigurt se kjo furtunë ju 
ka zënë vetëm për shkakun tim.» 
13Detarët u përpoqën t’i afroheshin bregut me lopata; por nuk ia dolën në krye, sepse 
furtuna u egërsua edhe më shumë. 14Atëherë ata iu lutën Zotit: «O Zot, mos na 
ndëshko pse duhet ta flijojmë këtë njeri! Mos na e llogarit vdekjen e tij për vrasje. 
Kështu ishte vullneti yt dhe ajo që do ti, bëhet!» 15Pastaj e morën Jonën dhe e hodhën 
në det. Deti u qetësua menjëherë. 16Atëherë u hipi më shumë frika nga Zoti. Ata therën 
një kafshë si flijim për nder të tij dhe premtuan se do ta dëgjonin. 
 
Lutje në rrezik 

Por Zoti bëri të afrohej një peshk i madh, i cili e gëlltiti Jonën. Jona mbeti për tri 
ditë dhe tri net në barkun e peshkut. 2Atje iu lut Zotit, Perëndisë së tij: 

3«Në hallin tim të bëra thirrje, o Zot, dhe ti m’u përgjigje. Kur vdekja u kap pas meje, ti 
e dëgjove thirrjen time për ndihmë. 4Ti më kishe hedhur në mesin e detit; më rrethonin 
ujërat, më mbuluan të gjitha dallgët dhe valët e tua. 5Mendova se më kishe dëbuar prej 
pranisë sate, se Tempullin tënd të shenjtë nuk do ta shihja më. 6Uji më arrinte deri në 
grykë. U fundosa në detin e pafund, rreth kokës m’u mbështoll leshterik. 7U fundosa 
në themelet e maleve dhe pas meje u mbyllën portat e botës së të vdekurve. Por ti, o 
Zot, më nxore të gjallë nga gropa. 8Kur më binte të fikët, mendova për ty, dhe lutja ime 
arriti tek ti në Tempullin tënd të shenjtë. 9Kush mbështetet në idhuj të papërfillshëm, 
të shkel besën ty. 10Por unë do të të falënderoj dhe do të ta çoj flijimin që të premtova, 
sepse ti, o Zot, je  Shpëtimtari im.» 
11Atëherë Zoti i dha urdhër peshkut të notonte drejt bregut dhe atje ta pështynte 
Jonën. 
 
Predikimi i pendimit shkon mbarë 

Herën e dytë Zoti i tha Jonës: 2«Shko në Ninave, në qytetin e madh dhe të njohur në 
mbarë botën, dhe shpallja atje atë që të kam ngarkuar.» 

3Kësaj here Jona e dëgjoi Zotin dhe shkoi në Ninave. Qyteti ishte jashtëzakonisht i 
madh; nevojiteshin tri ditë për ta përshkuar zonën e banuar. 4Jona udhëtoi një ditë 
nëpër qytet, u ndal dhe thirri: «Edhe dyzet ditë, dhe Ninaveja do të shkatërrohet!» 

1
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5Banorët e Ninaves iu kthyen Perëndisë dhe i varën shpresat në mëshirën e tij. Ata 
vendosën të agjëronin; dhe të gjithë, të pasur dhe të varfër, u veshën me thasë në 
shenjë pendimi dhe u ulën në hi. 
6Kjo ndodhi, sepse lajmi i Jonës i erdhi mbretit të Ninaves. Ai zbriti nga froni, hoqi 
rrobën mbretërore, u vesh me thes dhe u ul në hi. 7Ai dha urdhër që në qytet të 
shpallej: «Dëgjoni urdhrin e mbretit dhe të ministrave të tij: Askush të mos hajë e të 
pijë, as njeri, as gjedh, as dele! 8Njerëzit dhe kafshët të vajtojnë dhe t’i bëjnë thirrje 
Perëndisë. Secili të mos veprojë më keq, por të fillojë një jetë të re. 9Ndoshta Perëndia 
do të ndërrojë mendje. Ndoshta do të mund ta zbutim zemërimin e tij të madh dhe ai 
do të na lejojë të jetojmë.» 10Perëndia e pa se ata hoqën dorë prej sjelljes së tyre të keqe. 
Atëherë i erdhi keq t’i shkatërronte dhe nuk e zbatoi kërcënimin e tij. 
 
Dashuria e Zotit për njerëzit i duket Jonës e tepërt 

Kjo nuk i pëlqeu Jonës dhe ai u zemërua. 2Ai tha: «O Zot, pikërisht këtë parandjeja, 
kur isha ende në shtëpi! Për këtë arsye doja të largohesha në Spanjë. Unë e dija: ti 

je plot mirësi dhe mëshirë, je i durueshëm me njerëzit, dashuria jote nuk ka kufi, je 
gjithnjë gati për të ndërruar mendje, për të mos i zbatuar kërcënimet e tua. 3O Zot, 
nuk dua të jetoj më. Më mirë të vdes!» 4Por Zoti e pyeti: «A ke të drejtë të zemërohesh 
kështu?» 
 
Perëndia demaskon egoizmin e profetit 
5Jona u largua nga qyteti në drejtim të lindjes. Ai bëri për vete një strehë dhe u ul nën 
hijen e saj, duke pritur se ç’do t’i ndodhte qytetit. 
6Atëherë Perëndia bëri që mbi Jonën të rritej një shkurre ricini, që t’i bënte hije dhe ta 
zbuste zemërimin e tij. Jona u gëzua shumë për këtë shkurre të mrekullueshme. 7Por, 
të nesërmën në mëngjes, Perëndia dërgoi një krimb. Krimbi i brejti rrënjët e shkurres, 
dhe ricini u fishk. 8Kur doli dielli, Zoti solli prej lindjes një erë të ngrohtë. Dielli ia dogji 
kokën Jonës dhe ai ndihej shumë keq. Ai donte të vdiste dhe tha: «Më mirë të vdes!»  

9Por Zoti e pyeti: «A ke të drejtë të zemërohesh për shkak të kësaj bime?» «Kam!♦  – u 
përgjigj Jona. – Jam i zemëruar me të drejtë dhe dua të vdes!» 10Atëherë Zoti i tha: 
«Shiko, ti nuk e rrite këtë shkurre, as e ruajte e as u kujdese për të; ajo u rrit vetëm 
gjatë një nate dhe natën tjetër u tha. E megjithatë të vjen keq për të. 11Po mua a nuk 
duhet të më vijë keq për këtë qytet të madh, Ninaven, ku banojnë mbi 120.000 njerëz 
që shpirtërisht janë ende fëmijë, si dhe shumë kafshë?» 
______________ 
♦ Pikëpamja e Jonës pasqyronte atë të judaizmit të asaj kohe. Libri i Jonës parashikonte ditën 
kur Zoti do të kishte mëshirë edhe për johebrenjtë nëpërmjet Mesisë dhe vdekjes së tij pajtuese. 

4
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LIBRI I PROFETIT MIHAJA 
 

Në këtë libër është shkruar ajo që Zoti shpalli nëpërmjet Mihajës ♦ nga fshati 
Moreshet. Mihaja i mori këto fjalë si porosi për Shomronin dhe Jerusalemin, në 

kohën kur në Judë mbretëronin njëri pas tjetrit Jotami, Ahazi dhe Hizkija. 
______ 
♦ Shërbimi i Mikajës (i njohur nga Jeramiah (26,17-19) e shtyri deri në shekullin e mëpasshëm 
gjykimin e Judës. 
 
Shomroni do të ndëshkohet për idhujtarinë e tij 
2-3Dëgjoni, ju kombet e tërë botës! Perëndia, Zoti, paraqitet si gjyqtar në mesin tuaj. Ai 
ka dalë nga banesa e tij qiellore dhe thërret mbi majat më të larta të botës. 4Nën 
këmbët e tij malet bëhen lugina, ato shkrihen si dylla në zjarr, largohen si uji që zbret 
nga rrëpira. 
5Po vij si gjyqtar, – thotë Zoti, – sepse izraelitët nuk më kanë dëgjuar, dhe kështu më 
kanë fyer! Por kush e ka shtyrë Izraelin në mëkat? Shomroni! E kush e ka shtyrë 
Judën në idhujtari në vendet e flijimeve? Jerusalemi! 6Prandaj do ta shkatërroj 
Shomronin, dhe do t’i hedh gërmadhat e tij në luginë. Do ta bëj rrafsh me tokën; atje 
ku shtrihej, do të mbillen vreshta. 7Do t’i thyej të gjitha shtatoret e tij idhujtare. 
Argjendi dhe ari, me të cilët janë lyer, vjen prej pagesës së prostitutave të tempullit, por 
si pagesë prostitute do ta përdorin armiqtë plaçkitës. Të gjitha dhuratat e shugurimit 
të idhujve do të digjen.» 
 
As Jerusalemi nuk do të kursehet 
8Kur mendoj për këtë, më kap tmerri! Si shenjë vajtimi eci zbathur dhe gjysmë lakuriq, 
angullij si çakall dhe rënkoj si struc. 9Shomroni nuk do ta marrë veten pas kësaj 
goditjeje; do ta godasë edhe Judën; armiku do të vijë deri në Jerusalem, në qytetin e 
popullit tim. 
10Mos flitni për këtë ♦  në Gat, mos qani atje me zë tepër të lartë! Mos u rrokullitni nga 
tmerri në pluhurin e Afrës! 11Largohuni, o banorë të Shafirit, lakuriq dhe të turpëruar! 
Burrat e Zaanës nuk guxojnë të dalin nga qyteti i tyre. Bet-Eceli është mbushur me 
vajtim; muret e tij nuk do t’i japin askujt strehim. 12Banorët e Marodit dridhen për 
pasurinë e tyre, sepse Zoti po sjell fatkeqësi mbi Jerusalem dhe ia hap armikut rrugën 
në tërë Judën. 
13Mbrehni kuajt para karrocave, o burra të Lakishit, dhe largohuni! Në qytetin tuaj filloi 
mëkati i Jerusalemit; atje gjenden shenja të dukshme të mosbindjes së izraelitëve.♦♦ 
14O banorë të Judës, do të detyroheni ta dorëzoni Moreshitin në krahinën e Gatit; do të 
jetë një ndarje e përhershme. Mbretërit tuaj nuk do të mund të mbështeten më në ënët 
prej punishtes së poçeve të Ahsivit. 15O banorë të Mareshës, Zoti do t’ju dërgojë dikë që 
do t’ju marrë për trashëgim – kjo nuk po ndodh për herë të parë! Mbreti i Izraelit duhet 
të fshihet në shpellën e Adullamit. 16Qethe kokën, o Jerusalem, që t’i ngjajë çafkës së 
shkabës! Vajto për humbjen e fëmijëve të tu të mbetur! Banorët e tu duhet të shkojnë 
në mërgim. 
___________________________________ 
♦ Aludim për pushtimin e koalicionit kundërsiriane të Pekahut, kur filistenjtë pushtuan shefelën 
(krahinën bregdetare).  ♦♦  Lakishi ishte njëri prej qyteteve të para ku u vendos kulti sinkretik i 
Izraelit, mbretërisë veriore, për të konkuruar kultin qendror të Jerusalemit. 
 
Fati i atyre që shtypin të varfrit 

Mjerë ata që rrinë zgjuar duke bluar të keqen, për ta zbatuar herët në mëngjes, 
sepse kanë pushtetin në dorë! 2Në qoftë se dëshirojnë një copë toke, e  plaçkitin; në 

qoftë se u pëlqen një shtëpi, e marrin. I shtypin njerëzit pa mëshirë dhe ua marrin 
pronën. 3Prandaj Zoti thotë: «Edhe unë bluaj të keqen tuaj! Do t’ju vë në zverk një 
zgjedhë, që të mos e mbani kaq lart kokën. Po ju presin kohë të këqija!» 4Atëherë ata do 
të tallen me ju dhe do të imitojnë vajin tuaj: ’Na ka ardhur fundi, Zoti ua dha tokën 
tonë të huajve. Ata i kanë marrë të gjitha, nuk na ka mbetur asgjë në dorë!» 
5Kur të ndahet përsëri toka, ju do të dilni duarzbrazët. Për ju nuk ka më vend në 
bashkësinë e Zotit. 
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6«Pushoni së llomotituri! – kështu llomotitin kundërshtarët e mi – Profetët nuk flasin 
kështu! Kjo është e tepërt! 7Kështu nuk flitet me pasardhësit e Jakovit. Zoti nuk e 
humb durimin me ne – nuk e ka zakon këtë!» 
Çfarë kërkoni atëherë? Unë e shpall të mirën – por për ata që i shmangen rrugës së 
shtrembër. 8Kjo nuk është hera e parë që silleni si armiq me popullin tim. Ua merrni 
mantelin njerëzve paqësorë. 9Gratë i dëboni nga vatra e atdheut, ndërsa fëmijëve tuaj u 
merrni trashëgimin atëror. 
 10Largohuni – nuk keni më vend këtu! Me krimin tuaj shkaktoni rrënimin tuaj. 11A 
duhet ta kthej gunën nga të fryjë era, a duhet të gënjej si dreqi? A duhet të profetizoj 
që të bjerë birrë apo verë me rrëke? 
Por profetët e këtij populli llomotitin: 12”Zoti thotë: «Do t’ju mbledh, ju pasardhësit e 
Jakovit! Do t’i mbledh të gjithë izraelitët si bariu që e çon kopenë e tij në vathë ose e 
nxjerr në kullotë. Do të gëlojë nga njerëzit.» 13Do t’i udhëheqë një hero i fortë; ata do të 
shpërthejnë me atë në krye. Ky hero është Zoti; ai do t’ju prijë si mbreti juaj.” 
 
Kundër qarqeve udhëheqëse dhe profetëve të rremë 

Pa dëgjoni, ju të pushtetshmit e Izraelit! Pa dyshim e njihni drejtësinë! 2-3Por ju e 
urreni të mirën dhe doni të keqen. Ju i trajtoni njerëzit e popullit tim si bagëti të 

dënuar për kasaphanë, së cilës i rripet lëkura, i shqyhet mishi nga kockat, i thyhen 
eshtrat, dhe hidhen bashkë me mishin në kazan. Kështu e shfrytëzoni popullin tim! 
4Ju do ta thërritni Zotin për ndihmë, por ai nuk do t’ju dëgjojë. Ai do t’ju kthejë 
shpinën, sepse e keni shpërdorur pushtetin tuaj. 
5Edhe për profetët tuaj kam një porosi prej Zotit! Ata shpallin fat të mirë dhe sukses, 
kur u jepet mish për të ngrënë, dhe i kanosin me rrënim ata që nuk u japin asnjë 
dhuratë. Meqë e çojnë popullin tim në rrugë të shtrembër, Zoti u thotë: 6«Do të bëj që 
mbi ju të bjerë nata, që të mbeteni në terr. Ju nuk do të jeni në gjendje të shikoni në të 
ardhmen dhe nuk do të keni më vegime profetike. 7Ata që parashikojnë të ardhmën do 
të turpërohen, sepse profecitë e tyre nuk plotësohen. Ata të gjithë do të poshtërohen, 
sepse Perëndia nuk do t’u japë asnjë përgjigje.» 
8Mua Zoti më ka forcuar dhe më ka mbushur me shpirtin e tij! Për këtë ndërhyj me 
guxim për të drejtën; ua tregoj pasardhësve të Jakovit të gjitha mëkatet e tyre. 
9Dëgjoni, ju të pushtetshmit e Izraelit! Ju e shkelni të drejtën me këmbë dhe e 
shndërroni në të padrejtë. 10Ju e zgjeroni me madhështi Jerusalemin, kurse shtëpitë 
tuaja janë të ngritura në vrasje dhe padrejtësi. 11Gjyqtarët marrin ryshfet; priftërinjtë i 
bekojnë të gjithë, në qoftë se paguhen, profetët hedhin fall për të holla. E atëherë 
thoni: «Perëndia është në mesin tonë, nuk mund të na ndodhë gjë!» Dhe ju mendoni se 
Zoti do t’ju vijë në ndihmë? 
12Jo, mali i Cionit do të mbetet si arë e palëruar; Jerusalemi do të bëhet grumbull 
gërmadhash, dhe atje ku ndodhet Tempulli, do të mbijnë shkurre. Ky është dënimi për 
krimin tuaj. 
 
Shpresa të kota – dhe gjendja e vërtetë 
(Is 2,2-4) 

Por ju mbështeteni në fjalën e Zotit:♦ ”Do të vijë një ditë kur mali ku qëndron 
Tempulli, do të jetë më i larti, duke dalë mbi të gjitha kodrat e tjera. Shumë kombe 

do t’i afrohen turma-turma, 2dhe popujt e tyre do të thonë: «Të ngjitemi në malin e 
Zotit, në Tempullin e Perëndisë së Izraelit. Ai do të na mësojë se çfarë duhet të bëjmë; 
do të shkojmë në udhët që do të na caktojë ai, sepse mësimi i Zotit do të dalë nga Jeru-
salemi dhe Zoti do t’i flasë nga Cioni popullit të tij.» 
3Ai do t’i zgjidhë grindjet mes kombeve të mëdha. Ata do t’i farkëtojnë shpatat e tyre 
për t’u bërë plugje dhe heshtat e tyre për thika për krasitje. Kombet nuk do të dalin më 
kurrë në luftë, nuk do të përgatiten më kurrë për betejë. 
4Secili do të banojë në paqe mes fiqve dhe vreshtave të tij;♦♦ askush nuk ka pse të 
frikësohet më – kështu ka vendosur Zoti i gjithëfuqishëm. 5Në ditët tona çdo komb ka 
perëndinë e vet. Por ne izraelitët e ndjekim Zotin si perëndinë tonë, dhe kështu do të 
jetë përgjithmonë.” 
6Ju mbështeteni në fjalën e Zotit: «Do të vijë dita kur t’i mbledh prej çdo ane delet e 
humbura dhe të çala të kopesë sime. Kam sjellë fatkeqësi mbi ta, 7por përsëri do t’i bëj 
popull të madh. Unë, Zoti, do të jem në malin e Cionit përgjithmonë mbreti i tyre.» 8Ju i 
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thoni Jerusalemit: Tani je veçse një kullë vrojtimi në malin e shkretuar të Cionit. Por 
do ta shohësh se mbretëria do të kthehet në shkëlqimin e saj të mëparshëm. Ti do të 
bëhesh përsëri qytet mbretëror! 9Përse thërret kështu, o Jerusalem? A nuk është Zoti 
mbreti yt? Vallë nuk ke asnjë përkrahës për të të ndihmuar? Përse përpëlitesh si 
gruaja në dhembjet e lindjes?» 
10Por unë të them, o Jerusalem: Përpëlitu dhe rënko si gruaja në dhembjet e lindjes. 
Për këtë ke arsye të mirë, sepse tani duhet të dalësh nga muret e tua dhe të banosh në 
fushë; në Babiloni do të përfundosh. Vetëm atje do të shpëtosh; vetëm atje do të të 
çlirojë Zoti prej pushtetit të armiqve të tu! 
________________ 
♦ nga Isaia 2,14. ♦♦ d.m.th. në tokën e tij të të parëve.  
 
Ngushëllimi i rremë dhe shpëtimi i ardhshëm 
11Ti e ngushëllon veten, o Jerusalem, duke thënë: ”Të janë afruar shumë kombe♦ që 
duan ta përdhosin shenjtëroren tënde dhe të kënaqen me rrënimin tënd. 12Por ata nuk 
e dinë se çfarë mendon t’u bëjë Zoti, sepse ai i ka grumbulluar këtu si duaj që vihen në 
lëmë për t’u shirë. 13«Çohu dhe shi grurin, o Jerusalem! – thotë Zoti. – Unë do të të 
forcoj; me thundra të hekurta do të dërrmosh shumë kombe! Do t’i plaçkitësh thesaret 
e tyre për të m’i kushtuar mua, Zotit të gjithëfuqishëm»” 
14Por unë të them: Vajto, çirre lëkurën, ti qytet i rrethuar! Trupat armike të kanë 
rrethuar. Ata do ta godasin me shkop në fytyrë mbretin e Izraelit! 

Por ty, Bet-Lehem në krahinën e fisit të Efratit, Zoti të thotë: «Edhe në qoftë se je 
kaq i vogël ndër kryeqytetet fisnore të Judës, prej teje do të dalë njeriu që do ta 

udhëheqë Izraelin në të ardhmen. Prejardhja e tij është nga përjetësia.» 2Zoti do t’ua 
dorëzojë kombin armiqve të tij, derisa një grua të lindë birin e pritur.♦♦  Atëherë të 
mërguarit që janë ende gjallë, do të kthehen te izraelitët e tjerë. 3Në emër të Zotit më të 
lartë dhe me pushtetin që do t’i japë Zoti, ai do t’i mbrojë dhe do t’i udhëheqë izraelitët. 
Ata do të mund të jetojnë të sigurt, sepse pushtetin e tij do ta pranojnë të gjitha 
kombet e botës. 
45«Jo, – thoni ju, – mbretit tonë të tanishëm nuk do t’i ndodhë asnjë e keqe! Në qoftë se 
asirianët e sulmojnë vendin tonë dhe përpiqen t’i marrin qytetet tona të fortifikuara, 
kemi aleatë të fuqishëm që do të mund t’i mobilizojmë kundër tyre. Ata do ta pushtojnë 
Asirinë, vendin e pasardhësve të Nimrodit, dhe do t’i shkretojnë të gjitha qytetet e saj. 
Në qoftë se asirianët guxojnë ta sulmojnë vendin tonë, mbreti ynë do të na shpëtojë 
prej tyre.» 
________ 
♦ Aludim për kontingjente të huaja në ushtrinë asiriane. ♦♦ Teprica besnike e Izraelit është grua 
që lind Mesinë (khs. Ap 12,3). 
 
Teprica e izraelitëve ndër kombe 
6Ata që mbetën gjallë prej pasardhësve të Jakovit ndodhen ndër kombe si vesa ose shiu 
që dërgon Zoti. Ata e falënderojnë Zotin dhe mbështeten vetëm në ndihmën e tij. 
7«Jo, – thoni ju, – ata që mbetën gjallë prej pasardhësve të Izraelit ndodhen ndër kombe 
si luani në mes të kopesë së deleve. Ai e rrëzon përtokë dhe e shqyen atë që merr në 
gojën dhe askush nuk mund t’i rrëmbejë gjë. 8O Izrael, ngrije dorën kundër armiqve të 
tu dhe asgjësoji!» 
9Por Zoti thotë: «Po vjen dita kur do t’jua marr kuajt dhe do t’jua shkatërroj karrocat e 
luftës, 10do t’jua shkatërroj qytetet dhe do t’jua bëj kështjellat rrafsh me tokën, 11do 
t’jua marr mjetet e magjisë dhe falltarët. 12-13Do t’jua godas shtatoret e idhujve, gurët 
dhe shtyllat kushtuar ritit të pjellorisë, që të mos i adhuroni më gjërat që keni formuar 
me duart tuaja. Do t’jua shkatërroj të gjitha shenjtëroret. 14Por edhe kombet e tjera që 
nuk duan të më dëgjojnë, do ta provojnë zemërimin tim të tmerrshëm.» 
 
Ajo që Zoti pret prej popullit të tij 

Dëgjoni atë që më urdhëroi Zoti: «Paraqite çështjen time para popullit tim! Ta 
dëshmojnë malet dhe kodrat.» 

2Ju malet e lashta, ju themelet, në të cilat është vendosur toka: Dëgjoni çfarë ka për t’i 
thënë Zoti popullit të tij! Sepse ai do t’i kërkojë Izraelit llogari. 
3«A të kam bërë ndonjë gjë, o populli im? – të pyet Zoti. – A kam kërkuar më tepër prej 
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jush? Paraqite ankesën tënde! 4Të çlirova prej skllavërisë në Egjipt. Të dhashë për 
udhëheqës Moisiun, Aharonin dhe Mirjamën. 5O populli im, mendo se çfarë qëllimesh 
të këqija kishte kundër teje mbreti moavas, Balaku, dhe çfarë duhej t’i përgjigjej profeti 
Bilam! Mendo për kalimin e Jordanit midis Shitimit dhe Gilgalit! Atëherë do ta kuptosh 
se ç’kam bërë për ty!» 
6Ju pyetni: «Me çfarë duhet të paraqitemi para Zotit, para këtij Perëndie të madh dhe të 
lartë? Çfarë duhet t’i sjellim, kur të biem përmbys para tij? A duhet ta djegim bagëtinë 
e trashë njëvjeçare si flijim mbi altarin e tij? 7A mund ta gëzojmë duke i sjellë mijëra 
desh dhe rrëke me vaj ulliri? A duhet t’i flijojmë bijtë tanë të parëlindur, që Ai të na e 
falë fajin?»♦  
8Zoti jua ka bërë të njohur çfarë kërkon prej jush! Kujdesuni për të drejtën, tregojini 
njëri-tjetrit dashamirësi, mos bëni asgjë pa u këshilluar me Perëndinë tuaj. 
________ 
♦ khs. 2 Mbr 16,3 do të jetë aludim për mbretërimin e Ahazit.  
 
Ndëshkimi për padrejtësinë e qytetit të Shomronit 
9Dëgjoni çfarë i thotë Zoti qytetit duke thirrur! Kush është i mençur, e merr seriozisht 
paralajmërimin. Dëgjoni me çfarë ndëshkimi do t’ju dënojë. Dëgjoni se çfarë ka 
vendosur ai! 
10«Edhe për sa kohë do të grumbullojnë në shtëpitë e tyre kriminelët thesarë që i kanë 
fituar me mashtrim? – thotë Zoti. – Edhe për sa kohë do të më fyejnë me enët e tyre 
matëse të falsifikuara? 11Unë duhet ta shpall vendimin e dënimit për këtë qytet, sepse 
tregtarët e tij kanë në qese gurë peshe të falsifikuar, 12sepse pasanikët e tij janë 
shfrytëzues të ashpër; të gjithë banorët e tij merren me gënjeshtra dhe mashtrime! 
13Por tani do t’ju ndëshkoj; do t’ju shkatërroj për veprat tuaja të këqija. 14Ju nuk do të 
keni mjaft për të ngrënë dhe do të vuani nga uria. Do të përpiqeni të siguroheni, por 
nuk do t’ia dilni në krye; do t’ju dorëzoj te shpata e armikut. 15Ju do të mbillni, por 
nuk do të mblidhni të korra; do të shtrydhni ullinj, por nuk do të lyheni me vajin e 
tyre; do të shtrydhni rrush, por nuk do të pini verë. 16Me zjarr e keni ndjekur 
shembullin e keq të mbretit Omri dhe të mbretit Ahav, si dhe të mbarë familjes së 
Ahavit; e keni imituar për gjithçka me besnikëri. Për këtë e keni fajin vetë, në qoftë se 
sjell fatkeqësi mbi ju, mbi qytetin dhe mbi të gjithë banorët e tij. Njerëzit do t’ju 
tregojnë me gisht dhe do t’ju kthejnë shpinën me neveri. Popullin tim e keni 
shkatërruar, dhe për këtë arsye do të shkatërroheni vetë.» 
 
Padia e profetit 

Mjerë unë! Më ka ndodhur si të uriturit që kërkon fruta në hardhi dhe në fiq në 
javët e fundit të vjeshtës; nuk ka më asnjë kokërr rrush, asnjë fik të shijshëm! 2Në 

mbarë vendin nuk ka asnjeri të ndershëm, asnjë që ia mban besën Zotit. Ata nuk 
heqin dorë nga vrasjet, i ngrenë njëri-tjetrit grackë. 3Ata janë plot zjarr kur është 
çështja për zbatimin e së keqes; me këtë pajtohen. Nëpunësit ngrenë jashtë mase 
taksat; gjyqtarët shpallin të pafajshëm atë që u paguan shumën më të lartë; 
pushtetmbajtësit bëjnë sipas qejfit. 4Më i miri dhe më i ndershmi i tyre është më i keq 
se një gardh drizash. Por erdhi dita e llogarisë – paralajmëruesit tuaj e kanë parashi-
kuar. Atëherë ju nuk do të dini nga t’ia mbani. 5Mos i besoni askujt, as fqinjit, as 
mikut më të mirë! Mbajeni gjuhën, madje edhe nga gruaja që doni! 6Puna ka shkuar aq 
larg, saqë biri e shikon të atin me përbuzje, bija e kundërshton të ëmën dhe nusja 
vjehrrën e saj. Njeriu i ka armiqtë në shtëpinë e vet. 
7Por unë e kërkoj Zotin me sy, e pres Perëndinë që më ndihmon. Perëndia ime do ta 
dëgjojë thirrjen time për ndihmë. 
 
Ngushëllim për popullin e mundur 
8Mos jini kaq shpirtkëqij, ju armiqtë e popullit tim! Ne jemi të shtrirë përdhe, por do të 
ngrihemi përsëri në këmbë; ne ndodhemi në errësirë, por Zoti është drita jonë. 9Ne 
kishim bërë mëkat kundër tij, prandaj e provuam zemërimin e tij. Por ai do të na vijë 
përsëri në ndihmë dhe do të na ndihmojë të fitojmë të drejtën tonë. Ai do të na nxjerrë 
prej errësirës në dritë; do ta shohim se Ai do të na shpëtojë. 
10Armiqtë tanë do të shikojnë se si do ta realizojë këtë Zoti dhe triumfi i tyre do të jetë i 
kotë. Ata janë tallur me ne duke thënë: «Ku është Zoti, Perëndia juaj?» Por tani ne do të 
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kënaqemi me fatkeqësinë e tyre. Ata do të shkelen me këmbë si pleh në rrugë. 
11Ju asirianë, po vjen dita kur do të detyroheni të mbroheni dhe t’i përforconi muret 
tuaja. Kjo do të jetë dita e rrënimit tuaj, kur çdo rregull do të përmbyset. 12Atëherë do 
të vijnë hajdutët që do t’jua marrin të gjitha: vendi juaj me kështjellat e tij do të 
ndahet, mbarë vendi nga ultësirat me shumë ujë deri në malet e thepisura. 13Tërë 
Asiria do të shkretohet, si ndëshkim për veprat e këqija të banorëve të saj. 
 
Lutja për përtëritjen e Izraelit 
14O Zot, kujdesu për popullin tënd, si bariu për kopenë e tij! Megjithatë, ne jemi prona 
jote! Ne banojmë në vend të ngushtë dhe në tokë të varfër, kurse përreth nesh ndodhet 
tokë e mirë. Na udhëhiq ne, kopenë tënde, në kullotat e pasura të Bashanit dhe të 
Gileadit si në kohët e lashta. 15Bëj vepra të mrekullueshme si atëherë kur e nxore 
popullin tënd nga Egjipti! 16Me gjithë fuqinë e tyre kombet të detyrohen të vështrojnë 
duarlidhur, gjuha t’iu lidhet dhe shikimin me dëgjimin t’iu ikin, 17të përpëliten dhe të 
bien përtokë si gjarpërinj. Të dalin duke u dridhur nga bunkerët e tyre dhe t’i 
dorëzohen Zotit, Perëndisë sonë, plot frikë dhe tmerr. 
18O Zot, ku ka perëndi tjetër si ti? Atyre që do të mbeten gjallë prej popullit tënd, do 
t’ua falësh fajin, dhe do t’ua kalosh në heshtje mëkatet. Nuk do ta mbash 
përgjithmonë zemërimin tënd, sepse kënaqesh kur tregon mirësi dhe dashuri. 19Ti do të 
kesh mëshirë për ne dhe do t’i largosh mëkatet tona; do t’i flakësh në det, atje ku është 
më thellë. 20Ti do të sillesh me dashuri dhe me besnikëri ndaj pasardhësve të 
Avrahamit dhe të Jakovit, siç u ke premtuar të parëve tanë duke u përbetuar. 
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LIBRI I PROFETIT NAHUM 
 

Ky libër përmban fjalë profetike për Ninaven, kryeqytetin e perandorisë asiriane. Në 
të është shkruar ajo që Perëndia i tregoi Nahumit, një njeriu nga fshati Elkosh, për 

fatin e Ninaves. 
 
Besimi në fuqinë shpëtuese të Zotit 
2Zoti është Perëndi që kërkon dëgjesë, pa rezerva dhe pa kundërshtime. Kush ngre 
krye kundër tij, provon tërë zemërimin e tij. Kush i kundërvihet atij si armik, pëson 
goditjen e hakmarrjes së tij të fortë. 3Zoti ka durim dhe pret, por nuk lë pa ndëshkuar 
asnjë padrejtësi; atij nuk i mungon fuqia për të ndëshkuar! 
Ai thërret në tërbimin e furtunës: retë janë pluhuri i ngritur nga këmbët e tij. 4Ai i 
bërtet ashpër detit dhe ky thahet, lumenjtë shterojnë; kullotat e harlisura të Bashanit 
fishken; pemët në Karmel thahen dhe madhështia e luleve në Liban venitet. 
5Malet dridhen para tij, dhe kodrat tunden; toka thërret nga tmerri dhe bashkë me të, 
të gjithë banorët e saj. 6Kush mund të qëndrojë kur ai bën gjyqin? Zemërimi i tij 
derdhet si lumë i zjarrtë dhe çan edhe shkëmbinjtë më të fuqishëm. 
7Por për të tijtë Zoti është plot mirësi, strehim i sigurt nga çdo rrezik. Ai kujdeset për 
ata që kërkojnë mbrojtje tek ai, 8edhe kur ujërat kanosen me dallgë të furishme. 
Qytetin që ngre krye kundër tij, e rrafshon me tokën, ndërsa armiqtë e tij i dëbon në 
errësirën e botës së të vdekurve. 
9Pse nuk keni besim tek Zoti?  Ai do t’i godasë armiqtë me aq vrull, saqë nuk do të 
ngrihen më për t’ju shtypur.  10Ata mund të mblidhen si ferra që gërshetohen me njëra-
tjetrën, dhe mund të marrin zemër sa të duan, por zjarri do t’i përpijë si kashtë të 
thatë. 
 
Pushteti i asirianëve do të thyhet përfundimisht 
11Njeriu që ngriti krye kundër Zotit dhe hartoi plane për rrënimin tënd, o Jerusalem, 
duhej të largohej prej teje. 12Dhe tani Zoti thotë: «Edhe në qoftë se armiqtë e tu kthehen 
me forca më të mëdha dhe të armatosur mirë, do t’u ndodhë po ashtu: prej tyre nuk do 
të mbetet asgjë. Ju kam hedhur në hall dhe në dëshpërim, por nuk do ta bëj përsëri. 
13Do t’ju çliroj nga zgjedha e huaj dhe do t’jua heq barrën, nën të cilën rënkoni.» 
14Ndërsa mbretit armik Zoti i thotë: «Varri yt është tashmë i përgatitur; për mua ti nuk 
ekziston më. Familjen tënde do ta shuaj; shtatoret e idhujve në tempullin tënd do t’i 
thyej.» 
 
Vegim për rrënimin e Ninaves 

Tashmë lajmëtari shpejton nëpër malësi duke sjellë lajmin e fitores dhe duke 
thirrur paqen. Festojini përsëri festat tuaja, o banorë të Judës, mbajeni premtimin 

që i dhatë Zotit në kohën e rrezikut. Armiku mizor nuk do ta sulmojë më kurrë vendin 
tuaj; ai është mundur plotësisht. 2-3Armiqtë e kanë shkretuar vendin dhe ia kanë prerë 
hardhitë, por Zoti do t’ia rikthejë Izraelit madhështinë e tij të dikurshme. 
O Ninave, tashmë po afrohet ai që po të përgatit rrënimin! Bëhu gati! «Të gjithë në 
pozicione! Lidhni shpatat! Vrojtoni rrugën!» 4Po vjen armiku; mburojat dhe veshjet e 
luftëtarëve janë të lyera me të kuqe; karrocat e luftës dhe heshtat e vringëlluara 
ndriçojnë si zjarr. 5Në rrugë dhe në sheshe karrocat e luftës po vërshojnë dhe kalojnë 
njëra-tjetrën – duken si pishtarë, si vetëtimë gjarpëruese. 
6Në qytet mbreti mbledh të besuarit e tij; ata vrapojnë përpara. Armiku i sulet murit; 
tashmë po ngre çatinë mbrojtëse për dashin. 7Portat për në lumë hapen befas; banorët 
e pallatit mbretëror i kap paniku. 8Mbretin e mbërthejnë në shtyllën e turpit; 
mbretëreshës i grisin rrobat e trupit, dhe e largojnë; shërbëtoret e saj qajnë me dënesë 
si pëllumbat që gugurojnë, dhe i bien me dëshpërim gjoksit. 9Të gjithë largohen nga 
Ninaveja, siç zhduket uji nga pellgu, kur ai boshatiset. «Rrini, rrini!» – u thërrasin nga 
pas, por askush nuk kthehet. 10Plaçkitni, merrni, ju pushtues! Merreni arin dhe 
argjendin! Qyteti është i mbushur plot me gjëra madhështore, me thesare të 
çmueshme. 11Kudo që të hedhësh vështrimin, shkatërrim dhe shkretim, zemra të 
lëshuara dhe gjunjë të dridhur, trupa të përpëlitur nga dhembja dhe fytyra të zbehta. 
12-13O Ninave, ti ke qenë si shpellë luani, si skuta ku tërhiqet luani dhe ku ushqen 
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këlyshët që rriten atje të qetë. Luani doli për të plaçkitur, solli pre për këlyshat e tij, 
pre për luaneshat e tij. Ai mbushi çdo qoshe të shpellës së tij me pre. Ku është tani 
shpella e luanëve? 
14«Tani ke të bësh me mua, o Ninave! – thotë Zoti i gjithëfuqishëm. – Unë do të të djeg 
bashkë me gjithë madhështinë tënde, dhe të rinjtë e tu do t’i grijë shpata. Plaçka e 
marrë tek ti do të largohet nga vendi, nuk do të dërgosh kurrë më lajmëtarë për të 
treguar për madhështinë dhe fuqinë tënde.» 
 
Dënimi për Ninaven e ngarkuar me faj 

Mjerë qyteti që derdhi kaq shumë gjak, që është mjeshtër i gënjeshtrave dhe i 
shtirjes! Ai është mbushur plot me mallra të plaçkitura, e megjithatë nuk mund të 

pushojë së vjedhuri. 2Rrënimi i tij po afrohet me goditjen e kamxhikut, me rrapëllimën 
e rrotave, me kuajt që rendin, me karrocat që vërshojnë 3dhe me kalorësit që nxitojnë. 
Shpata si flakë dhe heshta si vetëtima! Grumbuj të rënësh në luftë, ushtarë që 
pengohen në kufoma të panumërta! 4Ninaveja sulmohet, prostituta që i ka skllavëruar 
kombet me joshjen dhe magjinë e saj. 5”Tani po i laj hesapet me të – thotë Zoti i 
gjithëfuqishëm. – Do të ta ngre rrobën lart në fytyrë, që të dalësh lakuriq para 
kombeve; 6do të të mbuloj me baltë dhe të vë në shtyllën e turpit. 7Të gjithë ata që do të 
të shohin, do të të kthejnë shpinën dhe do të thonë: «Ninaveja është e shkretuar! Kush 
do të vajtojë për këtë?» Askush nuk do të jetë i gatshëm për të të ngushëlluar.” 
 
Fati i Ninaves është vulosur 
8A mendon se do të të ndodhë më mirë sa qytetit të Tebes ♦  që gjendet pranë Nilit, dhe 
që mbrohet përreth nga uji? 9Egjiptianët dhe nubasit e panumërt e kishin mbrojtur, 
me njerëzit nga Puti dhe Libia si trupa të thirrur për ndihmë. 10Megjithatë, banorët e tij 
u dëbuan në mërgim. Kryetarët e tij u vunë në pranga dhe u ndanë me short ndër 
fitimtarët, ndërsa fëmijët e tyre u shpartalluan në çdo qoshe rruge. 11Edhe ti duhet ta 
pish kupën e zemërimit të Zotit dhe të dehesh; më kot do të përpiqesh të mbrohesh 
nga armiku. 
12Fortifikatat e tua në kufi janë si pemë fiku, ndërsa garnizonet e tua si fiq; kur 
shkundet pema, fiqtë bien në gojë. 13Burrat e fortë janë bërë frikacakë; vendi yt u 
dorëzohet pa mbrojtje armiqve; kështjellat u dorëzohen flakëve. 14Ngrihuni, mblidhni 
ujin si rezervë për kohën e rrethimit! Përforconi muret! Shkelni baltën dhe bëni tulla! 
15Por ato nuk do të të vlejnë për asgjë, sepse do të të përpijë zjarri; banorët e tu do të 
bien nga shpata. Edhe në qoftë se ata ishin të panumërt si karkalecat – kur të ketë 
kaluar gjithçka, do të shihet se luzma të sulmoi ty! 
16Tregtarët e tu janë më të shumtë se yjet në qiell, por ata do të zhduken papritur si 
karkaleci i porsadalë nga fshikëza: ai është nisur! 17Nëpunësit e tu mbikëqyrës dhe 
protokollistët e tu do t’ia mbathin si luzma e karkalecave që e ka kaluar natën në mur; 
sapo del rrezja e parë e diellit, nisen; askush nuk e di ku kanë ikur. 
18Ti, o mbret i Asirisë, ministrat e tu bëjnë gjumin e vdekjes, gjeneralët e tu shtrihen të 
mundur, luftëtarët e tu janë shpërndarë si kopeja pa bari në malësi. 19Askush nuk 
mund të të vijë më në ndihmë; nuk do ta marrësh veten nga kjo goditje!  
Kush dëgjon për fatkeqësinë tënde, do të duartrokitë nga gëzimi, sepse askush nuk ka 
mbetur pa e provuar mizorinë tënde. 
__________ 
♦ e pushtoi Ashurbanipali (Asiria) më 663 p.e.r. 

3



 543

 

LIBRI I PROFETIT HABAKUK 
 

Këtu është shkruar ajo që Perëndia i tregoi profetit Habakuk. 
 

Ankesa e profetit për padrejtësinë në Izrael 
2O Zot, të kërkoj prej kohësh ndihmë, por ti nuk më përgjigjesh! Thërras: «Mbretëron 
terrori!», por ti nuk ndërhyn!♦ 3Përse më lejon ta përjetoj këtë padrejtësi të shëmtuar? 
Përse rri duarkryq, kur njerëzit janë të shtypur? Gjithkund ku hedh vështrimin, 
mbretëron dhuna dhe shtypja, prapësia dhe grindja. 4Meqë nuk ndërhyn, ligji yt 
shkelet nëpër këmbë dhe padrejtësia triumfon. Të pafajshmin e rrethojnë kriminelët; 
askush nuk e ndihmon të fitojë të drejtën e tij. 
_______ 
♦ Në këtë kohë Juda do të ishte nën sundimin e mbretit Jehojahin, i cili ishte ambicioz, i egër 
dhe i korruptuar. 
 
Përgjigjja e Zotit: po vijnë babilonasit 
5Zoti përgjigjet: «Shikoni rreth e rrotull ndër kombe! Do të çuditeni! Diçka po ndodh; do 
ta provoni! Edhe sikur t’jua tregonte dikush, nuk do ta besonit! 6I thërras babilonasit, 
këtë popull të egër dhe të pamëshirshëm. Ata e përshkojnë tokën, për të shtënë në 
dorë vende të huaja. 7Ata përhapin tmerr dhe frikë; politika e tyre mbështetet në të 
drejtën e më të fortit. 8Kuajt e tyre janë më të shpejtë se pantera dhe më të egër se ujqit 
e uritur. Kalorësia e tyre ngrihet qirithi, dhe afrohet me vrull nga larg. Siç lëshohen 
hutat mbi gjah, 9ashtu lëshohen edhe ata në betejë. Askush nuk shikon prapa; ata i 
mbledhin robërit e luftës si rërë. 10Ata tallen me mbretër, ata vënë në lojë titullarë. Për 
ta kështjellat nuk paraqitin asnjë pengesë: ata ngrenë një ledh rrethimi dhe i shtien 
ato në dorë. 11Pastaj vazhdojnë udhën e tyre, ata kalojnë me vrull si furtunë dhe bëhen 
fajtorë. Forca e tyre e vetme është perëndia i tyre. 
 
Ankesë për terrorin e babilonasve 
12O Zot, mos je ti Perëndia jonë prej kohësh, Perëndi i shenjtë? Mos na lë të vdesim! Ti, 
mbrojtja jonë e fortë, i ke thirrur babilonasit për të zbatuar vendimin e dënimit. 13Por 
sytë e tu janë tepër të pastër për të duruar të keqen; nuk mund të shikosh duarkryq, 
kur njerëzit keqtrajtohen dhe mundohen. Përse i lejon këta grabitës të veprojnë 
kështu? Përse nuk ndërhyn, kur këta keqbërës përpinë të tjerët që janë më të mirë dhe 
më të ndershëm se ata? 14Përse i lejon që ata t’i trajtojnë njerëzit si peshqit dhe kafshët 
e tjera detare 15që kapen me grepa dhe me rrjeta? Siç ngazëllohet peshkatari për 
peshkun e zënë, ashtu ngazëllohen edhe ata për njerëzit e zënë. 
16Pastaj i kushtojnë fli rrjetës së tyre dhe djegin temjan para saj, si fli mirënjohjeje që u 
ka sjellë pre të shumtë. 17A duhet ata të vazhdojnë të tërbohen me shpata dhe të vrasin 
popuj të tërë? 
 
Përgjigjja e Zotit: drejtësia mbetet rregulli i patundshëm 

Unë them: «Zë pozicionin tim dhe qëndroj i patundur. Me padurim pres atë që do të 
më thotë Zoti; dua të di se si do t’u përgjigjet Ai pyetjeve dhe padive të mia.» 

2Dhe Zoti m’u përgjigj dhe tha: ”Atë që po të tregoj tani, duhet ta shkruash haptas në 
rrasë, me shkrim të qartë, që ta lexojnë të gjithë! 3Sepse ajo që po të shpall, nuk do të 
realizohet menjëherë, por do të plotësohet me siguri. Për këtë të jesh i sigurt. Prit me 
durim derisa të realizohet! Prandaj shkruaj: 4«Ai që shkel me këmbë të drejtën, do të 
rrëzohet; por ai që ma mban besën dhe vepron drejt, do të shpëtojë jetën e tij. 5Prandaj 
hajduti mburracak, mburraveci mendjemadh, nuk do t’ia arrijë qëllimit – edhe në qoftë 
se e hap gojën si bota e të vdekurve dhe bëhet i pangopshëm si vetë vdekja, edhe në 
qoftë se i përpin popujt njëri pas tjetrit.»” 
 
Fjalë kërcënuese kundër shtypësve të popujve 
6Popujt do t’ia vënë në dukje krimet shtypësit të tyre; do t’i thonë plot përbuzje: «Turp 
dhe faqe e zezë për ty, sepse grumbullon pasuri të huaja! Edhe sa kohë do të veprosh 
kështu? Ti i trajton popujt sikur të ishin borxhlinjtë e tu! 7Por papritur të shfrytëzuarit 
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do të ngrenë krye kundër teje dhe do të ta paguajnë me të njëjtën monedhë; plaçkitësi 
do të plaçkitet! 8Siç i plaçkite ti popujt, ashtu do të plaçkitin popujt edhe ty, dhe ti do 
të dënohesh për politikën e terrorit që po ndjek në të gjitha qytetet dhe vendet. 
9Turp dhe faqe e zezë për ty, sepse ti e shton pasurinë tënde me mjete të pandershme! 
Kjo nuk të sjell ndonjë dobi as ty as pasardhësve të tu. Ti bën përsëri një çerdhe 
shqiponjash dhe mendon se je i siguruar ndaj çdo sulmi. 10Por planet e tua nuk do të 
realizohen; dinastia jote do të rrëzohet. Ti ke shkatërruar shumë popuj; ti do të 
vdesësh. 11Padrejtësinë tënde e shpallin edhe gurët në mur dhe trarët e çatisë 
pajtohen. 
12Turp dhe faqe e zezë për ty, sepse qytetet i ndërton me gjak dhe i ngre mbi padrejtësi! 
13Të gjitha ushtritë e skllevërve janë munduar më kot, sepse të gjitha do të përpihen 
nga zjarri. (A nuk e kuptoni se këtu vepron Zoti i gjithëfuqishëm? 14Siç është i 
mbushur deti me sasi ujërash, ashtu do të jetë e mbushur mbarë toka me njohjen e 
madhështisë së Zotit). 
15Turp dhe faqe e zezë për ty, sepse verën e zemërimit tënd ua ke dhënë popujve të tu 
fqinjë dhe je kënaqur me pafuqinë dhe turpin e tyre! 16Mos ndoshta mendon se kjo të 
sjell nder? Tani do të të japin për të pirë: Zoti do të të japë për të pirë kupën e 
zemërimit të tij dhe do të të rrëzojë para syve të të gjithëve në turpin më të thellë. 17Ti e 
ke shpyllëzuar Libanin dhe e ke shfarosur gjahun e tij; tani duhet ta paguash këtë. Ti 
do të ndëshkohesh për politikën tënde të terrorit dhe të gjakut, që ke ndjekur.» 
 
Pafuqia e perëndive të Babilonisë 
18Çfarë dobie kanë idhujt prej druri ose prej metali, të punuar nga njerëzit? Si mund 
t’u besojë njeriu idhujve memecë, që i ka ngritur vetë? 19Turp dhe faqe e zezë për atë që 
i thotë copës së drurit: «Zgjohu!» dhe gurit të vdekur: «Gjallërohu!». Ata duken 
madhështorë, të lyer me argjend dhe me ar, por në ta nuk ka jetë, as këshillë. 20Kurse 
Zoti është në Tempullin e tij të shenjtë. Qetësohuni, nderojeni, ju njerëz gjithkund në 
botë! 
 
Habakuku shikon ndërhyrjen e Zotit 

Lutje e profetit Habakuk.     
 2O Zot, porosinë tënde e kam dëgjuar; plani yt më mbush me tmerr dhe hutim. 

Zbatoje – por jo në një të ardhme të largët! Më lejo që ta përjetoj vetë, kur të ndërhysh! 
Ki mëshirë për ne në trazirat e kësaj kohe! 
3Zoti zbret nga Temani, Perëndia e shenjtë vjen nga mali i Paranit. Madhështia e tij 
ndriçon qiellin; shkëlqimi i tij mbush tërë botën. 4Ai ndriçon përreth si drita e diellit, ai 
rrezaton dritë nga të gjitha anët – në të fshihet fuqia e tij e madhe. 5Murtaja i shkon 
përpara dhe mynxyra e ndjek nga mbrapa. 6Kur e vë këmbën në tokë, ajo tundet; kur i 
shikon ushtritë e popujve, ato tmerrohen dhe shpërndahen me vrap. Malet e 
përjetshme përplasen, kodrat e lashta shemben; ashtu e kishte zakon prej kohësh të 
ecte nëpër tokë. 
7Tendat e kushasve janë të mbledhura nga fatkeqësia që i kanos; mbulesat e çadrave 
të midjanasve dridhen. 8O Zot, kundër kujt drejtohet zemërimi yt? Kundër ujërave të 
detit, kundër fuqisë së thellësive? Kundër kujt del ti me kuajt e tu dhe me karrocën, së 
cilës nuk mund t’i bëjë ballë askush? 9Ti e nxjerr harkun nga milli; ti i shoqëron 
shigjetat me fjalë kërcënuese. Ti e çan tokën dhe prej saj shpërthejnë lumenj. 10Kur të 
shohin malet, tunden si gruaja në vuajtjet e lindjes. Shiu bie me rrebesh, dallgët e detit 
tërbohen dhe mblidhen në pirg. 11Dielli dhe hëna fshihen, tërhiqen në shtëpinë e tyre, 
kur shigjetat e tua fishkëllejnë dhe heshta jote zbardh natën. 
12Ti ecën nëpër tërë botën; ti i shkel popujt në zemërimin tënd. 13Ti je ngritur për të 
ndihmuar popullin tënd, atë dhe mbretin që ke emëruar. Ti e prish çatinë e armikut 
tënd, që në qiell të ngrihen vetëm muret e zhveshura. 14Udhëheqësit e ushtrive të tyre 
duan të na shkatërrojnë; ata na sulmojnë si vorbulla; ata i gëzon ideja për të na 
tërhequr në skutën e tyre, për të na gllabëruar siç gllabëron luani prenë e tij. Por ti i 
shpon tejpërtej me heshtat e tyre! 15Me kuajt e tu, ti e hap udhën nëpër dallgët e 
shkumëzuara të detit. 
16Kur ma tregoi Zoti këtë, më kapi tmerri; dhe kur dëgjova zërin e tij të fuqishëm, 
filluan të më dridheshin buzët; më lëshuan gjunjët; trupin e kisha si të dërrmuar.  

3



 545

Tani duhet të pres ditën që do të rrënojë popullin që na shtyp. 17Ende nuk ka fik ose 
rrush, as ullinj për të korrur; drithi në ara nuk u rrit, vathat e stallat janë bosh, 18e 
megjithatë mund të gëzohem, sepse më ndihmon Zoti; ajo që ka thënë ai, më mbush 
me gëzim. 19Zoti më forcon, mund t’ia zë besën! Ai më bën këmbëshpejtë si gazela, dhe 
bën që të eci me siguri nëpër male. 
Kjo këngë duhet shoqëruar me vegël me tela. 
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LIBRI I PROFETIT CEFANJA 
 

Në këtë libër është shkruar ajo që Zoti i tha Cefanjës, kur në Judë mbretëronte 
Joshija, biri i Amonit. Cefanja ishte biri i Kushit dhe nipi i Gedaljës; paraardhës më 

të largët kishte Amarjën dhe Hizkijën. 
 
Dita e gjyqit të Zotit për tokën e Judës 
2«Do të shkatërroj plotësisht gjithçka që jeton në tokë, – thotë Zoti, – 3njerëzit dhe 
kafshët, madje edhe zogjtë nën qiell dhe peshqit në det, gjithçka që i shtyn njerëzit në 
mosbindje. Po, do ta shfaros njerëzimin nga faqja e dheut. 4As edhe Judën me 
Jerusalemin nuk do t’i kursej! Idhujtarinë, me të cilën merren atje, do ta shfaros, që të 
mos i mbetet asnjë gjurmë; priftërinjtë e Baalit dhe priftërinjtë e tjerë nuk do të 
kujtohen më. 5Do t’i asgjësoj të gjithë ata që adhurojnë natën yjet në çatitë e shtëpive 
të tyre; do t’i shkatërroj edhe ata që vërtet bien përmbys para meje, por që betohen 
përpara idhullit Milkom. 6Do t’i shkatërroj të gjithë ata që më kthejnë shpinën, ata që 
nuk përpiqen të jetojnë sipas udhëzimeve të mia dhe që nuk duan t’ia dinë për mua.» 
7Pushoni, po vjen Zoti! Dita e gjyqit të tij po afrohet! Zoti përgatit një gosti flijimi; 
armiqtë e Judës janë të ftuar në të. 
8”Atë ditë, – thotë Zoti, – do t’i ndëshkoj udhëheqësit e vendit, si dhe anëtarët e 
shtëpisë mbretërore; do t’i ndëshkoj të gjithë ata që kanë veshje të huaj. 9Sipas zakonit 
të të huajve, ata mundohen me shumë kujdes t’i shmangen ecjes mbi prag, kur hyjnë 
në pallatin e mbretit, por nuk i vret ndërgjegjja që sjellin në të thesaret që kanë fituar 
me mashtrim dhe me dhunë. 
10Atë ditë do të dëgjohet kushtrimi që vjen nga Porta e Peshqve, kuja nga qyteti i ri dhe 
alarmi i betejës nga kodrat. 11Qani dhe vajtoni, ju tregtarë në lagjen e bakajve, sepse 
për ju të gjithë ka rënë ora e fundit. 
12Atëherë, unë, Zoti, do të ndriçoj me llampë çdo qoshe të Jerusalemit për të gjurmuar 
njerëzit e vetëkënaqur, që gëzojnë të qetë mirëqenien e tyre e thonë: «Zoti nuk bën 
asgjë, as të mira e as të këqija!» 13Pasuria e tyre do të plaçkitet, shtëpitë e tyre do të 
rrafshohen me tokën. Nuk do të banojnë në shtëpitë e reja që kanë ndërtuar për vete, 
dhe nuk do të pinë asnjë pikë verë prej vreshtave të reja që kanë mbjellë.” 
14Dita e madhe e Zotit është afër; ajo afrohet në mënyrë të pandalshme. Vallë nuk i 
dëgjoni të çjerrat nga paniku? Madje edhe më trimat thërrasin për ndihmë! 15Kjo ditë 
do të jetë dita e gjyqit, ditë plot frikë dhe rrezik, plot stuhi dhe shkretim, plot re të zeza 
e të frikshme, ditë e errët, 16ditë kur lëshohet thirrja e betejës, kur i bihet bririt për të 
sulmuar qytetet e fortifikuara dhe kullat e larta. 17Njerëzit do të enden andejkëtej nga 
frika dhe do të ecin qorrazi. Gjaku i tyre do të njomë pluhurin, organet e tyre të 
brendshme do të shtrihen për tokë në baltën e rrugës. Të gjitha këto do të bien mbi ta, 
sepse ata kanë ngritur krye kundër Zotit. 18Nuk do të mund t’i shpëtojnë argjendi e ari 
i tyre, kur Zoti të bëjë gjyqin. Zemërimi i tij do ta shkretojë vendin si stuhi zjarri dhe do 
t’i shfarosë papritur të gjithë banorët e tij. 
 
Ndoshta ka ende shpëtim 

Pendohuni, bini në gjunjë para Zotit, ju të gjithë që nuk e njihni turpin dhe nuk 
tërhiqeni para krimit! 2Bëni kështu me kohë, përpara se Zoti të zbatojë vendimin e 

dënimit. Mendohuni, ditët po kalojnë si byk që e merr era! Kthehuni para se të vijë 
dita, kur Zoti do të bëjë gjyq, dita kur ai do të derdhë mbi ju zemërimin e tij të zjarrtë. 
3Ndërsa juve që u përulët para Zotit dhe jetuat sipas urdhërimeve të tij, ju them: 
Vazhdoni të bëni atë që është e drejtë para Zotit dhe qëndroni të përulur! 
Ndoshta atëherë Zoti do t’ju kursejë ditën kur të zbatojë vendimin e dënimit. 
 
Gjyqi mbi armiqtë e Izraelit 
4Gaza do të shpopullohet, Ashkeloni do të shkretohet; Ashdodi do të merret me sulm – 
dhe po të njëjtën ditë banorët e tij do të shkojnë në mërgim; Ekroni do të rrafshohet 
me tokën. 5Po ju afrohet rrënimi, o banorë të krahinës bregdetare, ju pushtues të huaj 
nga Kreta! Për mbarë vendin e filistenjve Zoti thotë: «Do të të shkretoj, që askush të 
mos banojë tek ti. 6-7Krahinat bregdetare do të bëhen kullota; barinjtë do të enden atje 
me kopetë e tyre dhe natën do të fushojnë në shtëpitë e Ashkelonit. Mbarë vendi i 
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filistenjve do t’u takojë atyre që do të mbeten gjallë prej Judës.» Zoti, Perëndia juaj, do 
të ketë mëshirë për ju dhe do ta kthejë në të mirë fatin tuaj. 
8Zoti thotë: ”Kam dëgjuar se moavasit dhe amonasit e vënë në lojë popullin tim dhe se 
ata kanë shpallur me mburrje, se do t’ia marrin vendin. 9Për këtë unë, Zoti i 
gjithëfuqishëm, Perëndia e Izraelit them: «Betohem se Moavit dhe Amonit do t’u ndodhë 
siç u ndodhi Sodomit dhe Amorës: krahina e tyre do të bëhet përgjithmonë shkretëtirë 
plot me gropa kripe, ku do të rriten vetëm gjëmbaçë. Ata që do të mbeten gjallë prej 
popullit tim, do të plaçkitin moavasit dhe amonasit, dhe do ta shtien në dorë vendin e 
tyre. 10Ky është ndëshkimi pse janë tallur me mendjemadhësi me popullin tim, pse janë 
ngritur me mburrje mbi popullin e Zotit të gjithëfuqishëm.»” 11Në madhështinë e tij 
tmerruese, Zoti do të ngrihet kundër tyre. Ai do t’i asgjësojë perënditë e të gjitha 
kombeve. Atëherë çdo komb, madje edhe ai më i largëti, do ta nderojë Zotin dhe do ta 
adhurojë në vendin e vet. 
12«Edhe ju nubas do të rrëmbeheni nga shpata ime» – thotë Zoti. 
13Zoti do ta shtrijë dorën e tij nga veriu, do ta shkretojë Asirinë, dhe kryeqytetin e saj, 
Ninaven, do ta bëjë shkrumb e hi. Qyteti do të bëhet stepë e pabanuar, 14atje do të 
fushojnë kopetë; iriqët dhe pelikanët do të kërkojnë strehë midis shtyllave të tij të 
shembura. Në vrimat boshe të dritareve do të çirren zogjtë, pragjet e dyerve do të 
mbulohen me gërmadha, dërrasat prej cedri do të hidhen përtokë. 15Kështu do të 
ndodhë me qytetin krenar, i cili mbahej për i papushtueshëm dhe mendonte: 
«Askush nuk do të më pushtojë!» Qyteti do të bëhet shkretëtirë dhe do të përdoret për 
strehë kafshësh të egra. Të gjithë ata që do të kalojnë pranë, do të tallen me të, do ta 
vënë në lojë dhe do t’i kthejnë shpinën plot neveri. 
________________ 
♦ Këtu është fjala për hebrenjtë e shpërndarë ndër popuj të huaj. 
 
Dënimi i Jerusalemit 

Në rrënim bie qyteti që ngriti krye kundër Zotit, ku mbretërojnë padrejtësia dhe 
dhuna! 2Ai nuk dëgjoi asnjë paralajmërim, nuk mori seriozisht asnjë kërcënim. Ai 

nuk kërkoi ndihmë te Perëndia e tij; nuk i zuri besë Zotit. 3Udhëheqësit e tij janë luanë 
të dhënë pas presë; gjyqtarët e tij janë ujq të uritur, që nuk i lënë presë asnjë kockë 
deri në mëngjesin tjetër. 4Profetët e tij janë llafazanë dhe mashtrues, priftërinjtë e tij e 
përdhosin shenjtëroren dhe ia nënshtrojnë Ligjin e Zotit veprimit të tyre arbitrar. 
5Ata veprojnë kështu, megjithëse Zoti banon në mesin e tyre! Ai nuk bën padrejtësi, 
rregulli i tij vlen gjithmonë. E vërteton ditë pas dite, me po aq siguri siç lind dielli çdo 
mëngjes. Por këta njerëz nuk kanë ndërgjegje dhe bëjnë gjithnjë e më shumë 
padrejtësi. 
6«Kam asgjësuar popuj të tërë. – thotë Zoti. – I kam shkatërruar kështjellat e tyre, i 
kam shkretuar rrugët si dhe qytetet, që atje të mos banojë më asnjeri. 7Mendova se ju 
do të nxirrnit mësim prej kësaj dhe se do t’i merrnit parasysh urdhërimet e mia. 
Shpresoja se do të tmerroheshit dhe do të më tregonit nderin që më përket. Por ju jeni 
sjellë edhe më keq. 8Përgatituni, se do t’ju sulmoj si kafshë grabitqare. Kjo është e 
drejta ime. Do të mobilizoj kundër jush perandori dhe kombe, dhe do të provoni zemë-
rimin tim të zjarrtë. Ai do ta shkretojë vendin si zjarr i madh shkatërrimtar.» 
 
Teprica e pastruar e Izraelit 
9«Por pastaj, – thotë Zoti, – do ta ndryshoj mendjen e popullit, që të mos i marrë nëpër 
gojë emrat e idhujve të tij. Të gjithë do të më falen mua, Zotit, dhe do të më shërbejnë 
pa përjashtim. 10Madje edhe prej Etiopisë së largët, (kombet) do të ma kthejnë popullin 
tim të shpërndarë, siç më sjellin flinë. 
11Atë ditë nuk do të keni pse të turpëroheni, pse keni ngritur krye kundër meje dhe pse 
keni bërë aq shumë vepra të këqija.  
Unë do t’i largoj prej mesit tuaj mburracakët, që në malin tim të shenjtë të mos mbetet 
asnjë pikë mendjemadhësie. 12-13Atje do të lë për të banuar vetëm një popull që është i 
varfër dhe i përulur si teprica e Izraelit, njerëz që i varin të gjitha shpresat tek unë. Ata 
nuk do të bëjnë asnjë padrejtësi, as do të gënjejnë e as do të mashtrojnë. Ata do të 
jetojnë në lumturi dhe në paqe; nuk do t’i trembë asnjë armik.» 
14Gëzohu, o Izrael, o njerëz në malin e Cionit! Këndoni dhe ngazëlloni me gjithë zemër, 
o banorë të Jerusalemit. 15Zoti nuk do t’ju ndëshkojë më; i ka dëbuar armiqtë tuaj. Ai 
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do të mbretërojë vetë mes jush si mbreti i Izraelit, prandaj nuk keni pse të frikësoheni. 
16Atë ditë Izraelit do t’i japin zemër dhe do t’i thonë: «Mos ki frikë, ti qytet në malin e 
Cionit, mos të të lëshojë zemra! 17Zoti, Perëndia jote, banon brenda mureve të tua; ai 
është i fuqishëm dhe do të të ndihmojë. Ai është kënaqur me ty dhe nuk të kanos më, 
sepse të do; ai gëzohet kur të sheh.» 
 
Kthimi në atdhe i popullit të shpërndarë 
18Zoti thotë: «Do t’ia heq barrën e turpit Jerusalemit. Do t’i kthej të gjithë ata që 
vajtojnë, sepse detyrohen të banojnë në vend të huaj dhe nuk mund të marrin pjesë në 
festat e mia. 19Atëherë do t’i laj hesapet me torturuesit që ju kanë munduar. Do t’i 
mbledh të shpërndarët dhe do të kujdesem që edhe më të dobëtit t’ia arrijnë qëllimit 
shëndoshë e mirë. Turpin e tyre do ta shndërroj në nder; ata do të lavdërohen në tërë 
botën. 20Atëherë do t’ju mbledh dhe do t’ju kthej këtu; do të bëj që të nderoheni tek të 
gjitha kombet e botës; sepse fatin tuaj do ta kthej në të mirë. Do ta përjetoni! Këtë e 
them unë, Zoti.» 
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LIBRI I PROFETIT HAGAI 
 
Thirrje për rindërtimin e Tempullit 

Vitin e dytë të mbretërimit të Dariut, ditën e parë të muajit të gjashtë,♦  Zoti i dha 
profetit Hagai një porosi për Zerubavelin, birin e Shealtielit, guvernatorin persian 

në Judë, dhe për kryepriftin Jeshua, birin e Jocadakut. 2-3Hagai shpalli në emër të 
Zotit: 
”Perëndia, Zoti i gjithëfuqishëm, thotë: «Ky popull pohon se është ende tepër herët për 
ta rindërtuar Tempullin tim. 4Por, shihet qartë se nuk është tepër herët, sepse ju 
banoni në shtëpi madhështore, kurse shtëpia ime është në gërmadha! 5Por vëreni se si 
po ju ndodh juve! 6Ju keni mbjellë fara të shumta, por keni mbledhur të korra të 
pakta. Drithi nuk mjafton për t’ju ngopur, as vera për të pirë sa duhet. Ju duhet të 
ngrini, sepse nuk keni mjaft rroba për t’u veshur. Dhe paga që merr punëtori, i tretet 
në dorë.» 

7Prandaj Zoti i gjithëfuqishëm thotë: «A nuk vëreni se pikërisht për këtë po ju ndodh 
keq? 8Shkoni në mal, pritni dru dhe ndërtoni Tempullin tim! Kjo do të më pëlqejë: 
kështu do të më nderoni! 9Ju keni shpresur shumë, por keni arritur pak. Kur 
dëshironit ta sillnit frytin e punës suaj në shtëpi, ishte sikur ta kishte marrë era. A 
nuk dini përse bëra të ndodhte kështu? Shtëpinë time e latë në gërmadhë, dhe secili 
mendon vetëm se si të ndërtojë shtëpinë e vet! 10Prandaj nuk ka as vesë e as shi, dhe 
asgjë nuk mund të rritet më. 11Për këtë kam bërë që kjo thatësirë të bjerë mbi vendin 
tuaj, mbi male, arat e drithit, vreshta dhe kodrat e ullinjve, që të mos lulëzojë më asgjë. 
Njerëzit dhe kafshët duhet ta pësojnë nga të gjitha këto, dhe çka do të ndërmerrni, nuk 
do të ketë sukses.»” 
_____________ 
♦ nga fundi i gushtit të vitit 520 p.e.r. Kjo profeci u dha brenda katër muajsh 
 
Zoti premton të ndihmojë ndërtuesit vullnetarë 
12Zerubaveli, Jeshua dhe mbarë populli u prekën thellë nga ajo që Zoti, Perëndia e tyre, 
njoftoi nëpërmjet Hagait. Ata pranuan se Zoti ua kishte dërguar profetin, dhe u 
frikësuan që nuk e kishin nderuar Zotin siç duhej. 13Pastaj Zoti tha nëpërmjet 
lajmëtarit të tij, Hagait: «Unë do t’ju përkrah. Këtë premtoj unë, Zoti,.» 
14-15Kështu, Zoti përgatiti guvernatorin Zerubavel, kryepriftin Jeshua dhe mbarë 
popullin për të ndërtuar Tempullin e Perëndisë së tyre, Zotit të gjithëfuqishëm. Ata e 
filluan punën ditën e 24-të të muajit të 6-të. 
 
Madhështia e ardhshme e Tempullit 

Vitin e dytë të mbretërimit të perandorit Dari, ditën e 21-rë të muajit të 7-të, Zoti i 
dha profetit Hagai edhe një porosi 2për guvernatorin Zerubavel, kryepriftin Jeshua 

dhe për mbarë popullin. Profeti u tha: 3”Kush prej jush e pa Tempullin para se të 
shkatërrohej? Sa madhështor ishte atëherë! E sa i mjerueshëm është ai që shihni të 
ngrihet para syve tuaj. Ndërtesa nuk është asgjë në krahasim me atë që qëndronte 
këtu më parë. 4Por Zoti thotë: «Mos t’ju lëshojë zemra! Në punë, o Zerubavel! Në punë, 
o Jeshua! Në punë, o burra të Judës! Do t’ju përkrah. Kështu them unë, Zoti i 
gjithëfuqishëm. 5Ju kam premtuar t’ju përkrah, kur u larguat nga Egjipti, dhe ky 
premtim vlen edhe sot. Unë jam mes jush me fuqinë e shpirtit tim, mos kini frikë! 
6Unë, Zoti i gjithëfuqishëm, po ju them: Pas pak do ta tund botën nga themelet, qiellin 
dhe tokën dhe detin. 7Do t’i tmerroj të gjithë popujt, që t’i sjellin këtu thesarët e tyre. 
Kështu do të kujdesem që shtëpia ime të stoliset në mënyrë madhështore. 8Sepse mua, 
Zotit të gjithëfuqishëm, më takon i gjithë ari dhe argjendi. 9Tempulli i ri♦ do t’ia kalojë 
shumë të vjetrit. Prej kësaj ndërtese do t’i jap popullit tim paqe dhe mirëqenie. Këtë e 
them unë, Zoti i gjithëfuqishëm.»” 
______________ 
♦ Është fjala për Tempullin e kohës së mbretërimit të Mesisë. 
 
A mund të marrin pjesë samarianët në ndërtimin e Tempullit? 
10Vitin e dytë të mbretërimit të Dariut, ditën e 24-të të muajit të 9-të, Zoti i tha profetit 
Hagai: 11”Unë, Zoti i gjithëfuqishëm, të urdhëroj: Shko te priftërinjtë dhe informohu! 
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Pyeti: 12«Në qoftë se ndokush mban në fundin e petkut mish që është shuguruar për 
mua dhe që mund të hahet nga priftërinjtë, dhe në qoftë se me fundin prek një copë 
buke ose diçka të zier, ose verë, ose vaj ose ndonjë ushqim tjetër: a shugurohet 
nëpërmjet kësaj edhe sendi i prekur, i cili u rezervohet pastaj priftërinjve?»” Hagai ua 
drejtoi pyetjen priftërinjve dhe mori përgjigjen: «Jo.» 
13Pastaj i pyeti priftërinjtë në emër të Zotit: «Në qoftë se ndokush prek një të vdekur, 
dhe kështu bëhet i papastër, dhe pastaj prek njërin prej këtyre sendeve: a bëhet edhe 
sendi i prekur i papastër?» 
Priftërinjtë u përgjigjën: «Po.» 
14Pastaj Hagai tha: ”Zoti thotë: «Për mua ky popull është i papastër. Prandaj gjithçka që 
bën ky popull, bëhet e papastër, dhe çdo vend ku kushtojnë fli, bëhet i papastër.»” 
 
Dëgjesa e kishës do të japë fryte 
15-16Zoti shtoi: «Hidhni një shikim prapa. Para se të fillonit t’i rindërtonit muret e 
Tempullit, prodhimi i një fushe ishte vetëm dhjetë në vend të njëzet thasëve me drithë 
të pritur, kurse prodhimi nga një vresht vetëm njëzet në vend të pesëdhjetë shtambave 
të pritura. 17Ju dërgova breshër, ndryshk dhe urth, dhe asgjësova tërë punën tuaj. E 
megjithatë nuk donit të ktheheshit tek unë. 18Kështu qëndroi puna, deri sot, deri në 
ditën e 24-të të muajit të 9-të, dita kur mbaroi ndërtimi i themeleve të Tempullit.  

19Depot e drithit janë të zbrazëta, hardhitë, fiqtë, shegët dhe ullinjtë nuk japin asnjë 
frut. Por qysh tani do ta bekoj vendin tuaj dhe do të bëj që të lulëzojë gjithçka.» 
 
Zerubaveli – pasqyra e mbretit të ardhshëm shpëtimtar 
20Zoti foli me Hagain përsëri ditën e 24-të të muajit. 21Ai i dha urdhër t’i transmetonte 
Zerubavelit, guvernatorit të Judës, këtë porosi: «Unë, Zoti i gjithëfuqishëm, do t’i tund 
qiellin dhe tokën nga themelet. 22Do t’i përmbys fronet e mbretërve dhe do t’i jap fund 
sundimit të popujve; do t’i përmbys karrocat e luftës bashkë me kalorësit e tyre, kurse 
kuajt do t’i rrëzoj përtokë, që kalorësit ta sulmojnë njëri-tjetrin me shpata. 23Atë ditë do 
të emëroj ty, Zerubavel, biri i Shealtielit, guvernatorin tim. Do të të përdor si unazë për 
vulë.  
Kështu them unë, Zoti i gjithëfuqishëm.» 
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LIBRI I PROFETIT ZAKARIA 
 
Thirrje për kthim 

Vitin e dytë të mbretërimit të Dariut, në muajin e tetë, profeti Zakaria, biri i 
Berehjës dhe nipi i Idos, mori një porosi nga Zoti. 2-3Zoti i dha urdhër t’u thoshte 

banorëve të Jerusalemit: 
Dëgjoni çfarë ka për t’ju thënë Zoti i gjithëfuqishëm: ”Unë u zemërova me paraardhësit 
tuaj. Kthehuni dhe drejtohuni tek unë, atëherë do t’ju drejtohem juve përsëri dhe nuk 
do të zemërohem më. Kështu them unë, Zoti. 4Mos e ndiqni shembullin e keq të të 
parëve tuaj! Nëpërmjet profetëve të mëparshëm ju shpalla: «Kthehuni prej rrugës suaj 
të gabuar, jepini fund sjelljes suaj të keqe!» Por ata nuk më dëgjuan. 5E çfarë ka 
mbetur prej tyre? Edhe profetët, vërtet, vdiqën, 6por fjalët që ata folën në emrin tim, u 
plotësuan me ndëshkimin e të parëve tuaj. Dhe të parët tuaj u penduan dhe pohuan: 
«Sipas fjalës së tij, Zoti i gjithëfuqishëm na ndëshkoi për sjelljen tonë të keqe.»” 
 
Vegimet e profetit Zakaria 
7Vitin e dytë të mbretërimit të Dariut, ditën e 24-të të muajit të 11-të (d.m.th. të muajit 
Shevat), profeti Zakaria mori një porosi nga Zoti. Ai njofton: 
 
Vegimi i parë: e ardhme e re për Jerusalemin 
8Natën pashë një njeri mbi një kalë me ngjyrë të kuqërremtë. Ai qëndroi pranë 
mërsinave në luginë; pas tij pashë kalorës të tjerë mbi kuaj me ngjyrë të kuqërremtë, 
të kuqe dhe të bardhë. 
9E pyeta engjëllin interpretues: «O zotëri, çfarë janë ata kalorës?» Ai iu përgjigj: «Do ta 
shohësh tani!» 10Atëherë njeriu pranë mërsinave tha: «Ne jemi kalorësit që ka dërguar 
Zoti për të bërë zbulimin e Tokës.» 11Papritur pashë engjëllin e Zotit në mes të 
mërsinave. Kalorësi i raportoi: «Ne e kemi përshkuar tërë Tokën. Gjithkund mbretëron 
qetësia.» 12Atëherë ai iu drejtua Zotit e tha: «O Zot i gjithëfuqishëm, tashmë për 70 vjet 
bëre që Jerusalemi dhe qytetet e Judës të provonin zemërimin tënd. Kur do të kesh më 
në fund mëshirë për to?» 
13Zoti i dha engjëllit interpretues një përgjigje të këndshme, 14dhe ky m’u drejtua mua e 
tha: ”Ti duhet të shpallësh: «Zoti i gjithëfuqishëm thotë: Unë jam plot dashuri të zjarrtë 
për Jerusalemin dhe për malin e Cionit. 15Zemërimi im i zjarrtë është për kombet 
despotike. Dëshiroja që nëpërmjet tyre t’i jepja mësim popullit tim, por ato e tepruan. 
16Prandaj qysh tani Jerusalemi do ta provojë rishtas dashurinë time. Tempulli im atje 
do të rindërtohet, mbarë qyteti do të ndërtohet përsëri. Këtë e them unë, Zoti i gjithë-
fuqishëm.» 17Gjithashtu, duhet të shpallësh: «Në qytetet e popullit tim do të 
mbretërojnë mirëqenia dhe bollëku. Do ta ndihmoj Jerusalemin, i cili do të bëhet 
përsëri qyteti im.»” 
 
Vegimi i dytë: ndëshkimi i popujve armiq 

Pastaj pashë katër brirë. 2Pyeta engjëllin interpretues: «Çfarë kuptimi kanë këta 
brirë?» Ai u përgjigj: «Këto janë fuqitë që mposhtën Judën, Izraelin dhe 

Jerusalemin, dhe i shpërndanë banorët e tyre në tërë botën.» 
3Pastaj Zoti më tregoi katër burra me çekanë farkëtarësh, 4dhe pyeta: «Përse kanë 
ardhur këta?»  
Engjëlli m’u përgjigj: «Këta duhet t’i presin brirët që e rrëzuan Judën përtokë dhe që e 
shpërndanë popullin e saj. Këta duhet t’i tmerrojnë kombet që u ngritën kundër Judës, 
dhe t’ua shkatërrojnë pushtetin.» 
 
Vegimi i tretë: Jerusalemit nuk i duhen më muret 
5Pastaj pashë një njeri me shirit matës në dorë. 6E pyeta: «Ku po shkon?» «Në Je-
rusalem – m’u përgjigj. – Do ta mas për të parë sa i madh duhet të jetë qyteti, dhe ku 
duhen vendosur muret.» 
7Në atë çast u afrua engjëlli interpretues. Ai i dha urdhër engjëllit tjetër, i cili i doli 
përpara: 8”Vrapo dhe thuaji atij njeriu: «Zoti thotë: Jerusalemi nuk duhet të rrethohet 
me mure; përndryshe, nuk do të ketë vend për njerëzit dhe kafshët e shumta! 9Unë 
vetë do të jem për të mur i zjarrtë dhe do ta mbroj, dhe unë do të banoj atje në 
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madhështinë time të shkëlqyeshme.»” 
 
Thirrja për kthimin në atdhe dhe ngushëllimi për Jerusalemin 
10Zoti thotë: «Ngrihuni, ngrihuni! Ikni prej vendit në veri, ku ju kam dërguar në 
mërgim. 11Ngrihuni, shpëtoni në malin e Cionit, ju të gjithë që keni mbetur ende në 
Babiloni!» 12Zoti i gjithëfuqishëm, i cili më dërgoi në emrin e tij, thotë: «Kush të afrohet 
ty së tepërmi, më afrohet mua së tepërmi!» 13Ai thotë për kombet që ju kanë grabitur: 
«Ngre dorën kundër tyre, atëherë do t’i grabiten ata që ishin deri tani skllevërit e tyre!» 
Kur të ndodhë kjo, do ta pranoni se më ka dërguar tek ju Zoti i gjithëfuqishëm. 
14«Gëzohuni dhe ngazëllohuni, o banorë të Jerusalemit! – thotë Zoti. – Po vij të banoj në 
mesin tuaj. 15Atëherë shumë kombe do të besojnë në mua dhe do të bëhen populli im;  
por mes jush do të banoj.» 
Kur të ndodhë kjo, do ta pranoni se më ka dërguar tek ju Zoti i gjithëfuqishëm. 16Në 
vendin e saj të shenjtë, Juda do të bëhet prona e tij e veçantë, dhe Jerusalemi do të 
emërohet qyteti i tij. 17Mbarë bota të heshtë para Zotit, sepse ai vjen nga banesa e tij e 
shenjtë. 
 
Vegimi i katërt: kryeprifti Jeshua miratohet nga Zoti 

Pastaj Zoti më tregoi kryepriftin Jeshua. Ai qëndroi para engjëllit të Zotit dhe në të 
djathtë të tij qëndroi Satani, i cili donte ta padiste. 2Por engjëlli i tha: «Pusho, Satan! 

Zoti të ndalon ta paraqitësh padinë tënde, sepse ai e do Jerusalemin. Ai e ka shpëtuar 
këtë Jeshua si druri që nxirret nga zjarri!» 
3Jeshua qëndroi atje i veshur me rroba të ndotura. 4«Hiqjani rrobat e ndotura!» – u tha 
engjëlli i Zotit engjëjve shërbyes që qëndronin para tij; kurse Jeshuas i tha: «Po ta heq 
fajësinë dhe do të vesh me rroba feste.» 5Pastaj urdhëroi: «Lidhini një çallmë të re në 
kokë!» Kështu bënë dhe e veshën Jeshuan me rroba të reja, ndërkohë që engjëlli i Zotit 
qëndronte pranë. 
6Pastaj engjëlli i Zotit i dha një premtim solemn: 7”Zoti i gjithëfuqishëm thotë: «Në qoftë 
se u përmbahesh urdhërimeve të mia dhe e ushtron shërbimin tim siç duhet, atëherë 
do të kryesosh shtëpinë time dhe do të bëhesh prifti im i ligjshëm, dhe do të kesh hyrje 
të lirë tek unë.»” 
 
Premtim për të ardhmen 
8Zoti tha: «Ti, Jeshua, si kryeprift, bashkë me priftërinjtë udhëheqës që ke pranë, je 
garancia e sigurt që ta dërgoj guvernatorin tim me fuqi të plota, ‘pinjollin e Davidit♦ ’. 
9Shikoni gurin që vura para Jeshuas; një gur të vetëm dhe mbi të shtatë sy! Tani do të 
gdhend vetë mbi të mbishkrimin, unë, Zoti i gjithëfuqishëm. Do t’ia heq fajësinë vendit 
brenda një dite të vetme. 10Atë ditë ju do të ftoni njëri-tjetrin dhe do të gëzoni me njëri-
tjetrin në paqe dhe në siguri frutat e hardhive dhe të vreshtave tuaja.» 
__________________ 
♦ emërtim mesianik. Shih Is 4,26; Jer 23,35; 33,14-26; Zak 6,9-15; Mt 2,23. 
 
Vegimi i pestë: priftërinjtë dhe mbreti në kohën e shpëtimit 

Përsëri erdhi engjëlli që kishte folur dikur me mua. Ai më zgjoi duke më tundur siç 
zgjohet dikush nga gjumi, 2dhe më pyeti: «Çfarë po sheh?» Iu përgjigja: «Një 

shandan prej ari. Ky mban lart një legen me vaj, në buzën e të cilit janë vendosur 
përreth shtatë kupa. Prej çdo kupe dalin shtatë fitila të ndezur. 3Në secilën anë të 
shandanit qëndron një dru ulliri. 4Çfarë do të thotë kjo?» 
5«A nuk e kupton?» – pyeti engjëlli, dhe pasi ngrita supet, tha: 10b«Shtatë llambat janë 
sytë e Zotit, që shohin gjithçka që ndodh në tokë.» 
11-12Pastaj e pyeta: «Çfarë do të thonë dy drutë e ullirit në të dyja anët e shandanit, 
nëpërmjet të cilëve vaji rrjedh nëpër të dy tubat e artë?» 13«A nuk e kupton?» – pyeti ai, 
dhe pasi ngrita supet, 14m’u përgjigj: «Këta janë dy burrat që Zoti i gjithëfuqishëm i ka 
lyer me vaj dhe i ka vënë në shërbim të tij.» 
 
Nxitje për Zerubavelin 
6Zoti më dha urdhër t’i thosha Zerubavelit: «Nuk do të kesh sukses me fuqi dhe forcë 
njerëzore, por me Shpirtin tim! Këtë e them unë, Zoti i gjithëfuqishëm.  

7Pengesat grumbullohen para teje si mal; por unë do të t’i largoj. Ti do ta vësh gurin e 
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fundit në Tempullin e rindërtuar, dhe të gjithë do të ngazëllohen.» 
8Gjithashtu, Zoti më tha: 9-10«Zerubaveli ka hedhur themelin e këtij Tempulli, dhe ai do 
ta mbarojë.  
Kush shikon me përbuzje në këtë fillim të mjerueshëm? Ai do të gëzohet kur ta shohë 
gurin e fundit në dorën e Zerubavelit!» 
Kur të ndodhë kjo, do ta kuptoni se tek ju më ka dërguar Zoti i gjithëfuqishëm. 
 
Vegimi i gjashtë: ndëshkimi për padrejtësinë e fshehtë 

Kur ngrita përsëri sytë, pashë një pergamenë që po fluturonte pranë meje; ishte 
plotësisht e hapur. 2Engjëlli më pyeti: «Çfarë po sheh?»  

Iu përgjigja: «Një pergamenë, dhjetë metra të gjatë dhe pesë metra të gjerë.» 3Atëherë 
tha: «Mbi të është shkruar një mallkim që do të gjejë cilindo që ka vjedhur ose që ka 
bërë betim të rremë. Këto krime kanë mbetur tepër gjatë në këtë vend pa u ndëshkuar.  

4Zoti i gjithëfuqishëm thotë: Këtë mallkim do ta dërgoj në shtëpinë e çdo vjedhësi dhe 
në shtëpinë e cilitdo që ka bërë betim të rremë për emrin tim. Mallkimi do të bjerë atje 
dhe do të shkatërrojë tërë shtëpinë, deri në trarët dhe gurët.» 
 
Vegimi i shtatë: gruaja në vozë 
5Engjëlli interpretues u afrua dhe më tha: «Shiko se ç’po shfaqet atje!» 
 6«Ç’është ajo?» – e pyeta dhe ai m’u përgjigj: «Vozë. Në të është fshehur ajo pas së cilës 
jepet mbarë vendi.♦ » 7Voza ishte mbyllur me një kapak prej plumbi; kur u hap, u 
shfaq një grua. 8Engjëlli tha: «Kjo është kryengritje kundër Zotit», e shtyu gruan përsëri 
brenda dhe e mbylli kapakun e plumbit. 
9Pastaj pashë të afroheshin dy gra me krahë lejleku; ato e morën vozën dhe u larguan 
duke fluturuar. 10E pyeta engjëllin: «Ku do ta çojnë gruan?» 11Ai m’u përgjigj: «Në 
Shinar. Atje po ndërtohet për nder të saj një tempull dhe do ta vënë atë në piedestal.» 
____________________ 
♦  d.m.th. tregtia dhe materializmi. Izraelitët u molepsën nga kjo ’sëmundje’ kur ishin në mërgim 
në Babiloni (Shinar). Ata do të çlirohen nga kjo formë idhujtarie vetëm me ardhjen e Mesisë. 
 
Vegimi i tetë: Zoti dërgon lajmëtarë në tërë botën 

Kur ngrita sytë përsëri, pashë se midis dy maleve prej bronzi në hyrje të qiellit po 
dilnin katër karroca. 2Të parën e tërhiqnin kuaj të kuqërremtë, të dytën kuaj të zinj, 

3të tretën kuaj të bardhë, kurse të katërtën kuaj laroshë, shumë të fortë. 
4Pyeta engjëllin interpretues: «Çfarë do të thotë kjo?» 5Ai m’u përgjigj: «Këto çifte kuajsh 
po nisen në të gjitha anët e horizontit. Ato sapo dolën nga prania e Zotit të 
gjithfuqishëm. 
6Çifti i kuq mori drejtimin e lindjes, çifti i zi drejtimin e veriut, çifti i bardhë drejtimin e 
perëndimit, kurse çifti larosh drejtimin e jugut.» 7Kuajt turfullonin dhe pritnin me 
padurim shenjën e nisjes. Zoti tha: «Nisuni! Përshkojeni Tokën në të gjitha anët!» 
Atëherë ata u nisën me vrull. 
8Por engjëlli më thirri: «Kushtoji vëmendje çiftit që është nisur për në veri! Ai do ta çojë 
shpirtin e Zotit në Babiloni, që të mund të veprojë atje.» 
 
Kurorëzimi zëvendësues i priftit Jeshua 
9Zoti më tha: 10”Hyr në shtëpinë e Joshijës, birit të Cefanjës! Atje do të gjesh Heldain, 
Tobijën dhe Jedajën, të cilët sapo mbërritën nga Babilonia. Ata të kanë sjellë diçka. 
11Merr argjendin dhe arin dhe bëj me to një kurorë! Kurorëzo me të kryepriftin Jeshua, 
birin e Jocadakut, 12dhe thuaji: «Zoti i gjithëfuqishëm thotë: Pinjolli i Davidit ndodhet 
këtu; ai do të mbijë prej tokës së këtij vendi! Ai do ta ndërtojë Tempullin tim. 13Po, ai do 
ta rindërtojë, dhe do të marrë pushtet mbretëror dhe nder. Pranë fronit të tij do të 
qëndrojë kryeprifti dhe të dy do të jenë miq të mirë. 14Kurora do të ruhet në Tempullin 
tim si kujtim për Heldain, Tobijën dhe Joshijën. 15Njerëzit do të vijnë nga larg për të 
marrë pjesë në rindërtimin e Tempullit tim.»” 
Kur të ndodhë kjo, do ta kuptoni se tek ju më ka dërguar Zoti i gjithëfuqishëm. Kjo me 
siguri do të realizohet, në qoftë se e dëgjoni Zotin tuaj, Perëndinë tuaj, dhe i bindeni 
atij. 
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A duhet mbajtur si ditë zie dita e pushtimit të Jerusalemit? 
Vitin e katërt të mbretërimit të Dariut, profeti Zakaria mori edhe një porosi tjetër 
nga Zoti. Ditën e 4-t të muajit të 9-të (d.m.th. në muajin Kislev), 2në Jerusalem 

erdhi një delegacion nga Bet-Eli: ajo përbëhej nga Sareceri dhe Regem-Meleku, si dhe 
njerëzit e tyre. Ata kishin sjellë dhurata për t’ia kushtuar Zotit dhe 3duheshin t’u 
drejtonin priftërinjve në Tempullin e Zotit të gjithëfuqishëm pyetjen: «A duhet ne ta 
mbajmë në të ardhmen ditën e agjërimit dhe të zisë në muajin e pestë, siç bëjmë 
tashmë prej shumë vitesh?» 
4Atëherë Zoti i gjithëfuqishëm më tha: 5”Transmetoju banorëve dhe priftërinjve të këtij 
vendi përgjigjen time: «Keni shtatë vjet që i mbani ditët e agjërimit dhe të zisë në 
muajin e pestë dhe të shtatë.♦  6Mos mendoni se keni agjëruar për mua? Kur hani dhe 
pini, bëni kështu për veten tuaj! 7A nuk e dini çfarë shpalla nëpërmjet profetëve të 
mëparshëm, kur Jerusalemi nuk ishte i shkatërruar ende dhe qytetet e Judës, stepa 
në jug dhe zona kodrinore në perëndim ishin ende të banuara? 8-10Atëherë u thashë të 
parëve tuaj: ’Silluni me drejtësi (ndaj njëri-tjetrit) dhe tregoni për njëri-tjetrin dashuri 
dhe mëshirë; mos i shtypni vejushat e jetimët, as të huajt e të varfrit, dhe mos thurni 
plane të reja për t’i bërë dëm njëri-tjetrit! Kështu thotë Zoti i gjithëfuqishëm.» 11Por ata 
nuk deshën të dëgjonin; ata u shtirën të shurdhër dhe ngulën këmbë si mushka, 12i 
ngurtësuan zemrat e tyre si diamant. E meqë nuk i dëgjuan fjalët që ua përcolla  
nëpërmjet shpirtit tim – nëpërmjet profetëve të mëparshëm – i kapi plot vrull zemërimi 
im. 13Ndodhi ashtu siç duhej të ndodhte: ata nuk më kushtuan vëmendje kur u bëra 
thirrje; prandaj edhe unë nuk u kushtova vëmendje, kur më thirrën për ndihmë. 14I 
shpërndava nëpër kombe të largëta dhe e lashë vendin e tyre të shkretë dhe të 
pabanuar. Ata janë vetë fajtorë që vendi i tyre i bukur është bërë shkretëtirë!” 
________________ 
♦ muajin e pestë për të përkujtuar pushtimin e Jerusalemit dhe të Tempullit (shih 2 Mbr 25,8), 
dhe muajin e shtatë për të përkujtuar vrasjen e Gedaljës (2 Mbr 25,25). 
 
Lumturia e ardhshme e Jerusalemit 

Zoti i gjithëfuqishëm më tha: ”Unë jam i mbushur me dashuri të zjarrtë për 
Jerusalemin dhe do të veproj me zemërim të madh kundër armiqve të tij. Kështu 

them unë, Zoti i gjithëfuqishëm. 3Do të kthehem në malin e Cionit dhe do të banoj në 
mes të Jerusalemit. Atëherë Jerusalemi do të quhet «Qyteti besnik», kurse mali, ku 
banon Zoti i gjithëfuqishëm «Mali i shenjtë». 4Në sheshet e qytetit do të shihen ulur 
përsëri njerëz të moshuar, pleq dhe plaka me shkop në dorë për t’u mbështetur – ata 
do ta arrijnë një moshë të tillë të thyer. 5Dhe në rrugë do të gëlojnë fëmijët. 6Tepricës së 
mjerueshme të popullit tim kjo iu duk e pamundur, por a mendoni ju se kjo është e 
pamundur për mua, Zotin e gjithëfuqishëm? 7Do t’i mbledh njerëzit e popullit tim prej 
skajeve më të largëta të botës, prej lindjes dhe prej perëndimit, 8dhe do të bëj që të 
banojnë në Jerusalem. Ata do të bëhen populli im dhe unë do të jem Perëndia e tyre 
me besnikëri të patundur.” 
 
Fillimi i ndërtimit të Tempullit 
9Zoti i gjithëfuqishëm thotë: ”Merrni përsëri zemër! Mendoni për fjalët që thanë profetët 
e mi kur u vu guri i themelit për rindërtimin e Tempullit! 10-11Atëherë ju thashë 
nëpërmjet tyre: «Deri sot të gjitha përpjektjet tuaja ishin të kota: për punën tuaj nuk 
kishte pagë, madje edhe kafshët nuk ju sillnin asnjë fitim. Kush largohej nga qyteti, 
duhej të kishte frikë për jetën e tij, dhe unë nxita grindje mes jush. Qysh tani do të 
sillem ndryshe me popullin tim. 12Do ta bekoj vendin: shiu nuk do të mungojë; arat 
dhe vreshtat do të sjellin prodhim të madh – dhe i gjithë ky prodhim do t’ju takojë juve, 
pjesës që ka mbetur nga populli. 13Dhe sikurse ju, banorët e Judës dhe banorët e 
Izraelit, jeni bërë për kombe të tjera mishërim i popullit të mallkuar, po ashtu 
nëpërmjet asaj që do t’ju bëj, do të bëheni mishërim i bekimit.» Prandaj mos kini frikë, 
merrni përsëri zemër!” 
14Zoti shtoi: «Kur të parët tuaj nxitën zemërimin tim, isha i vendosur për t’i rrëzuar në 
fatkeqësi dhe nuk doja të ndërroja mendje. 15Po kaq i prerë është vendimi për t’i 
mbushur banorët e Judës dhe të Izraelit me mirësi. Prandaj mos kini frikë! 16Vetëm 
bëni atë që kërkoj prej jush! Mos e mashtroni njëri-tjetrin, nxirrni vendime të drejta në 
gjyq për të mirën e të gjithëve, 17mos u përpiqni t’i bëni dëm njëri-tjetrit dhe mos bëni 
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përbetime të rreme. Sepse të gjitha këto më ngjallin neveri. Kështu them unë, Zoti i 
gjithëfuqishëm.» 
 
Mbarimi i vajtimit dhe afrimi i kombeve 
18Zoti i gjithëfuqishëm më tha: 19«Ditët e agjërimit dhe ato të zisë në muajin e katërt, të 
pestë, të shtatë dhe të dhjetë do të shndërrohen në festa të gëzuara për popullin e 
Judës; vajtimet do të shndërrohen në brohoritje. Por ma mbani besën dhe kini 
parasysh të mirën e të gjithëve!» 
20-22Pastaj shtoi: ”Do të ndodhë që shumë kombe do të vijnë në Jerusalem për të më 
adhuruar si Zotin e tyre dhe për të më sjellë dhuratat e tyre për flijim. Banorët e një 
qyteti do të shkojnë te banorët e një qyteti tjetër dhe do t’i ftojnë: «Ejani me ne, edhe ne 
po shkojmë në Jerusalem!» 23Atëherë dhjetë burra prej kombesh nga më të ndryshmet 
do të lidhen me një hebre, do ta kapin te fundi i petkut dhe do t’i thonë: «Do të vijmë 
edhe ne me ju në Jerusalem! Kemi dëgjuar se Perëndia është në anën tuaj.»” 
 
Zgjerimi i Izraelit  

Porosi profetike: Zoti e drejton shikimin e tij jo vetëm në Izrael, por në të gjithë 
njerëzit. Fjala e tij ka arritur vendin e Hadrahut, banon në Damask, 2ka mbërritur 

pranë Hamatit fqinj, vjen deri në Tir dhe Sidon, ku njerëzit janë shumë të mençur. 3Tiri 
është rrethuar me mure të fuqishme, ka grumbulluar shumë ar dhe argjend; 4por Zoti 
do t’ia marrë thesaret dhe do t’ia rrëzojë muret në det; qyteti do të bëhen viktimë e 
flakëve.♦  
5Filistenjtë në qytetet e Ashkelonit, të Gazës dhe të Ekronit do të dëgjojnë për këtë dhe 
do të mbarojnë nga frika, sepse nuk do të kenë mbrojtës tjetër. Mbreti do të zhduket 
nga Gaza, njerëzit e Ashkelonit duhet të largohen në mërgim; 6në Ashdod do të 
vendosen të huajt. Filistenjtë krenoheshin me pavarësinë e tyre; por tani ajo mbaroi. 
7Zoti ua rrëmben nga dhëmbët copat e gjakosura të mishit, si dhe mishin e kafshëve që 
ngjallin neveri tek ai. Pastaj filistenjtë që mbeten gjallë, do të numërohen me popullin e 
Perëndisë sonë; ata do të bëhen një fis në Judë, siç ndodhi dikur me jevusasit. 
8«Unë vetë, – thotë Zoti, – do ta mbroj vendin tim nga armiqtë, që të mos e sulmojë më 
asnjë ushtri e huaj e që të mos e nënshtrojë më asnjë sundimtar i huaj. Tani do të 
kujdesem vetë për popullin tim.» 
__________ 
♦ Shumica e këtyre aludimeve janë për pasojat e fushatave të Aleksandrit të Madh më 332 
p.e.r. 
 
Mbreti i Paqes hyn në Jerusalem 
9Gëzohu, ti qytet i Cionit! Brohoritni, o banorë të Jerusalemit! Po vjen Mbreti juaj! Ai 
sjell drejtësinë dhe shpëtimin; e megjithatë ai nuk është mendjemadh; ai vjen hipur në 
gomar; për kalë shale ka gomar të thjeshtë 10Ai do t’i zhdukë kuajt dhe karrocat e 
luftës prej Jerusalemit dhe prej mbarë Judës; do t’i thyejë edhe harqet e luftës. Ai do të 
vendosë paqe ndër kombe. Sundimi i tij do të zgjerohet nëpër vende dhe nëpër dete, 
deri në skajet e botës. 
 
Ajo që do ta paraprijë mbretin e paqes 
11«Ndërsa të burgosurit tuaj, – thotë Zoti, – do t’i nxjerr nga burgu, me po aq siguri sa 
lidha besëlidhjen time me ju dhe e vulosa me gjakun e flijimit. 12Kthehuni në malin e 
Cionit, ju të burgosur, ju nuk keni shpresuar më kot! Premtimi vlen edhe tani: ’Do t’ju 
zhdëmtoj plotësisht.’ 
13Do të veproj vetë kundër ushtrisë greke;♦ burrat e Judës janë harku im, burrat e 
Efraimit shigjetat e mia dhe ata nga Jerusalemi shpata ime, të cilën do ta vringëlloj 
kundër armiqve.» 
14Po, Zoti, do të shfaqet përmbi ushtrinë e popullit të tij që shkon në betejë: shigjetat e 
tij do të fishkëllejnë si vetëtima; do t’i bjerë bririt me buçimë dhe do të afrohet me vrull 
në stuhinë e jugut. 15Zoti i gjithëfuqishëm do ta mbrojë popullin e tij. Gurët që do t’i 
hedhë ai, do të afrohen me fërshëllimë dhe do t’i rrëzojnë armiqtë përtokë; ata do të 
mbulohen nga gjaku i armiqve si kupat e flijimit, si pjesët e ngritura të altarit të 
flijimit. 
16Atë ditë, Zoti, Perëndia e Izraelit, do t’i shpëtojë të tijtë, sepse ata janë kopeja e tij. Ata 
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do ta stolisin vendin si gurë të çmueshëm vezullues. 17Sa e mrekullueshme do të jetë 
kjo! Fëmijët do të bëhen të rinj të shëndetshëm, sepse vendi do të prodhojë më 
shumicë drithë dhe verë. 
______________ 
♦ shih luftërat e kohës së makabenjve më 165 p.e.r. Greqia konsiderohej tashmë si kërcënim 
për perandorinë persiane (qysh nga viti 520 p.e.r.). Krhz 9,14-17 dhe 2 Mak 10,29-31. 
 
Vetëm Zoti jep shi 

Drejtojuni Zotit, që të dërgojë shiun e dëshiruar! Është Zoti ai që mbledh retë 
dhe dërgon shi; ai bën të rritet fara, që secili të ketë mjaft për të ngrënë. 2Më kot 

i pyetni orakujt dhe u drejtoheni falltarëve; ata ju tregojnë gjithmonë gënjeshtra dhe ju 
japin ngushëllime të rreme. Meqenëse të parët tuaj vepruan kështu, u dëbuan në 
mërgim si kopeja, të cilën nuk e mbron asnjë bari prej plaçkitjes dhe dhunës. 
 
Çlirimi i Judës dhe kthimi i të gjithë izraelitëve 
3Zoti thotë: «Unë jam plot zemërim për barinjtë e huaj, që e shtypin kopenë time, dhe 
për deshtë e dhunshëm të kopesë. Unë, Zoti i gjithëfuqishëm, do të kujdesem për 
kopenë time, popullin e Judës. Do ta bëj kalin tim të luftës, që të veproj kundër 
armiqve të mi. 4Atëherë udhëheqësit e popullit tim do të dalin nga vetë populli; guri i tij 
i qoshes, kunji i tij i çadrës, harku i tij i luftës dhe shtypësit e huaj do të detyrohen të 
zhduken para tij. 5Burrat e Judës do të luftojnë si heronj dhe do ta shkelin armikun 
me këmbë në baltë, sepse unë, Zoti, do t’i ndihmoj. Kalorësia e armikut do të rrënohet 
prej tyre. 6Do të ndihmoj jo vetëm banorët e Judës, por edhe pasardhësit e Josefit, 
banorët e Izraelit. Do të kem mëshirë për ta dhe do t’i çoj përsëri në vendin e tyre; 
gjithçka do të jetë si dikur, sikur të mos i kisha mohuar kurrë. Sepse, unë, Zoti, jam 
Perëndi dhe do ta dëgjoj thirrjen e tyre për ndihmë. 7Atëherë burrat e Efraimit do të 
jenë të fortë si heronj dhe plot dëshirë për të luftuar si ndonjë që ka pirë verë. Fëmijët e 
tyre do të brohorasin kur ta shohin, e do të më lavdërojnë plot gëzim. 8Të gjithë të 
mërguarve do t’u jap sinjal për kthimin në atdhe, sepse do t’i liroj. Populli im do të 
shtohet përsëri si më parë. 9Kur ata të kthehen përsëri tek unë, atje ndër kombe, 
atëherë do ta provojnë se si do të lejohen të kthehen bashkë me fëmijët e tyre. 10Do të 
bëj që ata të kthehen në atdhe nga Egjipti dhe nga Asiria, dhe do t’i sjell në krahinën e 
Gileadit dhe të Libanit; por edhe atje nuk do të kenë mjaft vend. 11Do t’i ndihmoj në 
hallin e tyre; do t’i zmbraps dallgët e detit dhe do ta thaj degën e Nilit. Do ta mposht 
Asirinë krenare dhe do ta thyej forcën e Egjiptit. 12Do ta forcoj popullin tim, dhe ai do të 
më dëgjojë dhe do të jetojë sipas urdhërimeve të mia. Kështu them unë, Zoti.» 
 
Shfuqizimi i kombeve  

Hapi dyert, o Liban, që të hyjë brenda zjarri që do të t’i përpijë cedrat! 2Qani, o 
selvi, sepse cedrat janë zhdukur, sepse pemët më të fuqishme kanë mbaruar! 

Qani, o lisat e Bashanit, sepse stuhia e ka rrëzuar pyllin e dendur! 3Dëgjoni se si po 
qajnë barinjtë e popullit, sepse kopetë e tyre janë shkatërruar! Dëgjoni se si ulërin 
luani, sepse skuta e tij, shkorreti i Jordanit, është shkretuar! 
 
Bariu i mirë nuk pranohet 
4Zoti, Perëndia ime, më tha: ”Kulloti delet që janë caktuar për therje! 5Pronarët i therin 
dhe nuk i vret ndërgjegjja për këtë; ata i shesin duke thënë: «Lavdi Zotit. Kemi bërë 
tregti të mbarë!» Edhe barinjtë të cilëve ua kanë besuar delet pronarët, sillen pa 
mëshirë me to.” 
6Zoti thotë: «Edhe unë nuk do t’i kursej më banorët e tokës. Secilin do t’ia dorëzoj 
pushtetit të të afërmit të tij dhe të mbretit të tij. Edhe në qoftë se këta shkretojnë 
mbarë botën, nuk do të shpëtoj askënd prej pushtetit të tyre.» 
7E ndoqa urdhrin e Zotit dhe i kullota delet që tregtarët kishin caktuar për therje. Mora 
dy kërraba barinjsh; njërën e quajta Miqësi, kurse tjetrën Vëllazëri, dhe me to kullota 
delet. 8I largova të tre barinjtë ♦ e këqij brenda një muaji të vetëm. Por humba durimin 
me delet, sepse ato nuk donin t’ia dinin për mua. 9Dhe thashë: «Nuk do të jem më 
bariu juaj. Kush dëshiron patjetër të ngordhë, le të ngordhë; kush dëshiron të shkojë 
në rrugë të gabuar, le të shkojë në rrugë të gabuar! Ndërsa delet e tjera le ta hanë 
njëra-tjetrën!» 10Pastaj theva kërrabën me emrin Miqësi dhe i dhashë fund ar-
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mëpushimit, të cilin e kisha vendosur për hir të Izraelit me të gjitha kombet përreth. 
11Ndikimi ishte i menjëhershëm, dhe tregtarët e bagëtisë, që kishin parë se si e kisha 
thyer kërrabën, e kuptuan se kisha vepruar në emër të Zotit. 12U thashë: «Në qoftë se 
dëshironi, ma jepni tani pagën ose, në rast të kundërt, heq dorë prej saj.» Pastaj 
numëruan tridhjetë monedha argjendi dhe m’i dhanë. 13Atëherë Zoti më tha: «Kështu, 
sipas mendjes së tyre, unë vlekam sa kjo shumë bujare! Hidhjau monedhat 
shkrirësve!»  
I mora tridhjetë monedhat dhe ia hodha në Tempull mjeshtrit që shkrin arin dhe 
argjendin. 14Pastaj theva kërrabën e dytë me emrin ‘Vëllazëri’, dhe kështu e shfuqizova 
marrëveshjen e vëllazërisë ndërmjet Judës dhe Izraelit. 15Pastaj Zoti më tha: «Tani vish 
petkat e bariut, por kësaj here luaj rolin e bariut të keq! 16Sepse do të bëj që në këtë 
vend të paraqitet një bari,♦♦  i cili do të jetë e kundërta e bariut të mirë. Nuk i kërkon 
të humburit; nuk i kushton vëmendje thirrjes së të shtypurve; kur ndonjë kafshë 
thyen kockën, nuk do t’ia dijë për këtë. Nuk kujdeset nëse kafshët kanë ose nuk kanë 
kullotë ose ujë; ai ua pret thundrat, që të mos ikin, kurse kafshët më të mira të kopesë 
i ther për vete. 17Mjerë ai bari që nuk është bari i vërtetë dhe e lë kopenë në baltë. 
Duhet t’i pritet krahu i djathtë dhe t’i nxirret syri i djathtë! Iu gjymtoftë krahu, dhe iu 
verboftë syri!» 
_________________ 
♦ Johanani, Shimoni dhe Elazari ishin udhëheqësit e kryengritjes hebreje në Jerusalem më 66-
71 e.s. Këto profeci kanë të bëjnë me shkatërrimin e shtetit izraelit pas Krishtit, dhe shumë më 
vonë, me ardhjen e antikrishtit dhe kthimin e Krishtit (Mesisë). ♦♦ antikrishti. 
 
Shfaqja e Shpëtimtarit 

Zoti, ai që ka shtrirë qiellin dhe e ka vënë tokën në themele të sigurta, ai që i jep 
njeriut jetë dhe shpirt, thotë për Izraelin: 2«Kombet përreth, që sulmojnë 

Jerusalemin, do të dështojnë nga zelli i tyre i madh për të bërë të pamundurën. Do t’ua 
bëj Jerusalemin një kupë plot verë; ata do ta pinë dhe do të trullosen. Edhe Juda do të 
futet në gjendje të vështirë. 3Do t’ua bëj Jerusalemin një gur të rëndë: ata do të 
përpiqen ta ngrenë, por kështu do të këputen. Të gjitha kombet e botës do të mblidhen 
kundër Jerusalemit; 4por kuajt e tyre do t’i bëj që të tremben dhe që kalorësit e tyre t’i 
kapë frika e madhe. Po, do t’i verboj kuajt e të gjitha kombeve, që të mos e gjejnë 
rrugën. 
Do të kujdesem që banorëve të Judës të mos u shkaktohet asnjë dëmtim. 5Udhëheqësit 
e saj do të shikojnë drejt Jerusalemit duke thënë: «Banorët e Jerusalemit na 
ngushëllojnë! Ata kanë besim të fortë te Perëndia e tyre, Zoti i gjithëfuqishëm.» 6Do t’i 
përkrah banorët e Judës në mënyrë që t’i shkatërrojnë ushtritë armike përreth me po 
atë shpejtësi që shpërndahet zjarri ndër dru të thata ose në një grumbull duajsh. Por 
Jerusalemi do të qëndrojë përgjithnjë. 7Zoti do të bëjë që banorët e Judës t’i mundin 
armiqtë e tyre para banorëve të Jerusalemit; sepse pasardhësit e Davidit dhe banorët e 
Jerusalemit nuk duhet të kenë shkak për t’i përbuzur banorët e Judës. 8Pastaj Zoti do 
t’i vijë Jerusalemit në ndihmë dhe do t’i forcojë banorët e tij. Më i dobëti do të bëhet po 
aq i fortë sa Davidi. Atëherë pasardhësit e Davidit në krye do të jenë po aq të fortë sa 
engjëlli i Zotit. 
9«Atëherë, – thotë Zoti, – do t’i asgjësoj të gjitha kombet që i ishin afruar Jerusalemit 
për ta sulmuar. 10Ndërsa pasardhësit e Davidit dhe banorët e Jerusalemit do t’i mbush 
me një shpirt pendimi, i cili do t’i shtyjë të kërkojnë mëshirë tek unë. Ata do t’i ngrenë 
sytë drejt meje të ngarkuar me faj, sepse kanë shpuar zëvendësin tim. Ata do ta 
vajtojnë atë, siç vajtohet biri i vetëm; ata do të qajnë dhe do të vajtojnë si për të 
parëlindurin. 11Vajtimi i Jerusalemit për të do të jetë po aq i madh sa vajtimi (për 
mbretin Joshija) birin e Amonit në rrafshinën e Megidos. 12-13Në këtë vajtim do të 
marrin pjesë të gjitha klanet në vend, secili për vete, burrat dhe gratë të ndarë; klani i 
Davidit, klani i Natanit, klani i Levit, klani i Shimiut 14dhe të gjitha klanet e tjera në 
vend.» 
 
Pastrimi i vendit prej idhujve dhe profetëve të rremë 

Zoti thotë: ”Atëherë në Jerusalem do të hapet një burim, i cili do t’i pastrojë 
pasardhësit e Davidit dhe banorët e qytetit nga molepsja e shkaktuar nga 

fajësia dhe rebelimi. 2Pastaj unë, Zoti i gjithëfuqishëm, do të largoj nga vendi çdo pikë 
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idhujtarie; as që do të flitet më për emrat e idhujve. 
Edhe profetët e pushtuar nga shpirtra të huaj do të detyrohen të largohen nga vendi. 
3Kur dikush të paraqitet si profet, prindërit do t’i thonë: «Do ta paguash me kokë, 
sepse ke shpallur gënjeshtra në emër të Zotit.» Dhe prindërit e vet do ta shpojnë tej për 
tej me shpatë, sepse ai është paraqitur si profet. 4Atëherë profetët do të ruhen të mos i 
tregojnë haptas vegimet e tyre; ata nuk do të paraqiten të veshur me mantelin me qime 
cjapi të profetëve, kur të shpallin porositë e tyre të rreme. 5Në qoftë se ndokush prej 
tyre vihet para përgjegjësisë, do të thotë: «Nuk jam profet. Jam bujk! Nuk kam 
ushtruar asnjë zanat tjetër qysh në fëmijëri.» 6E kur të vihen në dukje shenjat e 
plagëve në trup, do të thotë: «I kam marrë nga një përleshje me disa shokë kur po 
pinim!»” 
 
Populli – kope pa bari 
7Zoti i gjithëfuqishëm thotë: ”O shpatë, bjer në njeriun që e kam afër! Vrite bariun, që 
të shpërndahen delet! Do të veproj pa mëshirë kundër popullit tim: 8-9dy të tretat e tij 
do të vriten, por madje edhe ata që mbeten gjallë, duhet të kalojnë nëpër zjarr. Do t’i 
pastroj ashtu siç pastrohet argjendi në furrë ose ari për të vënë në provë cilësinë e tyre 
të vërtetë. Atëherë ju do të më thërritni për ndihmë dhe unë do ta dëgjoj lutjen tuaj. Do 
t’u them: «Ju jeni populli im» dhe ata do të më thonë: «Ti, o Zot, je Perëndia jonë.»” 
 
Zoti do ta sundojë botën e rilindur që nga Jerusalemi 

Dita afrohet kur Zoti do të bëjë gjyq (mbi Jerusalemin). Atëherë Jerusalemi do të 
plaçkitet dhe plaçka do të ndahet para syve tuaj. 2Zoti do t’i mbledhë të gjitha 

kombet për luftë kundër Jerusalemit. Ata do ta pushtojnë qytetin, do të plaçkitin 
shtëpitë dhe do të përdhunojnë gratë. Gjysma e banorëve do të shpihen në mërgim; të 
tjerët do të lejohen të qëndrojnë në qytet.♦ 
3Pastaj vetë Zoti do të luftojë kundër këtyre kombeve, si luftoi dikur për popullin e tij. 
4Ai do të qëndrojë në malin e ullinjve, i cili gjendet në lindje të Jerusalemit; mali do të 
ndahet në dy pjesë në drejtimin lindjepërëndim. Njëra do të tërhiqet drejt veriut, kurse 
tjetra drejt jugut, në mënyrë që të krijohet një luginë e gjerë.♦♦ 5 Dhe lugina e Hinomit 
do të mbushet nga Goahu deri në Jasol; do të bllokohet ashtu siç ishte nga tërmeti në 
kohën e Uzijës, mbretit të Judës.♦♦ Pastaj Zoti, Perëndia juaj, do të hyjë në Jerusalem, 
i shoqëruar nga të gjithë engjëjt e tij. 
6-7Qysh atëherë nuk do të ketë më ndërrim dite dhe nate; do të jetë gjithmonë ditë dhe 
nuk do të ketë më kurrë natë. Vetëm Zoti e di kur do të ndodhë kjo. 8Në Jerusalem do 
të rrjedhë një burim me ujë jetëdhënës; gjysma do të rrjedhë në detin në lindje, kurse 
tjetra në detin në perëndim. Uji do të rrjedhë edhe në kohë të thatë dhe nuk do të 
shterojë kurrë. 
9Atëherë Zoti do të sundojë si mbret mbi të gjitha kombet. Përveç tij nuk do të ketë zot 
tjetër, dhe në tokë nuk do të nderohet asnjë perëndi tjetër. 10Mbarë vendi, nga Geva në 
Rimon në jug të Jerusalemit, do të shndërrohet në rrafshinë, ndërsa vetë Jerusalemi 
do të mbetet i ngritur dhe do të mbizotërojë në pjesën tjetër të vendit. 
Atëherë qyteti do të shtrihet nga Porta e Benjaminit deri në Portën e dikurshme të 
qoshes, dhe nga Porta e Hananelit deri në shtrydhësin mbretëror të rrushit. 11Banorët e 
tij do të banojnë të sigurt, dhe nuk do t’i kanosë më asnjë shkatërrim. 
12Ndërsa kombet që i ishin afruar Jerusalemit për ta sulmuar, Zoti do t’i godasë me një 
sëmundje të tmerrshme. Mishi do t’u qelbet kur të jenë ende në këmbë; sytë dhe gjuha 
që sapo i kanë lëvizur, do të shkrihen papritur. 13Zoti do t’i trembë aq shumë, saqë do 
të ngatërrohen plotësisht, dhe njëri t’i vërsulet tjetrit. 14Edhe burrat e Jerusalemit do të 
japin ndihmësën e tyre në mbrojtjen e Jerusalemit, dhe si plaçkë do të sillen thesaret e 
të gjitha kombeve fqinjë, një sasi e madhe ari, argjendi dhe rrobash të çmueshme. 
15Zoti do t’i godasë kuajt, mushkat, devetë, gomarët dhe të gjitha kafshët e tjera në 
fushimin e kombeve armike me të njëjtën sëmundje si njerëzit. 
________ 
♦ aludim për ngjarjet lidhur me shkatërrimin e Jerusalemit më 70 pas Kr. Rreshtat që vijojnë 
aludojnë për ngjarjet lidhur me kthimin e Krishtit. ♦♦ Ndoshta bëhet fjalë për formimin e një ure 
nëpërmjet së cilës Mesia do të hyjë drejtpërdrejt në Jerusalem. 
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Pelegrinazhi i kombeve në malin e Cionit 
16Ata që do të mbeten gjallë prej kombeve që i ishin afruar Jerusalemit për ta sulmuar, 
do të udhëtojnë çdo vit në Jerusalem, për të kremtuar festën e tëbanave dhe për ta 
nderuar Zotin e gjithëfuqishëm si mbretin e tyre. 17Në qoftë se një komb nuk pranon të 
vijë për të nderuar Zotin, në vendin e tij nuk do të bjerë shi.  

18-19Por kur është fjala për egjiptianët, në vend të kësaj Zoti do t’i godasë me të njëjtën 
sëmundje, me të cilën shkatërroi ushtritë e kombeve. Ai do t’i ndëshkojë të gjithë ata 
që nuk pranojnë të vijnë në Jerusalem për të kremtuar festën e tëbanave. 
20-21Atëherë në zilet e kuajve do të skaliten fjalët: «Kushtuar Zotit». Të gjitha tenxheret 
në Jerusalem dhe në Judë do të jenë të shenjta; njerëzit që do të vijnë në Tempull 
turma-turma, do të mund t’i marrin për të zierë në to mish për flijim. Por tenxheret në 
Tempullin e Zotit duhen përdorur para altarit ashtu si kupat për flijim, për pritjen e  
gjakut të flijimeve.  
Atëherë në Tempullin e Zotit të gjithëfuqishëm nuk do të ketë më tregtarë. 
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LIBRI I PROFETIT MALAHI 
 

Në këtë libër janë shkruar fjalët që Zoti ia drejtoi popullit të tij nëpërmjet Malahiut. 
 

Zoti e do popullin e tij 
2«Unë ju dua, o izraelitë – tha Zoti; por ju u përgjigjët: «Na do? Nuk e kemi vënë re një 
gjë të tillë!» 
Këtyre fjalëve Zoti iu përgjigj: ”A nuk janë Esavi dhe Jakovi vëllezër? E megjithatë 
Jakovin e zgjodha, 3kurse Esavin jo. Krahinën e pasardhësve të Esavit, malësinë e 
Edomit, e kam shkretur dhe ua kam lënë çakajve. 4Banorët e Edomit vërtet pohojnë: 
«Në qoftë se shkatërrohen qytetet tona, ne do t’i rindërtojmë!» Por unë, Zoti i 
gjithëfuqishëm, them: «Në qoftë se i rindërtojnë, do t’i shkatërroj përsëri!» Krahina e 
tyre do të quhet «Vendi i braktisur prej Zotit», kurse ata vetë «Populli që do ta provojë 
përgjithmonë zemërimin e Zotit». 5Ju do ta përjetoni vetë dhe atëherë do të thoni: «Fu-
qia e Zotit nuk kufizohet vetëm në krahinën e Izraelit!»” 
 
Pakujdesia gjatë shërbesës së flijimeve fyen Zotin 
6Zoti i gjithëfuqishëm u thotë priftërinjve të tij: ”Biri e nderon të atin, dhe skllavi të 
zotin. Ju më quani atin tuaj, por nuk më nderoni. Ju më quani Zotin tuaj, por nuk më 
dëgjoni! Ju më fyeni, e pastaj më pyetni: «Me çfarë të kemi fyer?» 7Ju më keni kushtuar 
si flijim mbi altar dhurata të papastra! A dëshironi ta dini pse janë të papastra? 
Megjithatë, tani thoni: «Në tryezën e Zotit nuk ka rëndësi çfarë flijohet!» 8Ju më sillni si 
flijim një kafshë të verbër dhe mendoni: «Kjo do të mjaftojë!» Ju më sillni një kafshë të 
çalë ose të sëmurë dhe mendoni: «Kjo nuk prish punë!» Provoni ta bëni këtë me 
guvernatorin tuaj! Sigurisht nuk mendoni se mund ta gëzoni me një dhuratë të tillë! 9E 
pastaj ju përpiqeni që me dhurata të tilla të gëzoni Zotin!? A mendoni se e gëzoni atë? 
10Sikur të mbyllej vetëm njëra prej hyrjeve në Tempull, që të mos më sillnit dhurata të 
tilla të kota për t’i kushtuar në altarin tim! Nuk mund t’ju duroj; nuk do të pranoj 
asnjë dhuratë tjetër prej jush!» Kështu thotë Zoti i gjithëfuqishëm.” 
11”Gjithkund në mbarë botën më nderojnë. – thotë Zoti. – Të gjitha kombet e tjera më 
sjellin dhurata të denja. Të gjithë më nderojnë mua, Zotin e gjithëfuqishëm – 12ndërsa 
ju më fyeni, sepse thoni: «Në tryezën e Zotit nuk ka rëndësi çfarë flijohet! Mund t’i 
kushtoni lirisht diçka pa vlerë.» 13E pastaj ankoheni për shërbesën fetare që më bëni! 
Me këtë ma nxitni zemërimin, mua, Zotit të gjithëfuqishëm. Përveç kafshëve të çala dhe 
të sëmura, ju sillni për flijim edhe kafshë të vjedhura. A mendoni me të vërtetë se 
mund të më sillni një gjë të tillë?” Kështu thotë Zoti. 
14«Kush përbetohet dhe më premton një kafshë të çmueshme prej kopesë së tij, por 
pastaj më mashtron duke më sjellë një kafshë pa vlerë, atë do ta gjejë mallkimi im!» 
Sepse unë jam mbreti më i lartë, dhe të gjitha kombet më nderojnë.” Kështu thotë Zoti 
i gjithëfuqishëm. 
 
Priftëria e vërtetë dhe priftëria e rreme 

Juve, priftërinjve Zoti i gjithëfuqishëm ju thotë: 2«Në qoftë se nuk e merrni seriozisht 
paralajmërimin tim dhe nuk më nderoni, do të bëj që mbi ju të bjerë fatkeqësia dhe 

do t’jua marr të drejtat që keni. Por ju nuk u kushtoni vëmendje paralajmërimeve të 
mia, prandaj detyrohem t’i realizoj ato tek ju 3dhe te pasardhësit tuaj. Do t’jua hedh në 
fytyrë jashtëqitjen e flive tuaja, kurse ju do t’ju hedh në plehërishtën që është krijuar 
nga gostitë tuaja. 
4Unë, Zoti i gjithëfuqishëm, po ju tregoj se përse do të veproj pa mëshirë kundër jush: 
kështu e kërkon besëlidhja që lidha me pasardhësit e Levit. 5Me këtë besëlidhje u 
sigurova pasardhësve jetën dhe mirëqenien, edhe ua dhashë ato; por ata premtuan të 
më nderonin dhe kështu kanë bërë deri tani. M’u afruan me tmerr dhe dridhje. 
6Udhëzimet e mia ia përcollën të kulluara popullit tim dhe më shërbyen me besnikëri. 
Kështu mundësuan që shumë njerëz të mos ngarkoheshin me faj. 7Sepse detyra e 
priftërinjve është kjo: ata duhet të shpallin ligjin tim, dhe kush kërkon këshillë, duhet 
ta gjejë tek ata; ata janë ambasadorët e Zotit për tërë botën. 
8Por ju e keni shpërdoruar pozitën tuaj; ju i keni transmetuar popullit udhëzime të 
rreme, dhe kështu jeni ngarkuar me faj. Kështu keni shkelur besëlidhjen që lidha me 
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pasardhësit e Levit. Prandaj unë, Zoti i gjithëfuqishëm them: 9Meqë nuk më keni 
nderuar, dhe me udhëzimet tuaja keni përkëdhelur popullin tim, do t’ju rrëzoj në turp; 
do t’ju përbuzë mbarë populli.» 
 
Martesa të ndaluara dhe shkurorëzime 
10A nuk kemi ne, izraelitët, të njëjtin atë? A nuk na ka krijuar ne i njëjti perëndi? 
Atëherë përse e trajtojmë njëri-tjetrin me pabesi dhe nuk e përfillim besëlidhjen që ka 
bërë Zoti me të parët tanë? 
11Në Jerusalem dhe në mbarë vendin ka ndodhur diçka e pështirë: burrat e Judës ia 
kanë shkelur besën Perëndisë; ata janë martuar me gra që adhurojnë perëndi të huaja. 
Kështu e kanë njollosur popullin, i cili i takon Zotit dhe të cilin ai e do. 12Zoti do t’i 
përjashtojë të gjithë këta burra nga gjiri i popullit të tij, pa asnjë përjashtim, edhe atë 
që kërkon t’ia ndërrojë mendjen Zotit me një flijim. 
13-14Ju e mbytni altarin me lotët tuaj; ju qani me dënesë, sepse Zoti nuk i pranon 
flijimet tuaja dhe nuk ju ndihmon. Ju pyetni përse vepron kështu? Tek ju ka edhe një 
mëkat tjetër. Zoti e njeh; ai është avokat mbrojtës i atyre grave që janë mohuar nga 
burrat e tyre. Ju burra, ia keni shkelur besën gruas së parë, megjithëse ajo ka qenë 
bashkëshortja juaj dhe i takon popullit, me të cilin Zoti ka lidhur besëlidhjen e tij. 
15Këtë nuk e bën askush që jeton sipas parimeve të kësaj besëlidhjeje. Sepse një njeri i 
tillë kërkon të lindë pasardhës që i takojnë popullit të Zotit. Prandaj ruhuni nga 
pikëpamjet egoiste dhe mos u ndani nga gruaja e parë! 16Perëndia e Izraelit, Zoti i 
gjithëfuqishëm, thotë: «E urrej, kur dikush e mohon gruan e tij. Kjo është po aq e keqe 
sa vrasja!» Merreni seriozisht këtë paralajmërim! Askush mos ta mohojë gruan e tij! 
 
Zoti do ta sigurojë me siguri të drejtën! 
17Dëgjoni, ju e mërzitni Zotin me fjalët tuaja të kota! Ju pyetni: «Me çfarë fjalësh të 
kota?» Tani thoni: «Me sa duket, Zotit i pëlqen kur dikush bën padrejtësi. Përse nuk 
ndërhyn? Përse nuk e siguron të drejtën?» 

Lidhur me këtë Zoti i gjithëfuqishëm thotë: «Do të dërgoj lajmëtarin tim, i cili do të 
më hapë rrugën. Engjëlli i besëlidhjes sime, të cilin ju e pritni, po vjen. Atëherë unë, 

Zoti që ju pritni, do të hyj papritur në Tempullin tim.» 
2Por kush mund ta presë me gëzim ardhjen e Zotit? Kush mund të qëndrojë para Zotit 
kur të shfaqet? Ai është si zjarri në furrë dhe si finja në koritë. 3Ai po përgatitet ta 
largojë bramcën me shkrirje. Ai do t’i pastrojë pasardhësit e Levit, siç kullohet ari ose 
argjendi, që të kujdesen siç duhet për shërbesën e flijimeve. 4Atëherë flijimet që do të 
kushtohen në Judë dhe në Jerusalem, do ta gëzojnë Zotin si më parë. 
5Zoti i gjithëfuqishëm thotë: «Po vij për të bërë gjyqin, dhe do të ngre padi kundër të 
gjithë atyre që nuk më përfillin: kundër magjistarëve, kurorëthyesve dhe atyre që bëjnë 
be të rreme, kundër të gjithë atyre që ua ulin rrogën punëtorëve, që mashtrojnë 
vejushat dhe fëmijët, dhe ua mohojnë të drejtat të huajve që banojnë tek ata.» 
 
Nderimi i Zotit nuk të varfëron 
6-7”Jo, unë nuk ndryshova, – thotë Zoti i gjithëfuqishëm, – por edhe ju nuk ndryshuat. 
Ju ende jeni kopje të të parit tuaj, Jakovit! Si të gjithë paraardhësit tuaj, ju nuk i keni 
ndjekur urdhërimet e mia. Drejtohuni tek unë, dhe atëherë edhe unë do t’ju drejtohem 
juve dhe do t’ju ndihmoj, unë, Zoti. Ju pyetni përse jemi fajtorë? 8Por a është e drejtë 
që njeriu t’i rrëmbejë Perëndisë atë që i përket? Ndërsa ju më keni grabitur dhe pyetni: 
«Çfarë të kemi grabitur?» Ju nuk ma keni dorëzuar të dhjetën e të korrave, as pjesën 
që u përket priftërinjve. 9Mbi ju peshon një mallkim, sepse mua më mashtron mbarë 
populli. 10Silleni të dhjetën të pazvogëluar në Tempullin tim, që priftërinjtë të kenë 
mjaft për të ngrënë. Mos u shqetësoni kur atëherë të keni mungesa! Kini besim te fjala 
ime! Ju do ta provoni se si do t’ju mbush me bekim. Do të bëj që të bjerë shi, 11dhe do 
t’i mbaj dëmtuesit larg fushave dhe vreshtave tuaja, që të mos e dëmtojnë prodhimin.  

12Atëherë të gjitha kombet do t’ju quajnë të lumtur, sepse banoni në një vend kaq 
pjellor. Kështu them unë, Zoti i gjithëfuqishëm!” 
 
Besnikëria merr më në fund shpërblimin e saj 
13Zoti thotë: ”Fjalët që thoni për mua, e kalojnë kufirin! Ju pyetni: «Çfarë duhet të 
themi për ty atëherë?» 14Por thoni: «Kot ia mbajmë besën Zotit. Çfarë dobie ka që t’i 
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ndjekim urdhërimet e tij, dhe për hirin e tij të heqim dorë nga mënyra e jetesës së 
botës? 15Shohim se sa mirë u shkojnë punët atyre që nuk kujdesen as për Perëndinë e 
as për vullnetin e tij. Ata janë të pasur dhe të lumtur, megjithëse janë kaq të këqij. Ata 
vazhdojnë të jetojnë edhe në qoftë se e provokojnë zemërimin e Zotit.»” 
16Zoti ka dëgjuar me kujdes kur njerëzit që ia mbanin besën, flitnin kështu mes tyre. Ai 
bëri që emrat e atyre që e nderojnë të shkruhen në librin e tij, që ata të kursehen në 
ditën e gjyqit. 17Ai ka thënë: «Ditën kur do të ndërhyj, do të vërtetohet se ata janë të 
mijtë. Do t’i kursej si ati djalin e tij të dëgjueshëm. 18Atëherë do të shihet ndryshimi 
ndërmjet së keqes dhe së mirës, dhe ju do ta provoni se çfarë rëndësie ka nëse më 
takoni mua (ose jo). 19Po vjen dita kur zemërimi im do të digjet si zjarri që përpin 
gjithçka. Atëherë të gjithë ata që më urrejnë me mendjemadhësi, do të rrëmbehen si 
kashta që përpihet nga zjarri; do të digjen të gjithë; nuk do t’u mbetet më asgjë. 
Kështu them unë, Zoti i gjithëfuqishëm. 
20Ndërsa për ju që më keni mbajtur besën, atë ditë do të lindë dielli. Ai do ta nxjerrë në 
dritë të drejtën tuaj; gjithçka do të rikthehet. Ju do të kërceni nga gëzimi si viçat që 
lëshohen nga stalla në kullotë. 21Atëherë do t’i shkelni me këmbë të gjithë ata që kanë 
ngritur krye kundër meje; do të ecni mbi ta si mbi hirin që është përhapur në tokë.  
Kështu do të ndodhë në ditën që do ta sjell unë.» Kështu thotë Zoti i gjithëfuqishëm. 
 
Ligji dhe Profetët janë një 
22Zoti thotë: «Mendoni për Ligjin e shërbëtorit tim, Moisiut! Zbatojini ligjet dhe vendimet 
gjyqësore që ia dhashë në malin e Sinait për mbarë popullin e Izraelit! 
23Do t’jua dërgoj profetin Elija para se të vijë dita e madhe dhe e tmerrshme, kur unë, 
Zoti, do të bëj gjyqin.  

24Ai do t’i kthejë fëmijët në fenë e të parëve.  
Kështu nuk do të detyrohem të shkatërroj mbarë vendin kur të vij.» 
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SHKRIMET E TJERA 
 
Në këtë pjesë të tretë të «Dhiatës së vjetër» hebraike grupohen të gjithë librat e shenjtë 
që nuk janë klasifikuar në dy pjesët e para: 
- Psalmet 
- Fjalët e Urta dhe Jobi 
- Pesë pergamena: Kënga e këngëve, Ruta, Vajtimet, Koheleti, Estera. 
- Danieli, Ezra, Nehemija dhe Analet. 
Në «Shkrimet e tjera» jepet përvetësimi i mësimit të Ligjit, në formë fjalësh të urta dhe 
adhurimi. 
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LIBRI I PSALMEVE 
 

LIBRI I PARË 
 
Lumturia e vërtetë 

Lum ai njeri që nuk ndjek këshillat e të pabesëve, që nuk ecën në rrugën e 
mëkatarëve dhe nuk përzihet me ata që e përbuzin Zotin. 2Lum ai që kënaqësinë e 

gjen te mësimet e Zotit dhe ditë e natë mendon për Ligjin e tij. 3Ai i ngjan pemës së 
mbjellë pranë vijës së ujit; gjethet e saj rrinë të gjelbra e të freskëta dhe për çdo vit jep 
fruta. Këtij njeriu i shkon mbarë çdo gjë që bën. 
4Por krejt ndryshe ndodh me ata që nuk duan t’ia dinë për Zotin; ata janë si fija e 
kashtës që era e merr me vete. 5Ata nuk do t’i qëndrojnë dot Gjyqit dhe vendi i tyre nuk 
është në bashkësinë e Zotit. 6Zoti tregon kujdes për ata që e dëgjojnë, kurse të 
pabindurve do t’u shuhen gjurmët. 
 
Mbreti i emëruar nga Zoti 

Ç’kanë kombet që pështjellohen? Përse popujt bëjnë plane të kota? 2Sunduesit e 
botës ngrenë krye; sundimtarët bashkohen kundër Zotit dhe kundër mbretit që Ai 

vetë e ka zgjedhur. 3«Ne nuk duam të jemi më skllevërit e tyre! Ngrihuni e prangat e 
tyre t’i këputim!» 4Zoti në qiell qesh e tallet me ta. 5Pastaj zemërohet; frikë e tmerr u 
kall atyre; me zërin e tij të ashpër i lemeris. 6«Unë vetë e kam caktuar atë mbret! Ai 
mbretëron në Cion, në malin tim të shenjtë.»  
7Ju njoh me atë që dekretoi Zoti. Ai më tha: «Ti je Biri im, sot të kam emëruar (mbret).♦ 
 8Kërkoji prej meje të gjitha kombet. Unë t’i dhuroj. Po të jap ty për  
pronë mbarë botën. 9Sundoji banorët me grusht të hekurt! Po të duash, thyeji si një 
enë balte!» 
10Prandaj ejani në vete, o mbretër; le të jetë ky një paralajmërim për ju, të fuqishmit e 
botës! 11Nënshtrojuni Zotit, pranojeni pushtetin e tij dhe priteni me brohoritje. 
12Nderojeni Birin e tij, që ai të mos zemërohet dhe ju të mos shkatërroheni, sepse 
zemërimi i tij mund të shpërthejë menjëherë. Lum ata që kërkojnë strehim tek ai! 
__________________ 
♦ fjfj. Që sot unë jam ati yt. 
 
Besimi te mbrojtja e Zotit 

Këtë këngë e hartoi Davidi kur duhej të largohej nga i biri, Avshalomi. 
2O Zot, 3janë kaq shumë ata që drejtohen kundër meje, saqë nuk mund t’i numëroj 

dot. 3Shumë njerëz me zemërligësi thonë për mua. «Perëndia nuk e ndihmon më!» 
4Megjithatë, o Zot, ti më rrethon me mbrojtjen tënde; ti e vë në vend nderin tim, ti më 
jep të drejtë. 5Sa herë që të thërras për ndihmë, ti më dëgjon në shenjtëroren tënde e 
më dërgon përgjigje nga Mali yt. 6I sigurt bie të fle, sepse e di se jam nën mbrojtjen 
tënde derisa të zgjohem. 7Nuk kam frikë nga ata që më rrethojnë, edhe sikur të jenë me 
mijëra. 
8Mos qëndro më spektator, o Zot, o Perëndia ime, por ndërhyr! Unë e di se ti i godet në 
nofull të pafytyrët. Dhëmbët ti ua thyen armiqve të mi. 9Njeriu, kur e ndien veten 
ngushtë, tek ti kërkon ndihmë. O Zot, jepi popullit tënd sukses dhe lumturi! 
 
Gëzim dhe paqe pavarësisht nga shpifjet 

Këngë e Davidit, që këndohet e shoqëruar me vegla muzikore me tela.  
2O Perëndi, për mua ndërhyre! Kur u ndodha ngushtë, ti ndërhyre për mua; kur 

mezi merrja frymë, ti më nxore në liri. Prandaj tani, ki mëshirë për mua! Më dëgjo kur 
të thërras për ndihmë, përgjigjju lutjes sime! 
3Ju të pasur, pushtet keni e megjithatë, e shpërdoroni atë për gënjeshtra e shpifje; 
nderin tim me baltë e keni përlyer. Kur do të pushoni? 4Shikoni: për njeriun që ia 
mban besën atij, Zoti bën mrekulli. Ai më dëgjon kur e thërras për ndihmë. 
5Dridhuni para tij dhe jepini fund padrejtësisë! Natën, kur jeni vetëm, mendohuni 
thellë dhe qetësohuni. 6Sillini Zotit flijimin tuaj, jepini të drejtë, dhe besojini atij 
përsëri! 
7Shumë veta ankohen: «Ç’e mirë na pret, kur Zoti nuk na shikon me shumë 
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dashamirësi?» 8E megjithatë, ti më dhe gëzim shumë të madh, më të madh sesa e kanë 
ose mund të kenë ata që i gëzohen grurit e verës së tyre. 9Mua nuk më mundon asnjë 
shqetësim. Kur bie të fle, më merr gjumi plot qetësi e siguri. Të gjitha këto, vetëm ti m’i 
jep, o Perëndi! 
 
Lutja e një hallexhiu 

Këngë e Davidit, që këndohet e sho qëruar me fyell. 
2O Zot, dëgjo fjalët e mia; merre parasysh vuajtjen dhe rënkimin tim! 3Mos i mbyll 

veshët, o mbreti dhe Perëndia ime! Ty ta drejtoj lutjen time. 4Ti e dëgjon thirrjen time 
që herët në mëngjes. Pa aguar mirë, paraqes para teje çështjen time dhe pres vendimin 
tënd. 
5Ty, O Perëndi, nuk të pëlqen padrejtësia dhe larg të qëndron ligësia. 6Ti nuk duron 
mendjemëdhenjtë dhe urrejtja jote godet kriminelët. 7Në shkatërrim gënjeshtarët i 
hedh, vrasësit e mashtruesit ti i urren. 
8Por mua më tregon mirësinë tënde: mund të vij në Tempullin tënd, të bie përmbys 
para shenjtërores sate dhe të lutem me nderim të thellë. 9O Zot, bëj, pra, që armiqtë e 
mi të shohin se si më ndihmon ti! Ti e ke planin e jetës sime; tregoma rrugën nga do që 
të shkoj! 
10Askush nuk mund t’u besojë fjalëve të tyre; ata mendojnë vetëm për ligësi. 
Ëmbëlsia e fjalëve të tyre është kurth i ngrehur që të sjell vdekje dhe shkatërrim. 11Le 
ta paguajnë ligësinë, o Zot, dhe ta pësojnë vetë nga intrigat e tyre. Dëboji nga prania 
jote, se të panumërta janë poshtërsitë e tyre dhe kryeneçë ndaj teje pa mbarim janë. 
12Të gëzohen të gjithë ata që besojnë tek ti. Brohoritjet e tyre të mos pushojnë kurrë, 
sepse ti je mbrojtësi i tyre. Të këndojnë nga gëzimi të gjithë ata që të duan. 13Ti u jep 
lulëzim të gjithë atyre që ta mbajnë besën, o Zot. Ata janë të rrethuar e të mbrojtur nga 
dashuria jote. 
 
Thirrje për ndihmë 

Këngë e Davidit, që shoqërohet me vegël me tetë tela. 
2O 6Zot, ti zemërohesh me mua dhe më ndëshkon. Po mjaft me kaq; mos më dëno 

më! 3Ki mëshirë, o Zot; jam shumë i mjerë. Më shëro, o Zot! Forcat po më lënë. 4Nuk 
kam asnjë rrugëdalje. Edhe sa kohë, o Zot, do të më ndëshkosh? 5Zbute zemërimin 
tënd! Më shpëto! Më ndihmo, siç i premtove popullit tënd! 6Kur të vdes, nuk mund të të 
lavdëroj më. Atje poshtë, tek të vdekurit nuk të lavdëron askush. 
7Jam lodhur nga rënkimet. Çdo natë e laj shtratin me lotët e mi. 8Sytë i kam të enjtur 
nga vajtimet; nga ato që m’i shkaktojnë armiqtë e mi. 9Më mirë zhdukuni, o ju 
keqbërës! Vajtimet e mia Zoti i ka dëgjuar. 10Ai ma dëgjon thirrjen dhe lutjen time e 
pranon. 11Të gjithë armiqtë e mi do të mbulohen me turp kur ai të bëjë që t’i pushtojë 
paniku e të marrin arratinë. 
 
Zoti më jep të drejtë 

Këngë vajtimi, me të cilën Davidi iu drejtua Zotit, kur e padiste Kushi, një njeri nga fisi 

i Benjaminit. 
2O Zot, Perëndia ime, strehim tek ti kërkoj, më ndihmo! Nga njerëzit që më ndjekin, më 
shpëto! 3Përndryshe, në grykë si luanët do të më kafshojnë. Nga dhëmbët e tyre 
askush nuk mund të më shpëtojë. 
4O Perëndi! O Zot! Padia e tyre në qoftë e vërtetë, në qoftë se duart e mia përlyer me 
gjak janë, 5në qoftë se pabesisht me ta jam sjellë e grabitje atyre unë u kam bërë, 
6armiku le të më ndjekë e shpirtin tim të ma rrëmbejë, të më zvarrisë në pluhur e 
nderin të më përlyejë. 
7Ngrihu, o Zot, dhe derdhe zemërimin tënd. Vepro ndaj atyre që më janë sulur me 
tërbim. Ndërhyr, më ndihmo, e të drejtën rivendos. 8Rreth teje mblidhi popujt për gjyq 
dhe ulu lart përmbi ta. 9O Zot, gjyqtar i popujve, më jep të drejtë! Më shfajëso, o Zot; ti 
e di se unë jam i pafajshëm. 10Jepu fund ligësive të keqbërësve; dhe besnikëve të tu 
jepu qëndrueshmëri, ti, Perëndi i drejtë, që mendimet dhe dëshirat më të fshehta i di! 
11Te Perëndia gjej strehim. Të gjithë ata që e dëgjojnë, ai i shpëton. 12Perëndia është 
gjykatës i drejtë. Ai çdo ditë fajtorët dënon. 13Kur ata mend nuk zënë, Zoti shpatën e tij 
e mpreh, harkun tendos dhe i qëllon. 14Armët vdekjeprurëse i mban gati për fajtorët. 
Me shigjeta të zjarrta, ai i bombardon. 

5

6

7



 566

15Kush vetëm të këqija pa pushim mendon, mbi kokë fatkeqësia gjithnjë i qëndron dhe 
zhgënjime pa fund ai përjeton. 16Kush gropën të tjerëve me zell ua gërmon, mirë le ta 
dijë, për vete po e thellon! 17Të gjitha ligësitë mbi kokë do t’i bien, dhe vdekjen vetes me 
punën e tij ia afron. 
18Për besën e tij Zotin do ta lavdëroj; atij, Perëndisë më të lartë, me falënderim këngën 
time do t’ia këndoj. 
 
Madhështia e Perëndisë dhe dinjiteti i njeriut 

Këngë e Davidit, që shoqërohet me një vegël muzikore nga Gati. 
2O Zot, o sundimtari ynë! Në mbarë botën shihet madhështia jote. Shkëlqimi i 

madhështisë sate ndriçon mbarë qiellin. 3E pamasë është fuqia jote. Prej lavdisë së më 
të vegjëlve të popullit tënd, ti murin ndërton që kundërshtarët dhe armiqtë e tu i 
rrëzon. 4Habitem me ato që ti krijove, me qiellin, me hënën, yjet që në orbitat e tyre i 
vendose. 5Sa i vogël është njeriu! Megjithatë, ti kujdesesh për të. 
6Atij i dhe pushtet e dinjitet. Dhe për pak, ai si ti do të ishte. 7Sundues e bëre mbi 
krijesat në tokë. Gjithçka që ti krijove, atij ia nënshtrove, 8dele, dhi e bagëti të tjera, 
zogj, shpendë e kafshë të egra, 9peshqit e gjithçka që rritet në det. 10O Zot! O sunduesi 
ynë! Në mbarë botën që ti krijove, e pafund është madhështia jote! 
 
Perëndia kujdeset për drejtësinë 

Këngë e Davidit për zërat e lartë djalosharë. 
2O Zot, me gjithë zemër do të të lavdëroj. Fuqinë e veprave të tua të gjithëve do t’ua 

tregoj. 3Për ty do të ngazëllohem e do të gëzohem, O Perëndi i lartë, për ty do të këndoj. 
4Armiqtë e mi përtokë u rrëzuan, vdekja i përfshiu sapo u shfaqe ti, të turpëruar, të 
njollosur u zmbrapsën ata. 5Në karrigen e gjykatësit ulur ti je dhe me ndihmën tënde të 
drejtën e fitova. Me vendimet e drejta që more ti, 6armiqtë i shpartallove e të tjerët i 
kërcënove. Qytetet e tyre ua zbraze, me shkatërrim i rrënove dhe emrat e tyre 
përgjithmonë i shove. 
7Shtëpitë bëre gërmadha dhe qytetet shpopullove. Në harresë të përjetshme të gjitha i 
kalove. 8Vetëm Zoti i gjallë përgjithmonë qëndron, nga fron i gjykatësit botën e gjykon. 
9Për të gjithë njerëzit vendime të drejta jep; të paanshme janë ato, siç është dhe ai vetë. 
10Të shtypurve mbrojtjen e tij u afron. Të sigurt ata ndihen atje ku ai i strehon. 11Dhe të 
besoj ty, sepse e di kush je. Kush vjen tek ti, o Zot, në baltë nuk e lë. 
12Më këngën tuaj Zotin lavdëroni, që fronin e ka në malin e Cionit, dhe veprat e tij ndër 
popuj i njoftoni. 13I dëgjon të varfrit kur ndihmë i kërkojnë, mundimet e të shtypurve 
nuk i harron dhe përndjekësve të tyre llogari u kërkon. 
14O Zot, ki mëshirë për mua! Shiko si më shtrëngojnë me urrejtjen e tyre! Më largo nga 
portat e botës së të vdekurve. 15Atëherë pranë portave të Jerusalemit do të qëndroj dhe 
të gjithëve do t’u them për se ty të lavdëroj. 
16Popujt ranë në gropën që për të tjerët gërmuan. Ata rrjetat e tyre shtrinë, por vetë në 
to u kapën. 17Dhe kështu, e drejta triumfoi. Me këtë, Zoti fuqinë e tij tregoi. Keqbërësit 
në kurthet e veta i lëshoi. 
18Të mos harrojnë popujt që Perëndinë e mohojnë, se në botën e të vdekurve do të 
përfundojnë. 19Sa për të varfrit, ata duken sikur janë harruar. Por shpresat e tyre nuk 
do të mbeten pa u plotësuar. 20O Zot! Ndërhyr e kurrë mos lejo që njeriu të të dalë 
përballë! Përpara gjyqit tënd nxirri dhe vendimin tënd shpallu! 21Mbushi zemrat e tyre 
me frikë e tmerr, O Zot! Tregoju atyre se janë veçse njerëz. 
 
Përse nuk ndërhyn Perëndia? 

Përse qëndron aq larg, o Zot?  Nuk dimë nga t’ia mbajmë! Përse qëndron në 
heshtje? 2Njerëzit e poshtër e të pacipë, të varfrit i ndjekin dhe me djallëzi në 

grackë ata i ndjellin. 3Lakminë kanë për mburrje, mbi gjithçka vetëm fitimin vlerësojnë. 
O Zot, gjithmonë të shajnë e kurrë nuk të falënderojnë. 4Mendjemadhësia dhe 
fodullëku i kanë pushtuar dhe guxojnë të thonë me mendjelehtësi: «Si do të na kërkojë 
llogari Zoti, kur ai nuk ekziston?» 5Bëjnë si të duan dhe çdo gjë u shkon mbarë. Ti 
qëndron larg e shumë lart dhe ata nuk kujdesen aspak për dënimin tënd. Tallen e 
qeshin me çdo kundërshtar. 6Kanë guxim dhe thonë: «Cila është ajo gjë që mund të na 
tronditë? Çdo fatkeqësi lehtas na kalon. Kështu ka qenë e kështu do të mbetet.» 
7Shajnë, gënjejnë e kërcënojnë dhe atij që ka guxim t’u kundërshtojë, i shkaktojnë 
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humbje e fatkeqësi. 8Në pritë, pranë fshatrave, ata qëndrojnë dhe presin njerëzit, kur 
andej të kalojnë. Fshatarëve përpara papritur u dalin dhe njerëzit e pafajshëm tinëz i 
vrasin. 9Zënë pritë e ruajnë si luanë në shkurre, që viktimën ta zënë në rrjetat e tyre. 
10Si luanë përkulen kur hidhen në sulm e të varfrit i shtrijnë për tokë me dhunë. 11Në 
këto raste thonë: «Perëndia larg qëndron. Ai nuk e di se ç’ndodh këtu.» 
12Ndërhyr, o Perëndi! Ngrihu, o Zot! Merri në mbrojtje të dobëtit, mos i harro. 13Përse i 
lejon të këqijtë të thonë: «Zoti ne nuk na ndëshkon»? Dhe të pabesët që të përbuzin, 
vallë si i duron? 14I verbër ti nuk je! Fatkeqësitë e vuajtjet ti i sheh! Ndihmoji jetimët 
kur vijnë tek ti. Dhe mbështetje për të dobëtit bëhu ti. 15Shkatërroje pushtetin e 
keqbërësve; laji hesapet me ta; jepi fund krimit! 
16Ti, o Zot, je mbret gjithmonë! Të huajt që për ty nuk duan t’ia dinë, duhet të zhduken 
nga toka jote.  

17Lutjet e të varfërve ti i pranon; shpresë e guxim ti u jep, o Zot! Kujdesi yt ata i 
rrethon.  

18Jetimëve e të shtypurve të drejtën ua jep. Terrorin të përhapë askujt më nuk ia lejon. 
 
Siguria te Perëndia 

Këngë nga Davidi. 
Pranë 11Zotit jam i sigurt. Përse më thoni: «Shko në mal porsi zog!»? 2Çeta e 

vrasësve tani harkun ka tendosur, shigjeta është në kordë gati për të qëlluar, njerëz të 
pafajshëm në terr për të vrarë. 3Kur prishet çdo rregull, ç’të bëjë atëherë njeriu që u 
përmbahet urdhërimeve të Perëndisë? 
4Zoti është këtu, në Tempullin e tij të shenjtë; froni i tij është në qiell. Sytë e tij u janë 
drejtuar njerëzve, asgjë nuk i shpëton shikimit të tij ngulmues. 5Zoti i sheh besnikët e 
tij, edhe të tjerët që e përbuzin. Kush e do dhunën, atë Zoti e urren. 6I dënon fajtorët 
me fatkeqësi të rënda; lëshon mbi ta zjarr dhe squfur, u dërgon atyre afshin përvëlues 
të diellit. 7Zoti e plotëson atë që premtoi dhe i do të gjithë ata që mbajnë premtimin e 
tyre; kush i qëndron besnik, mund të jetojë në praninë e tij. 
 
Perëndia e mban premtimin 

Këngë e Davidit e shoqëruar me vegël me tetë tela. 
2O Zot, na ndihmo, se besnikët e tu po pakësohen! Njerëz të besueshëm ka 

gjithnjë e më pak. 3Njerëzit gënjejnë njëri-tjetrin, me buzët gënjeshtarë lavdërojnë, 
kurse zemrat bëjnë lojë të dyfishtë. 4O Zot, pushoji këto buzë lajkatare! Mbylljau gojën 
këtyre llafazanëve arrogantë, 5që thonë: «E kemi gjuhën brisk dhe gjithçka e nxjerrim 
në krye! E kemi gati përgjigjen; askush nuk mund të bëjë garë me ne!» 
6«Po, – thotë Zoti, – tani po ndërhyj sepse i shtypin të varfrit dhe ata pa përkrahje po 
rënkojnë. Do t’u sjell çlirim atyre që janë marrë nëpër këmbë.» 
7Mund t’u besohet fjalëve të Zotit; ato janë të pastra dhe të kulluara si argjendi, që 
pastrohet shtatë herë në furrë. 
8O Zot, ti e mban premtimin, tani dhe përgjithmonë; ti do të na ruash nga këta 
gënjeshtarë, 9edhe në qoftë se gjithkund enden lirisht andej-këtej, edhe në qoftë se 
poshtërsia e tyre shtohet. 
 
Frika dhe besimi 

Këngë e Davidit.  
2O Zot! Mos më ke harruar përgjithmonë? Edhe sa kohë do të fshihesh? 3Edhe 

për sa kohë do të më mundojnë hallet; për sa kohë do të më brejnë shqetësimet? Edhe 
për sa kohë duhet të më mundojnë armiqtë e mi? 
4Më shiko përsëri, o Zot! Jepmë përgjigje, o Perëndia ime! Bëj dritë përsëri para syve të 
mi, që të mos zhdukem në natën e vdekjes! 5Ndryshe, armiqtë e mi do të thonë: «Atë e 
hoqëm qafe!», e do të ngazëllohen për rrënimin tim. 
6Por unë mbështetem në besnikërinë  tënde; ngazëllohem për ndihmën tënde. Me 
këngën time do të të falënderoj, o Zot, sepse ti u solle me kaq mirësi ndaj meje. 
 
Nuk ka Perëndi? 

Këngë e Davidit.                      

Janë të marrë ata që thonë: «Nuk ka Perëndi, që t’i japim llogari!» Këta njerëz 
janë të prishur dhe çdo gjë që bëjnë është e pështirë. Asnjëri prej tyre nuk bën mirë. 
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2Që lart nga qielli Zoti vështron njerëzit, kërkon të shohë a ka ndonjë të arsyeshëm që 
atë kërkon. 3Por, mjerisht, të gjithë dolën të pabesë, ata u prishën njëri pas tjetrit. 
Askush prej tyre nuk vepron drejt, as edhe një! 
4«Ata janë të verbër – thotë Zoti. – Ku është logjika e këtyre keqbërësve? Ata e hanë 
popullin tim sikur të ishte bukë dhe askush prej tyre nuk më drejtohet mua.»  
5Së shpejti do të tmerroheni, sepse Perëndia mbetet besnik ndaj atyre që e dëgjojnë. 
6Ju kishit për qëllim të shkatërronit shpresën e të varfërve, por Zoti atyre u jep 
mbrojtjen e sigurt. 
7Me sa padurim po pres që të vijë Shpëtimtari i Izraelit nga mali i Cionit! Kur Zoti të 
ndryshojë fatin e popullit të tij, atëherë pasardhësit e Jakovit do të ngazëllohen; 
atëherë mbarë Izraeli do të gëzohet. 
 
Kushtet e Perëndisë 

Këngë e Davidit.  
«O Zot, kush mund të hyjë në Tempullin tënd? Cilin e lejon të banojë në malin e 

shenjtë?» 
2«Ja ç’kërkon Perëndia me ngulm: Ai duhet ta dëgjojë Zotin për gjithçka dhe të sillet me 
drejtësi në çdo rast. Ai duhet të mendojë e të thotë vetëm të vërtetën. 3Në prani të të 
tjerëve, ai nuk duhet të flasë keq për asnjeri. Nuk duhet të bëjë asgjë që i sjell të keqe 
tjetrit dhe asgjë që diskrediton të afërmin. 4Ai e përbuz njeriun që dënoi Perëndia, por 
nderon të gjithë ata që i përulen Perëndisë me respekt. Mban fjalën e dhënë, edhe 
atëherë kur kjo e vë në pozitë të vështirë. 5Nuk kërkon asnjë kamatë për paratë që jep 
hua. Asnjëherë nuk merr ryshfet për t’u mohuar të pafajshmëve të drejtën e tyre. 
Kush vepron kështu, mbetet përgjithmonë në themel të sigurt.» 
 
Ti më tregon rrugën për në jetë 

Këngë e Davidit.  

Më mbro, o Zot! Kam besim tek ti. 2Të them: «Ti je Zoti im. Lumturinë time e gjej 
vetëm tek ti!» 3Sa të shkëlqyer janë besnikët e Zotit! Mua, mbi gjithçka, më pëlqen 
shoqëria me ta. 4Kush vrapon pas perëndive të tjera, duhet të durojë tërë dënimin e tij. 
Unë nuk do të marr pjesë në flijimet e tyre; nuk do t’i adhuroj perënditë e tyre. 
5O Zot, ti je fati i jetës sime, pjesa që më takon mua; të ardhmen time e mban në duart 
e tua. 6Sa të mira e të mrekullueshme janë dhuratat që më dhuron! 
7Zotin e adhuroj, sepse më drejton, edhe natën ndërgjegjja ime më paralajmëron. 
8Gjithnjë e ndiej praninë e Zotit; ai është afër dhe asgjë nuk më trondit. 9Prandaj jam 
plot mirënjohje dhe gëzohem; e ndiej veten plotësisht të sigurt, 10sepse ti më mbron nga 
pushteti i vdekjes. Të kam shërbyer me besnikëri e ti nuk do të më lësh në botën e të 
vdekurve. 11Ti do të më tregosh udhën që më çon për në jetë; prania jote më mbush me 
gëzim dhe më sjell kënaqësi përgjithmonë. 
 
Lutja e të pafajshmit të përndjekur 

Lutje e Davidit.  

O Zot, po kërkoj të drejtën! Dëgjoje ankesën time, pranoje lutjen time;   
sepse të lutem me gjithë zemër. 2Vendimi yt do të më shfajësojë, sepse ti e sheh se jam 
i ndershëm dhe i drejtë. 
3Ti i di mendimet e mia. Sonte do të vish, do të gjurmosh në zemrën time edhe hollësitë 
më të vogla dhe nuk do të gjesh asgjë për të më qortuar. Mendimi im është në pajtim 
me fjalën time. 4Në tërë jetën time jam drejtuar gjithnjë sipas fjalës sate e asnjëherë 
sipas shembullit të keqbërësve. 
5Gjithnjë kam ndjekur udhën tënde; prej saj nuk jam shmangur asnjë hap. 
6Po të drejtohem ty, o Perëndia ime, e di se do të më përgjigjesh. Tani drejtohu nga 
unë, dëgjoji fjalët e mia. 7Tregomi mirësitë e tua të mrekullueshme, o Shpëtimtar i të 
gjithë atyre që kërkojnë tek ti strehim nga sulmet e të ligjve. 8Më ruaj si ai që mbron 
dritën e syve të vet dhe më jep strehim nën flatrat e tua! 9Më shpëto nga keqbërësit që 
më mundojnë, nga armiqtë që më rrethojnë e duan të më zhdukin! 
10Zemra e tyre është e pamëshirshme, goja e tyre flet fjalë të tmerrshme. 11Tani po më 
rrethojnë dhe më vështrojnë, përgatiten që përdhe të më rrëzojnë. 12Si luanë lakmitarë 
që rrinë gati për t’u hedhur, ata janë vërsulur pas viktimës për ta shqyer. 
13Ngrihu, o Zot! Përballoji kundërshtarët e mi! Rrëzoji përdhe këta kriminelë, e më 
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shpëto me shpatën tënde! 14Më liro nga ata me dorën tënde të fortë! Shkurtoje shortin e 
tyre të jetës! Jepu atë që meritojnë; jepu të pijnë kupën e hidhërimit, le të ngopen me 
të edhe fëmijët e tyre, dhe për stërnipërit le të mjaftojë! 
15O Zot, unë jam pa faj! Prandaj lejomë të të shoh. Kur të zgjohem, prania jote do të më 
mbushë me gëzim. 
 
Falënderim për ndihmën e Perëndisë 

Nga Davidi, i besuari i Zotit. Ai e këndoi këtë këngë, sepse Zoti e kishte shpëtuar 

nga Shauli dhe të gjithë armiqtë e tjerë. 
2Atëherë ai këndoi: Të dua, o Zot, sepse falë teje jam i fortë! 3Ti je shkëmbi im, 
kështjella ime, Shpëtimtari im, ti, Perëndia ime, strehimi im i sigurt, mbrojtësi im, 
ndihmësi im i fortë, fortesa ime në rrëpirë! 4Kur të thërras për ndihmë, ti më shpëton 
nga armiqtë. Të lavdëroj, o Zot! 
5Isha i lidhur me prangat e vdekjes, më sulmonin valë shkatërrimtare, 6bota e të 
vdekurve më zinte në lak, kurthi i vdekjes më zuri përfund. 7Në dëshpërimin tim thirra 
Zotin, Perëndinë tim, për ndihmë. Ai më dëgjoi në Tempullin e tij; thirrja ime për 
ndihmë shkoi gjer te veshi i tij. 8Atëherë toka u tund dhe u shkund, themelet e maleve 
lëvizën; u drodhën para zemërimit të tij. 9Një tym i errët i doli nga fejzat e hundës, flakë 
përpirëse lëshoi goja e tij, shkëndija të zjarrta shoqëruan ato. 10E uli qiellin përmbi tokë 
dhe fluturoi poshtë përmbi re të zeza. 11Hipur mbi një engjëll rojtar, ai u vërtit poshtë 
përmbi krahët e stuhisë. 12U mbështoll me terr, me errësirën e shiut dhe me re të zeza. 
13-14Nga shkëlqimi i tij verbues u ndezën retë e breshëri dhe shkëndijat e zjarrta 
flakërinë. Pastaj Zoti bëri qiellin të bubullojë, shungulloi zëri i madh i më të lartit 
Perëndi. 15Qëlloi me shigjetat e tij dhe shpartalloi armiqtë e mi; rrufe u hodhi dhe i 
trembi. 16Atëherë u zbulua fundi i detit, u dukën themelet e tokës, kur ti, o Zot, 
kërcënove armiqtë e tu dhe i bëre të ndiejnë zemërimin tënd. 
17Nga qielli shtriu duart, më kapi dhe më nxori nga valët, 18më rrëmbeu nga armiku im 
i fuqishëm, nga kundërshtarët shumë të fortë që më urrenin. 19Ata më sulmuan në 
ditën e fatkeqësisë, por Zoti më mbrojti prej tyre. 20Më shpëtoi dhe ma ktheu lirinë. Më 
do, prandaj më ndihmoi. 
21Zoti e shpërbleu bindjen time; e di se duart e mia janë të pastra. 22Gjithnjë kam 
ndjekur udhën që ai më ka treguar; kurrë nuk u largova prej saj për shkak të ndonjë 
faji. 23Urdhërimet e tij i mbaja gjithnjë para sysh, dhe urdhrat e tij kurrë nuk i 
kundërshtova. 24Bëra pikërisht atë që kërkoi prej meje dhe gjithnjë iu shmanga 
padrejtësisë. 25Zoti e ka shpërblyer dëgjesën time; duart e mia janë të pastra, këtë ai e 
di. 
26Kur një njeri të do, o Zot, ti i tregon dashuri; dëgjesa e plotë shpërblehet me mirësinë 
e plotë; 27me të pastrit ti tregohesh me pastërti të kulluar, kurse me mashtruesit je 
shumë i ashpër. 28Ti i vjen në ndihmë njeriut të vuajtur, por mendjemadhin e rrëzon 
nga kali i lartë. 29Ti bën të shkëlqejë drita e jetës sime. Ti vetë, o Perëndi, ndriçon 
errësirën time. 30Me ty shpartalloj hordhitë e armikut; me hirin tënd, o Perëndia ime, 
kapërcej bedenat e kalave. 
31Gjithçka që bën Perëndia, është e përsosur dhe ajo që thotë Zoti, është pa dyshim e 
vërtetë. Kush është në rrezik dhe kërkon strehim tek ai, gjen gjithnjë atje mbrojtje të 
sigurt. 32Zoti, dhe vetëm Zoti, është Perëndi. Vetëm Perëndia jonë është shkëmb 
mbrojtës, vetëm Ai. 33Është Ai që më bën të fortë dhe rrugën time e bën të sigurt. 
34Këmbët m’i bën të shkathëta si të gazelës dhe të qëndrueshme në të gjitha majat e 
rrëpirat. 35Është Ai që m’i stërvit duart për luftë dhe më mëson të ngreh harkun. 
36O Zot, ti je mbrojtja dhe ndihma ime; ti më mban me dorën tënde të fuqishme; 
përgjigjja ndaj lutjes sime, më forcon. 37Ti e ke hapur rrugën para meje; tani mund të 
përparoj pa pengesë. 38I ndjek armiqtë e mi, i arrij dhe nuk prapsem derisa t’i 
shkatërroj. 39I godita pa pushim, i shpartallova dhe ata nuk mund të ngrihen më, nën 
këmbët e mia janë shtrirë përdhe. 40Ti ma dhe forcën për këtë luftë. Ti bëre që t’i 
mposht armiqtë e mi 41dhe arratinë të marrin para meje; me ty unë arrita t’i 
shpartalloja të gjitha ata që më urrejnë. 42Thirrën për ndihmë, por nuk kishte asnjë që 
t’i shpëtonte. Të thirrën ty, o Zot, për ndihmë, por ti nuk iu përgjigje aspak. 43I bëra 
pluhur e hi, që t’i vërtitë era dhe i shkela si baltën e rrugës. 44Ti më shpëton nga njerëz 
kryengritës dhe më bën sundimtar të mbarë botës. Fise të panjohura mua më nën-
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shtrohen. 45Të huaj vijnë dhe më puthin këmbët, dëgjojnë atë që u them dhe i binden 
menjëherë urdhrit tim. 46Ata nuk kanë më forcë për të më kundërshtuar; dalin duke u 
dridhur nga strehimet e tyre. 
47Zoti është gjallë! Dua ta lavdëroj shkëmbin tim mbrojtës! Do ta lavdëroj Perëndinë, 
shpëtimtarin tim. 48Më lejoi të marr hakun, m’i nënshtroi kombet 49dhe më shpëtoi nga 
armiqtë e mi. 
Po, o Zot, ti më vure përmbi ta dhe më rrëmbeve prej duarve të tyre mizore. 50Prandaj 
do të të lavdëroj, dhe ndër popuj do të këndoj për lavdinë tënde. 51Ti i jep mbretit fitore 
të mëdha; ti i tregon të zgjedhurit tënd të mira të mëdha. Kështu do ta trajtosh Davidin 
dhe bijtë e tij brez pas brezi. 
 
Madhështia e Perëndisë në krijimin dhe në Ligjin e tij 

Këngë e Davidit.  
2Qielli shpall: Perëndia është i madh! Për fuqinë e tij krijuese dëshmojnë yjet. 

3Njëra ditë ia përcjell këtë lajm tjetrës, secila natë ia transmeton tjetrës që vjen pas. 
4Asnjë fjalë nuk flitet, asnjë tingull nuk dëgjohet, 5e, megjithatë, mesazhi i tyre 
përshkon mbarë tokën, ai depërton deri në skajet më të largëta të botës. 
Qiellin Perëndia ia ndërtoi diellit për tendë. 6Në mëngjes ai del si dhëndri nga dhoma e 
nuses; si fitimtar fillon udhëtimin e tij. 7Lind në një skaj të qiellit dhe kalon deri në 
skajin tjetër. Asgjë nuk mund t’i fshihet syrit të tij të zjarrtë. 
8Ligji i Zotit është i përsosur; ai jep forcë dhe jetë. Kërkesat e Zotit janë të nevojshme, 
ato i bëjnë naivët që të vijnë në vete. 9Udhëzimet e Zotit janë të besuara, e mbushin 
zemrën me gëzim. Urdhërimet e tij janë të kthjellta; japin gjykim të mirë. 10Fjala e tij 
është pa mashtrim, qëndron përgjithmonë. Vendimet e Zotit kanë fuqi të plotë dhe të 
gjitha pa përjashtim janë të përligjura. 11Ato janë më tërheqëse se ari, se një sasi 
metalesh të çmueshme, më të shijshme se mjalti më i ëmbël. 
12O Zot, edhe unë u bindem urdhërimeve të tua, sepse kush i zbaton ato, merr 
shpërblim të madh. 13Çdo njeri bën gabime pa ditur; m’i fal fajet që më shpëtuan pa 
dashur. 14Më ruaj nga njerëzit pa skrupuj, që ata të mos më mashtrojnë. Atëherë do të 
jem i pastër dhe i mbrojtur nga faji i rëndë. 15Miratofsh atë që kam thënë dhe menduar 
në praninë tënde, o Zot, o strehimi im, mbrojtësi im! 
 
Urimi i bekimit për mbretin 

Këngë e Davidit.  
2Zoti të dhëntë përgjigje, kur të biesh në rrezik dhe kur ta thërrasësh për 

ndihmë. Vetë Perëndia e Jakovit qoftë mbrojtësi yt. 3Të dërgoftë ndihmë nga Tempulli i 
tij; të dërgoftë përkrahje nga mali i Cionit! 4Mos harroftë asnjërën nga dhuratat e tua 
dhe pranoftë me mëshirë flijimin tënd të përkushtimit! 5Plotësoftë dëshirën e zemrës 
sate, bëftë që të të shkojnë mbarë të gjitha planet e tua! 6Atëherë ne do të 
ngazëllohemi, sepse ai të ndihmoi të korrësh fitore. Do të lavdërojmë emrin e Perëndisë 
sonë dhe do të ngremë flamurin e ushtrisë sonë. Zoti të dhëntë gjithçka që ti kërkon 
tek ai! 
7Tani e di: Zoti e përkrah mbretin e tij; nga shenjtërorja e tij në qiell i jep përgjigje, dora 
e tij e fuqishme ndërhyn dhe e liron. 8Shumë kanë besim te karrocat e blinduara, të 
tjerët besojnë te kuajt; por ne besojmë në Zotin, Perëndinë tonë! 9Ata të gjithë bien në 
gjunjë dhe rrëzohen përdhe, kurse ne qëndrojmë në këmbë dhe rezistojmë. 
10O Zot, ndihmoje mbretin! Plotësoje lutjen tonë, kur të të thërrasim për ndihmë! 
 
Gëzimi i mbretit 

Këngë e Davidit.  
2O Zot, mbreti gëzohet dhe ngazëllohet, sepse ti je i fuqishëm dhe i dhe fitoren. 

3Ti e plotësove dëshirën e zemrës së tij dhe nuk ia kundërshtove lutjen. 4Ti i dhuron 
lumturi dhe sukses, dhe i vë në kokë kurorën e artë. 5T’u lut për jetë të gjatë – e 
pranove lutjen e tij; ti i jep shumë e shumë vite të pasura. 6Fama e tij u bë e madhe në 
saje të ndihmës sate; ti e rrethon me madhështi dhe shkëlqim. 7Ti bekon tërë jetën e 
tij, atë vetë dhe gjithçka që ndërmerr ai. Ti e mbush me gëzim nëpërmjet pranisë sate. 
8O Zot, mbreti beson në ty. O Perëndi, ti i larti, me anë të mirësisë sate mbreti qëndron 
i sigurt dhe i patundur. 
9O Zot, ti i zbulon të gjithë armiqtë e tu; dora jote e fuqishme do t’i gjejë të gjithë ata që 
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të urrejnë. 10Ti do t’i shkatërrosh me flakë të zjarrtë, në ditën kur do t’u shfaqesh. 
Zemërimi yt do t’i djegë si zjarri e do t’i përpijë me gjithçka. 11Zhduke pjellën e tyre nga 
toka; shfarosua pasardhësit nga njerëzimi. 12Ata u lidhën kundër teje dhe po hartojnë 
shumë plane të guximshme; por asgjë nuk do të arrijnë. 13Sepse ti i qëllon me harkun 
tënd dhe i shpartallon. 14O Zot, shfaqu me fuqinë tënde, dhe pastaj do të këndojmë për 
veprat e tua të mëdha. 
 
Shpëtimi nga braktisja e madhe 

Këngë e Davidit, sipas melodisë ’Një drenushë në mëngjes’. 
2O Perëndia ime, o Perëndia ime, përse më ke lëne në baltë? Përse nuk më 

dëgjon kur të thërras? Përse më rri kaq larg? 3O Perëndia ime, ditë e natë të thërras 
për ndihmë, por ti nuk më jep përgjigje dhe nuk më jep asnjë shenjë. 4Por ti je 
Perëndia e shenjtë, për nder të të cilit Izraeli këndon këngët e falënderimit. 5Të parët 
tanë kishin besim tek ti, mbështeteshin në ty dhe ti i shpëtove. 6Të thirrën për ndihmë 
dhe ti i çlirove; shpresat i varën tek ti dhe nuk u zhgënjyen. 
7Prej meje nuk ka mbetur pothuajse asgjë! Jam krijesë e mjerë; të gjithë më përqeshin 
dhe më përbuzin. 8Kush më sheh, tallet me mua; shtrembërojnë buzët dhe tundin 
kokën. 9Më thonë: «Besoji Zotit! Ai do të të ndihmojë. Nuk të lë në baltë! A nuk je ti i 
zgjedhuri i tij?» 10Po, ti më nxore nga prehri i nënës, dhe në gjirin e saj më mësove të 
besoj. 11Pa ty nuk mund të marr frymë; që prej lindjes, ti je Perëndia ime. 12Tani mos 
më qëndro larg, sepse jam në rrezik! Askush tjetër nuk mund të më ndihmojë! 
13Shumë armiq më rrethojnë; si dema të egër më vijnë rrotull. 14Si luanë të uritur ata 
ulërijnë. Me gojë të çapëlyer dhëmbët tregojnë. 15Forcat më lanë si uji që derdhet; 
eshtrat e trupit zbërthehen të gjitha, zemra më bëhet si dylli nga nxehtësia. 16Gryka më 
është tharë; gjuhë e qiellzë janë bërë bashkë. Të shtrirë përdhe ti më le, sikur i vdekur 
unë të isha. 17Një bandë keqbërësish më rrethon, këta qen nuk më lënë të kaloj. Më 
çjerrin këmbë e duar. 18Të gjitha brinjët e mia mund t’i numëroj; armiqtë pranë meje 
qëndrojnë, e gojëhapur më vështrojnë. 19Short po hedhin për rrobat e mia; dhe 
ndërmjet tyre ato i ndajnë. 
20Mos qëndro larg meje, o Zot! Ti je shpëtimtari im, eja të më ndihmosh! 21Më shpëto 
nga shpata e armiqve të mi, ma shpëto jetën nga kjo tufë qensh! 22Më rrëmbe nga goja 
e luanit, më shpëto nga brirët e demave të egër! O Zot, ti e dëgjove lutjen time! 
23Do t’u tregoj vëllezërve të mi për ty; do të të lavdëroj në bashkësinë e besimtarëve. 
24Ju që i takoni Zotit: lavdërojeni Atë! Të gjithë ju, o pasardhësit e Jakovit, nderojeni! 
Mbarë Izraeli ta adhurojë! 25Asnjë i mjerë nuk është tepër i vogël për Zotin; thirrja ime 
nuk ishte e bezdisshme për të. Nuk më ktheu shpinën, por e dëgjoi lutjen time për 
ndihmë. 26Prandaj të falënderoj, o Zot, para mbarë kishës. Në prani të të gjithë atyre që 
të nderojnë, po të sjell flijimin që të premtova. 27Le të ngopen të varfrit; ata që të 
kërkojnë, o Zot; le të këndojnë këngët e lavdisë; le të kenë jetë të gjatë! 
28Të gjitha kombet ta mendojnë mirë; të vijnë te Zoti nga të gjitha anët e botës për të 
rënë përmbys para tij. 29Sepse Zoti është mbret; ai sundon mbi të gjithë popujt. 30Para 
tij të gjithë të pushtetshmit duhet të përkulen; të gjithë të vdekshmit ta nderojnë, të 
gjithë ata që do të zbresin në botën e të vdekurve. 31Edhe pasardhësit e tyre duhet t’i 
shërbejnë. Brezave të ardhshëm t’u tregohet për Zotin, 32gjithmonë në të ardhmen do 
t’u tregohet fëmijëve çfarë bëri Zoti, dhe si e mban ai besën. 
 
Ti je bariu im 

Këngë e Davidit.  

Ti, o Zot, je bariu im, prandaj kam gjithçka që më duhet. 2Ti më çon në kullota 
të bollshme; ti më lejon të pushoj pranë ujit të freskët 3e më jep forca të reja. 
Ti më çon në rrugë të sigurta, sepse je bariu i Izraelit. 4Edhe në qoftë se rruga më çon 
nëpër luginën e errët të vdekjes – nuk kam frikë! Ti, o Zot, je pranë meje; ti më mbron 
dhe më udhëheq; kjo më jep zemër. 
5Para syve të armiqve të mi, ti më shtron tryezën; ti më pret si mysafir dhe ma mbush 
kupën deri në grykë. 
6Mirësia dhe dashuria jote do të më rrethojnë për të gjitha ditët që do të vijnë; në 
shtëpinë tënde do të rri përgjithmonë. 
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Hyrja në Tempull 
Këngë e Davidit.   
Zotit i takon mbarë toka me gjithçka që jeton mbi të. 2Ai e ndërtoi përmbi ujëra 

dhe ia hodhi themelet në fundin e detit. 
3«Kush mund të ngjitet në malin e Zotit? Kush ka të drejtë të hyjë në vendin e shenjtë?» 
4«Duart e tij duhet të jenë krejt të pastra dhe ndërgjegjja e tij duhet të jetë e kulluar 
nga faji. Në mendjen e tij nuk duhet të ketë vend mashtrimi dhe në buzët e tij nuk 
duhet të vijë asnjë betim i rremë. 5Zoti do ta pranojë një njeri të tillë; do t’ia plotësojë 
lutjet dhe do ta bekojë. 6Të tillë janë njerëzit që kërkojnë Perëndinë dhe që mund t’i 
afrohen. Ata janë pasardhës të vërtetë të Jakovit.» 
7«Hapuni krejt, ju porta të nderuara! Mbreti i fuqishëm do të hyjë!» 8«Kush është ky 
mbret i fuqishëm?» «Është Zoti, i Forti dhe i Fuqishmi! Zoti, Fitimtari i çdo beteje! 
9Hapuni krejt, ju porta të nderuara! Mbreti i fuqishëm do të hyjë!» 10«Kush është ky 
mbret i fuqishëm?» «Është Zoti i qiellit dhe i tokës! Ai është mbreti i fuqishëm.» 
 
Ma fal fajin 

Nga Davidi.  

Ty, o Zot, ta drejtoj zemrën dhe mendjen time. 2Në ty, o Zot, besoj; mos më 
zhgënje! Këtë triumf nuk do ta kenë armiqtë e mi! 3Askush nuk do të zhgënjehet në 
qoftë se i var shpresat tek ti; por njeriu pa besë që largohet prej teje, do të 
shkatërrohet. 
4O Zot, ma trego rrugën, nëpër të cilën duhet të kaloj; lëjomë ta mësoj atë që ti kërkon 
prej meje. 5Më mëso ta pranoj besnikërinë tënde dhe ta çoj jetën time duke të qëndruar 
besnik. Ti je ai tek i cili mund të gjej ndihmë; tek ti shpresoj në çdo kohë. 
6Kujtohu, o Zot, se deri tani ti ke qenë gjithnjë plot me mirësi dhe me mëshirë. 7O Zot, 
mos mendo më për gabimet e rinisë sime; as për fajet e mëvonshme; më mirë mendo 
për mua në dashurinë tënde – unë mbështetem te mirësia jote! 
8Zoti është i mirë dhe i besuar; mëkatarëve u tregon rrugën e drejtë. 9Atyre që u janë 
hequr të drejtat, ua jep ato, dhe i mëson të njohin vullnetin e tij. 10Gjithçka që bën Zoti, 
është mirësi dhe besnikëri për ata që respektojnë besëlidhjen e tij dhe dëgjojnë 
udhëzimet e tij. 
11Për hir të nderit tënd, o Zot, ma fal fajin tim – aq i madh është ai! 
12Çfarë bëhet me atë që e nderon Zotin me jetën e tij? Zoti i tregon atij rrugën që duhet 
të ndjekë. 13Ai vetë jeton në lumturi, dhe fëmijëve të tij do t’u takojë toka (e premtuar). 
14Atij që e nderon Zotin me jetën e tij, Ai i hap mendjen dhe i tregon të fshehtat e 
besëlidhjes së tij. 15Sytë e mi shikojnë gjithnjë drejt Zotit; ai do t’i nxjerrë këmbët e mia 
nga rrjeta. 
16O Zot, kthehu nga unë dhe ki mëshirë për mua; jam krejt i vetmuar dhe i hutuar. 
17Zemra ime mundohet gjithnjë e më shumë nga ankthi; më liro nga çdo presion! 
18Hidhi sytë në mjerimin dhe në fatkeqësinë time! Ma fal tërë mëkatin tim! 19Shikoji 
armiqtë e mi, o Zot; kam kaq shumë dhe më urrejnë. 20Mbroje jetën time dhe më 
shpëto! Tek ti kërkoj strehim, mos më zhgënje! 21Qysh tani jeta ime të udhëhiqet nga 
pastërtia dhe ndershmëria; O Zot, kam besim tek ti. 
22O Perëndi, çliroje Izraelin nga të gjitha hallet e tij! 
 
Lutja e të pandehurit të pafajshëm 

Nga Davidi.  

O Zot, më jep të drejtë! Nuk kam bërë asnjë faj; besnikëria ime ndaj teje është e 
patundur. 2Më vër në provë, o Zot, provoji dëshirat dhe mendimet e mia! 
3Mirësinë tënde kurrë nuk do ta harroj, dhe nga besnikëria jote jetoj. 4Nuk kam punë 
me njerëz mashtrues as nuk merrem me të pabesët. 5I shmangem shoqërisë me 
keqbërësit dhe rri larg njerëzve të pandërgjegjshëm. 
6Si provë të pafajësisë sime laj duart, o Zot. Pastaj shkoj rreth altarit tënd 7për të të 
falënderuar me këngën time dhe për të shpallur veprat e tua të mrekullueshme. 8E dua 
shtëpinë, ku banon ti, vendin ku je i pranishëm. 
9Mos më vrit bashkë me mëkatarët; mos ma merr jetën, sikur të isha vrasës, 10në duart 
e të cilit ka zënë vend padrejtësia dhe që jetën e bën me dhuratat e lajkatarëve. 11Por 
unë bëj një jetë pa të meta. Prandaj ki mëshirë për mua dhe më shpëto! 
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12Tani mbështetem në themel të sigurt. Për këtë do ta lavdëroj Zotin, kur të mblidhet 
populli i tij. 
 
Nën mbrojtjen e Zotit 

Nga Davidi.  

Zoti është drita ime, më çliron dhe më ndihmon; prandaj nuk kam aspak frikë. 
Tek ai jam i sigurt si në kështjellë; prandaj nuk dridhem nga askush. 2Kur armiqtë e 
mi më shtypin, kur kërkojnë plot urrejtje të më vrasin; ata papritur rrëzohen dhe 
shkatërrohen. 3Edhe në qoftë se mbarë ushtria më rrethon, nuk kam aspak frikë. Edhe 
kur vjen beteja, nuk shqetësohem. 
4Kam vetëm një lutje për Zotin dhe kjo është dëshira e zemrës sime: gjatë tërë jetës 
sime dua të rri në Shtëpinë e tij, ta provoj çdo ditë mirësinë e tij ndaj meje, dhe të 
dëgjoj këshillën për rrugën që duhet të ndjek. 5Kur të vijnë ditë të këqija, Zoti do të më 
pranojë tek ai, do të më japë mbrojtje nën strehën e tij dhe do të më vendosë në themel 
të sigurt. 6Atëherë do të triumfoj mbi armiqtë që më rrethojnë nga të gjitha anët. Në 
Tempull do të sjell flijimin tim, me ngazëllim të madh do ta falënderoj Zotin, do ta lav-
dëroj me këngë dhe me vegla muzikore. 
7O Zot, më dëgjo kur të thërras; ki mëshirë për mua dhe më jep përgjigje! 8Fjalët e tua i 
mbaj mend; ti the: ’Eja tek unë!’ Prandaj e kërkoj praninë tënde, o Zot. 9Mos u largo 
prej meje! Mos më hidh në zemërimin tënd! Gjithnjë më ke ndihmuar; mos më lër tani 
në baltë! Mos më braktis, o Perëndi, o shpëtimtari im! 10Edhe në qoftë se babai dhe 
nëna më mohojnë, ti, o Zot, më pranon. 
11O Zot, më trego rrugën e drejtë, më ço në udhën e duhur, që të heshtin armiqtë e mi. 
12Mos më dorëzo tek ata! Dëshmitarët që duan të më ngarkojnë me faj, janë 
gënjeshtarë që e shtrembërojnë drejtësinë! 13Por unë e di, nuk do të zbres poshtë ndër 
të vdekurit; mund të vazhdoj të jetoj për të parë mirësinë tënde. 14Ki besim te Zoti, 
bëhu burrë dhe merr zemër, ki besim te Zoti! 
 
Ndihmë për rastet e jashtëzakonshme 

Nga Davidi.  

O Zot, të thërras për ndihmë! Ti, o mbrojtësi im, mos e bëj veshin të shurdhër! 
Në qoftë se me heshtje më refuzon, atëherë nuk ka më shpresë për jetën time. 2Më 
dëgjo, kur të thërras, kur të thërras për ndihmë, kur me lutje i zgjas duart e mia drejt 
vendit më të shenjtë të Tempullit tënd. 
3Mos më dëno bashkë me ata që përbuzin paturpësisht urdhërimet e tua, as bashkë 
me ata që veprojnë keq – që vërtet flasin butësisht me të gjithë, por në zemrat e tyre 
hartojnë plane të këqija. 4Jepu shpërblimin e merituar; ndëshkoji për veprat e tyre; 
paguaja veprat e tyre të turpshme! 5Ata nuk duan t’ia dinë për veprat e tua, nuk vënë 
re se si ndërhyn ti, o Zot! Ti do t’i rrëzosh përdhe, që të mos kenë mundësi të ngrihen 
më. 
6Lavdi Zotit, sepse e dëgjoi thirrjen time për ndihmë. 7Më mbrojti dhe më ruajti; tek ai 
mund të mbështetem. Më ndihmoi, prandaj gëzohem nga zemra dhe e falënderoj me 
këngën time. 
8Zoti është mbrojtësi i fuqishëm i popullit të vet; mbreti, që ai zgjodhi, është i sigurt 
pranë tij si në një kështjellë. 9O Zot, shpëtoje popullin tënd! Bekoje, o Zot, popullin 
tënd, i cili të takon vetëm ty; na udhëhiq dhe na ndihmo! 
 
Madhështia e Perëndisë në stuhi 

Këngë e Davidit.  

I gjithë nderimi i takon Zotit! Ju engjëj të fuqishëm, nderojeni Zotin, nën-
shtrojuni pushtetit të tij! 2Jepini nderin, ju që merrni anën e tij! Bini përmbys para tij 
për madhështinë dhe shenjtërinë e tij. 
3Zëri i Zotit jehon përmbi ujë, Perëndia e fuqishme bën të bubullojë; Zoti është ulur në 
fron mbi oqeane. 4Zëri i tij ushton i fuqishëm; gjëmon madhështor. 5Cedrat e fortë ai i 
thyen, cedrat e Libanit i copëton. 6Shkrepat e Libanit kërcejnë si viç, Hermoni hidhet 
përpjetë si buall i ri. 7Zëri i tij lëshon flakë përvëluese. 8Shkretëtira dridhet nga zëri i tij; 
Zoti bën të tundet shkretëtira e Kadeshit. 9Zëri i Zotit bën të dridhen lisat; ua heq 
gjethet pemëve të pyllit, dhe në sallën e fronit qiellor secili thërret: ’Nder Zotit!’  
10Zoti ishte ulur në fron përmbi Përmbytje, e tani sundon si mbret përgjithmonë. 11Zoti 
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do t’i japë forcë popullit të vet, do t’i dhurojë atij lumturi dhe paqe. 
 
Ti ma ktheve jetën 

Këngë e Davidit, për kushtimin e Tempullit. 
2Të lavdëroj, o Zot, sepse më nxore nga humnera dhe nuk u dhe armiqve të mi 

asnjë arsye për t’u gëzuar për rrëzimin tim. 3O Zot, o Perëndia ime, të thirra për 
ndihmë dhe ti më shërove. 4Ti më nxore nga të vdekurit. Isha me një këmbë në varr e ti 
jetën më dhe rishtas. 
5Ju të gjithë që i takoni Zotit, adhurojeni me këngët tuaja, falënderojeni atë dhe 
merreni parasysh shenjtërinë e tij! 6Zemërimi i tij na prek vetëm për një çast, kurse 
mirësia e tij na rrethon përjetë. Në mbrëmje mund të derdhim lot, por në mëngjes 
brohorasim me gëzim. 7Kur e ndjeva veten të sigurt, mendova: «E çfarë mund të më 
ndodhë mua?» 8U tregove i mirë me mua, o Zot, dhe më mbrojte si kështjellë në 
shkëmb. Por pastaj ti u fshehe nga unë dhe më rrëzove në frikë dhe në tmerr. 9Të 
thirra për ndihmë, o Zot, t’u luta: 10«Ç’dobi ka në qoftë se vdes tani, në qoftë se duhet 
të zbres në varr? A mund të të falënderojë ndokush, kur të jetë bërë pluhur? A mund, 
atëherë, i vdekuri të lavdërojë besnikërinë tënde? 11O Zot, ki mëshirë, më dëgjo, më 
ndihmo, o Zot!» 
12Këngën time vajtuese ti e shndërrove në valle hareje, në vend të rrobave të zisë, më 
dhe petkat e festës. 13Nuk duhej të heshtja përgjithmonë; mund të të lavdëroj me 
këngët e mia. Ty, o Zot, të falënderoj përgjithmonë! 
 
Besoj në ty, o Zot 

Këngë e Davidit.  
2O Zot, kërkoj strehim tek ti; mos lejo të zhgënjehem kurrë! Më shpëto siç më 

premtove! 3Më dëgjo dhe eja, më ndihmo shpejt! Bëhu për mua shkëmbi shpëtues, mali 
mbrojtës; atëherë do të jem i sigurt. 4Ti më jep mbështetje, ti më jep mbrojtje. Eja me 
mua e më udhëhiq, sepse ti je Perëndia ime. 5Më ruaj nga gracka që më ngritën tinëz; 
sepse ti je mbrojtësi im! 6Ty të dorëzohem plotësisht, ti do të më shpëtosh, o Perëndi, 
që e mban besën! 
7I urrej të gjithë ata që jepen pas idhujve; unë vetë mbështetem në ty. 8Gëzohem se ti je 
aq i mirë ndaj meje. Ngushticën time e pe dhe e kuptove se nuk kisha më shpresë. 9Ti 
nuk më dorëzove tek armiqtë e mi, por më ngrite përsëri në këmbë dhe ma ktheve 
lirinë. 10Ki mëshirë, o Zot; nuk di nga t’ia mbaj! Sytë e mi janë të lodhur nga të qarat, 
forcat më kanë lënë. 11Jetën ma shkurtojnë shqetësimet. Hallet m’i pakësojnë vitet. 
Dëshpërimi m’i merr forcat, gjymtyrët nuk më punojnë më. 
12Për armiqtë e mi jam bërë leckë, tallje jam për fqinjët e mi, fantazmë tmerri për miqtë 
e mi. Kur më shohin rrugës, ata largohen prej meje. 13Më kanë harruar, si njeriu që ka 
vdekur prej kohësh, si enë e thyer dhe e hedhur mënjanë. 14Dëgjoj se si pëshpëritin 
vesh më vesh për mua; nga të gjitha anët më kërcënojnë. Këshillohen dhe mendohen 
se si të më vrasin. 15Por unë mbështetem tek ti! Ti, o Zot, je dhe mbetesh Perëndia ime! 
16Ajo që do të ndodhë me mua, është në dorën tënde. Më shpëto nga armiqtë e mi dhe 
nga përndjekësit! 17O Zot, ji mirëdashës me mua, sepse jam i yti. Më ndihmo, unë 
mbështetem në besnikërinë tënde! 18-19Të thërras, o Zot, për ndihmë, mos më zhgënje! 
Por le të mashtrohen këta keqbërës. Dërgoji poshtë, në botën e të vdekurve, që të 
heshtin përgjithmonë, këta gënjeshtarë mendjemëdhenj që shpifin paturpësisht për të 
pafajshmit. 
20Sa e madhe është mirësia jote, o Zot! Ti u shfaqesh atyre që të dëgjojnë. Në sy të të 
gjithëve kjo mirësi u jepet atyre që kërkojnë strehim tek ti. 21Pranë teje ata janë të 
sigurt, nën strehimin tënd janë të mbrojtur nga të gjitha intrigat. Ti i mbron nga 
shpifësit e tyre. 22Të falënderoj, o Zot! Ti e tregove mirësinë tënde; ti bëre mrekulli kur 
armiqtë e mi më shtrëngonin nga të gjitha anët. 23Isha i frikësuar kur mendoja se isha i 
dëbuar nga prania jote. Por ti më dëgjove kur të thirra për ndihmë. 
24Duajeni Zotin, ju, besnikët e tij, sepse ai e mbron atë që ia mban besën. Por të gjithë 
ata të cilëve u rritet mendja, i gjen zemërimi i tij. 25Ju që besoni te Zoti, bëhuni të fortë 
dhe merrni zemër! 
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Gëzimi i ndjesës 
Poemë e Davidit.  

Të gëzohen të gjithë ata, të cilëve Perëndia ua fali gabimin dhe ua mbuloi 
mëkatin. 2Të gëzohen të gjithë ata, të cilëve Zoti nuk ua llogarit fajin dhe jeta e të cilëve 
është pa mashtrim. 
3O Zot, në fillim desha ta fshihja fajin tim, por u sëmura, kështu që rënkova gjithë 
ditën. 4E ndjeva dorën tënde që më shtypte ditë e natë, që forcat jetësore m’i shteroi, si 
burimi në thatësirën e verës. 5Prandaj vendosa t’i pranoja gabimet e mia. Atë që bëra, e 
pranova; nuk ta fsheha më fajin tim. E ti më fale gjithçka! 6Prandaj kushdo që ta mban 
besën, të të lutet ty, kur mund të të gjejë. Kur fatkeqësia të më përmbytë si baticë, me 
siguri nuk do të më përpijë. 7Tek ti gjej mbrojtje. Ti e mban larg meje rrezikun, që unë 
të ngazëllohem për shpëtimin tim. 
8Zoti m’u përgjigj kështu: «Unë do të them se ç’duhet të bësh dhe do të të tregoj rrugën 
e drejtë. Nuk të heq nga sytë. 9Mos u bëj i pa mend si mushka ose kali që duhet të 
tërhiqet për freri. Atëherë ty nuk do të ndodhë asgjë e keqe.» 
 10Kush nuk i përfill urdhërimet e Perëndisë, i shkakton vetes shumë mundime; por 
kush i beson Perëndisë, do të provojë mirësinë e tij. 11Ju që e dëgjoni Zotin, gëzohuni 
dhe ngazëllohuni për të. Kush merr anën e tij, të këndojë nga gëzimi. 
 
Krijuesi i botës mbron popullin e tij 

Brohoritni Zotin, sepse jeni populli i tij. Ju që e dëgjoni, ju keni nderin ta 
lavdëroni. 2Falënderojeni Zotin me lirë. Luani për nder të tij në harpë me dhjetë 

tela. 3Këndoni për të një këngë të re, këndoni e luani, këndoni më gjithë zemër. 
4Ajo që thotë Zoti, duhet të besohet; këtë e provon me veprat e tij. 5Ai do që të 
mbretërojnë e drejta dhe drejtësia; mbarë bota jeton nga mirësia e tij. 6Qielli u krijua 
me fjalën e Perëndisë, dhe yjet në qiell me urdhrin e tij. 7Ujërat e qiellit i ka ruajtur në 
re, oqeanin e ka mbyllur në depot e tij. 8Prej tij duhet të frikësohet mbarë bota dhe 
para tij duhet të dridhet çdo njeri. 9Sepse kur ai flet, bëhet çdo gjë; kur jep urdhër, 
zbatohet. 
10Zoti i prish planet e popujve; synimet e tyre ai i përmbys. 11Por vendimin që merr vetë, 
e zbaton dhe plani i tij i sigurt qëndron përgjithmonë. 12Lum ai popull që Zotin ka për 
Perëndi, të cilin Ai e zgjodhi si pronën e tij! 
13Zoti hedh vështrimin nga qielli mbi njerëzit; 14që lart nga froni i tij, banorët e tokës 
shikon. 15Mendje e vullnet ai u ka dhënë, çfarë bëjnë, me se merren, ai mirë e di. 16Kur 
mbreti fitoren korr në betejë, për nder nuk ia di ushtrisë së tij të madhe, dhe kur 
ushtari i paprekur shpëton, këtë nuk ia detyron forcës së tij. 17Kush beson në ushtri 
kalorësish, mbetet në baltë, sepse nuk janë kuajt ata që e sjellin fitoren. 18Por Zoti i 
mbron të gjithë ata që e dëgjojnë, të gjithë ata që mbështeten në besën e tij. 19Ai do t’i 
ruajë nga vdekja dhe ata do të mbeten gjallë kur uria të mbjellë të zezën. 
20Shpresojmë te Zoti, na ndihmon dhe na mbron. 21I besojmë atij dhe qëndrojmë në të. 
22O Zot, na lejo ta shohim mirësinë tënde, ashtu siç e presim. 
 
I liruar nga shqetësimi 

Nga Davidi. Këtë këngë ai e hartoi, kur e kishte dëbuar Avimelehu, sepse në 

praninë e tij Davidi ishte shtirur si i çmendur. 
2Zotin do ta lavdëroj në çdo kohë, kurrë nuk do të pushoj së falënderuari. 3Për atë që 
bëri, do ta mburr. Dëgjojeni këtë, ju që keni besim tek ai dhe gëzohuni. 4Lavdërojini 
bashkë me mua veprat e Zotit; ta nderojmë së bashku emrin e tij! 
5Unë iu drejtova Zotit dhe ai m’u përgjigj; më liroi nga të gjitha shqetësimet e mia. 6Kur 
njeriu shikon drejt Zotit, lumturia i shkëlqen në fytyrë dhe nuk do të zhgënjehet për 
besimin e tij. 7Këtu qëndron një njeri që thërret për ndihmë. Zoti e dëgjoi dhe e shpëtoi 
nga çdo ngushticë. 8Të gjithë ata që e dëgjojnë Zotin, engjëlli i tij i rrethon me mbrojtjen 
e fuqishme dhe i çon larg rrezikut. 9Provoje këtë vetë dhe do ta shohësh që Zoti është i 
mirë! Sa të lumtur janë ata që kërkojnë strehim tek ai. 10Ju që i përkisni Zotit, 
nënshtrojuni atij! Kush e dëgjon, nuk njeh asnjë hall. 11Madje edhe luanët e fortë 
vuajnë shpeshherë nga uria, por ai që vjen te Zoti, gjen gjithçka që i duhet për jetën. 
12Ejani, ju të rinj, më dëgjoni! Unë do t’ju them se ç’do të thotë ta nderoni Zotin me 
jetën tuaj. 13A dëshironi ju të arrini diçka në jetën tuaj dhe mundësisht të kaloni ditë të 
lumtura? 14Atëherë shikoni që gjuha juaj të mos thotë gënjeshtra e shpifje për askënd. 
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15Kthejini shpinën së keqes dhe bëni mirësi! Bëni çmos për të ruajtur paqen me të 
gjithë! 
16Zoti kujdeset për ata që i qëndrojnë besnikë, dhe thirrjet e tyre i dëgjon. 17I 
kundërshton ata që veprojnë keq, dhe bën që, bashkë me ta, të vdesë edhe kujtimi i 
tyre. 
 18Por kur të thërrasin besnikët e tij, i dëgjon dhe i shpëton nga çdo ngushticë. 19Kur 
ata janë të dëshpëruar dhe nuk kanë më zemër, u shkon pranë dhe i ndihmon. 
 20Kush besnik Zotit i qëndron, nëpër shumë rreziqe kalon, por nga të gjitha ato Zoti e 
shpëton. 21Ai bën që të mos dëmtohet trupi i tij dhe thyerje kockash të mos pësojë.  

22Kush bën keq, atë e keqja do ta vrasë. Kush i urren besnikët e Zotit, nuk do t’i 
shpëtojë dënimit të tij. 
23Zoti e shpëton jetën e shërbëtorëve të tij; nuk ka asnjë dënim për ata që i drejtohen 
atij për ndihmë. 
 
Zoti merr në mbrojtje të dobëtit 

Nga Davidi.  

O Zot, fajësoji ata që më paditin; sulmoji kundërshtarët e mi. 2Merre mburojën 
dhe armët, eja të më ndihmosh. 3Vringëlloje heshtën, pritjau rrugën, që të mos më 
arrijnë ata që më ndjekin. Jepma premtimin se do të më ndihmosh! 
4Turp e faqe të zezë paçin ata që duan të më vrasin! Detyrohen të zmbrapsen të 
turpëruar të gjithë ata që hartojnë plane të këqija kundër meje. 5U shpërndafshin si 
kashta nga era, kur t’i dëbojë engjëlli i Zotit. 6Rruga e tyre u bëftë e errët dhe e 
rrëshqitshme, kur engjëlli i Zotit t’i ndjekë nga pas. 7Pa arsye më kanë ngrehur një 
grackë; më kanë hapur një gropë, të cilën e kanë mbuluar me rrjetë. 8Krejt papritur i 
zëntë fatkeqësia. U zënshin në grackën e tyre dhe rënshin në gropën, që kanë hapur 
vetë. 
9Por unë do të ngazëllohem e do të gëzohem, sepse Zoti më ndihmoi. 10Me gjithë zemër 
Zotit do t’i them: «O Zot, askush nuk është si ti! Ti e ndihmon të dobëtin kundër të 
fortit, ti e mbron të pambrojturin dhe të varfrin nga ai që dëshiron t’i grabitë.» 
11Dëshmitarë të rremë dëshmojnë kundër meje. Më marrin në pyetje për një krim, për 
të cilin nuk di asgjë. 12Të mirën e shpërblejnë me të keqe; asgjë nuk më mbetet veç 
vetmisë. 13Më parë, kur njëri prej tyre ishte i sëmurë, u veshëm me të zeza. Për t’ia 
larguar sëmundjen, hoqa dorë nga ushqimi; kokën e përkula thellë mbi gjoks dhe për 
të iu luta Perëndisë, 14sikur ta kisha vëllanë ose mikun tim. U enda si ai që vajton 
nënën e vet, i pikëlluar dhe plot vuajtje. 15Kurse tani, ata gëzohen për fatkeqësinë time 
dhe bashkohen kundër meje. Edhe harbutët e pafytyrë, njerëz të panjohur, vijnë dhe 
nuk pushojnë së shari. 16Tallen me pamjen time të shëmtuar, m’i skërmitin dhëmbët 
me kërcënim. 17O Zot, edhe sa kohë do t’i shikosh në heshtje? Më shpëto nga sulmet e 
tyre. Ruaje jetën time nga ata luanë. 18Atëherë do të të falënderoj para mbarë kishës, 
para popullit të mbledhur do të të lavdëroj. 19Mos lejo që armiqtë e mi, kjo bandë 
gënjeshtarësh, të ngazëllohen për fatkeqësinë time! Më urrejnë pa asnjë arsye dhe me 
vetëdije i shkelin syrin njëri-tjetrit. 20Kurrë nuk dëgjohet prej tyre një fjalë e mirë. 
Kundër njerëzve të qetë dhe paqedashës të vendit, hartojnë gjithnjë shpifje të reja. 
21Hapin gojën kundër meje dhe tallen: «Ja, e shihni këtë? Ja ku e kemi provën!» 
22Ti, o Zot, ke parë gjithçka! Mos hesht më, mos qëndro larg meje! 23Ngrihu, ndërhyr, 
ndaj drejtësinë! O Zoti dhe Perëndia ime, merre në dorë çështjen time! 24Ti je i drejtë, o 
Zot, më shpall të pafajshëm; mos i lejo të kënaqen fshehtas për fatkeqësinë time! 25Mos 
i lejo kurrë të thonë: «Më në fund arritëm ta heqim qafe!» 26Të mbeten të zhgënjyer të 
gjithë ata që gëzohen për fatkeqësinë time! Të tërhiqen me turp e me faqe të zezë, ata 
që më shikojnë me përbuzje. 27Por të gjithë ata që kërkojnë pafajësinë time, të 
ngazëllohen e gjithnjë të thonë: «Zoti është i madh! Ai kujdeset që njeriu i besuar i tij të 
jetojë në lumturi dhe në paqe.» 28Unë vetë do ta shpall besnikërinë tënde; përherë do të 
të lavdëroj. 
 
Ligësia e njerëzve dhe mirësia e Perëndisë 

Nga Davidi, i besuari i Zotit. 
2Rebelimin kundër Perëndisë njerëzit e ligj e kanë në gjak, për ta nuk është 

asgjë e shenjtë. 3Ata janë shumë mendjemëdhenj për ta zbuluar padrejtësinë e vet dhe 
për ta urryer atë. 4Gjithçka që thonë është gënjeshtër e mashtrim; ajo që bëjnë, nuk 
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është as e arsyeshme, as e mirë. 5Madje edhe në shtrat hartojnë plane të liga. Ngulin 
këmbë me veprat e tyre të këqija; asgjë nuk i mban nga ligësia e tyre. 
6O Zot, mirësia jote arrin deri në qiell dhe besnikëria jote deri në re! 7Drejtësia jote 
ngrihet lart si malet e përjetshme, vendimet e tua kanë themele të thella si thellësia e 
oqeaneve. Ti, o Zot, ndihmon njerëzit dhe kafshët. 8Dashuria jote është e pashoqe. Ti je 
Perëndia jonë, tek i cili gjejmë mbrojtje. 9Ti na ngop me pasurinë e shtëpisë sate; 
mirësia jote na i përtërin forcat si uji i freskët. 10Ti vetë je burimi që na jep jetën. 
Dashuria jote është dielli nga i cili jetojmë. 
11Qëndro tek ata që të njohin për Zot, tregohu i mirë ndaj atyre që të dëgjojnë. 12Mos i 
lejo mendjemëdhenjtë të më shtypin, as njerëzit e ashpër të më dëbojnë nga shtëpia 
ime dhe nga vendi im. 13Unë i shoh se si rrëzohen ata keqbërës; ata janë të shtrirë 
përdhe dhe nuk ngrihen më. 
 
Përvoja nga jeta me Zotin 

Nga Davidi.  

Mos u shqetëso për njerëzit që përbuzin urdhërimet e Zotit! Edhe në qoftë se u 
shkon mbarë keqbërësve, mos i ki zili! 2Sepse së shpejti do të thahen si bari, si bimët e 
vjeshtës do të fishken. 3Mbaji besën Zotit dhe bëj atë që është e drejtë; atëherë do të 
qëndrosh në tokën (e premtuar) e do të jetosh i sigurt. 4Lejoje Zotin të jetë burimi i gëzi-
mit tënd; ai do të plotësojë çdo dëshirë tënden. 5Vëre fatin tënd në dorën e Zotit, 
mbështetu në të dhe ai do të bëjë që të të dalë mirë! 6Besnikërinë tënde ndaj tij ai do ta 
bëjë të dukshme si drita dhe të drejtën tënde do ta bëjë të ndritë si dielli në mesditë. 
7Rri i qetë para Zotit, prite me qetësi veprimin e tij! Kur ndonjërit i shkojnë mirë punët 
e tij të këqija, mos u shqetëso! 8Mos lejo që të të përfshijë inati dhe zemërimi; mos u 
inatos kur të tjerët veprojnë keq, që të mos i bësh keq vetes! 9Kush e kundërshton 
Perëndinë, do të shfaroset; por kush i var shpresat tek ai, Zoti do t’i japë tokën (e 
premtuar). 10Edhe pak e do të zhduken të këqijtë, atyre nuk do t’u gjesh më asnjë 
gjurmë. 11Por atyre që kanë besim te Zoti, do t’u takojë toka (e premtuar) dhe nuk do 
t’u mungojë asgjë për lumturinë e tyre. 
12Ai që e përbuz Zotin kërcëllin dhëmbët kundër atij që i qëndron besnik Perëndisë dhe 
me urrejtje bën plane që ta shkatërrojë. 13Por Zoti nuk shqetësohet për të, sepse e di që 
dita e gjyqit po afrohet. 14Të këqijtë e kanë nxjerrë shpatën, e kanë tendosur tashmë 
harkun. Ata duan të vrasin të varfërit dhe të pambrojturit, të gjithë ata që bëjnë jetë të 
drejtë. 15Por shpatat do të ngulen në zemrat e tyre, dhe harqet do t’u thyhen. 
16Të jesh i varfër, por të jetosh me Zotin, është më mirë se të kesh gjithë pasurinë e 
atyre që jetojnë në kundërshtim me parimet e tij; 17sepse Zoti ua heq pushtetin 
kundërshtarëve të tij, por ata që besojnë në të, ai i bën të fortë. 18Zoti kujdeset çdo ditë 
për ata që për gjithçka jetojnë sipas parimeve të tij. Toka që do t’u japë ai, do të mbetet 
përgjithmonë pronë e tyre. 19Në ditë të keqe nuk i zhgënjen; në kohë urie i ushqen. 
20Por armiqtë e Zotit do të vdesin; të këqijtë do të zhduken si lulet e fushave, do të 
digjen në zjarr dhe era do ta shpërndajë hirin e tyre. 
21Kush nuk e përfill Zotin, mbetet gjithmonë borxhli. Kush e dëgjon Zotin, ka gjithmonë 
për të tjerët dhe për vete përsëri i mbeten. 22Njerëzit që i bekon Zoti, për pronë kanë 
tokën (e premtuar); por kush mbetet nën mallkimin e tij, vdes. 23Zoti kënaqet me 
njeriun e ndershëm, dhe e drejton atë në çdo veprim. 24Edhe kur pengohet, nuk 
rrëzohet përdhe, sepse Zoti e mban për dore.  

25Kam jetuar shumë gjatë; kurrë nuk kam parë një besnik të Perëndisë të braktiset prej 
tij; fëmijët e tij kurrë nuk kanë mbetur pa bukë. 26Çdo ditë ai mund të japë hua 
bujarisht dhe fëmijët e tij të kenë bekim.  

27Ktheji shpinën së keqes dhe bëje të mirën; atëherë banesa jote do të jetë përgjithmonë 
e sigurt. 28Sepse Zoti e do të drejtën dhe nuk e braktis atë që i qëndron besnik; atë e 
mbron gjithmonë. Por pasardhësit e armiqve të Zotit do të asgjësohen. 29Të bindurve do 
t’u takojë toka (e premtuar); ata do të banojnë përgjithmonë atje. 
30Kush i takon Zotit, flet me mend, thotë atë që i përgjigjet vullnetit të Tij. 31Ligjin e Zotit 
e mban në zemër, prandaj nuk largohet nga rruga e drejtë. 32Kush e përbuz Zotin, pret 
ta vrasë njeriun që i bindet Atij. 33Por Zoti nuk lejon që ai të bjerë në duart e vrasësve 
ose që të dënohet në mënyrë të paligjshme. 34Vari shpresat te Perëndia dhe dëgjoji 
urdhërimet e tij; atëherë ai do të të nderojë dhe tokën (e premtuar) do të ta dhurojë, e ti 
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do ta shohësh se si shkatërrohen armiqtë e tij. 
35Kam parë një njeri të keq se si e shpërdoronte pushtetin e tij; rritej gjithnjë e më 
shumë, si një pemë në tokë pjellore. 36Por, kur kalova përsëri, ishte zhdukur plotësisht. 
E kërkova, por nuk i gjeta asnjë gjurmë. 
 37Përfilli njerëzit e ndershëm dhe të panjollë, e do të shohësh: kush e do paqen, atij do 
t’i mbeten pasardhësit.  

38Por keqbërësit do të shkatërrohen të gjithë, dhe pasardhësit e tyre do të shfarosen. 
39Zoti i ndihmon ata që marrin anën e tij. Kur afrohet rreziku, ata gjejnë strehim tek ai. 
40Ai i shpëton dhe i ndihmon. Nga e keqja do t’i shpëtojë dhe do t’i ndihmojë, sepse tek 
ai kërkojnë mbrojtje. 
 
Nën barrën e sëmundjes dhe të fajësisë 

Këngë e Davidit, që Perëndia ta kujtojë. 
2O Zot, ti je zemëruar me mua dhe po më dënon. Mjaft më, jepu fund 

mundimeve të mia! 3Shigjetat e tua më shpojnë dhe dora jote më qëllon me goditje të 
fuqishme. 
4Në trupin tim nuk duket asgjë e shëndoshë dhe asnjëra nga gjymtyrët e mia nuk 
është e saktë. Kjo është përgjigjja jote për fajin që kam bërë; kjo është arsyeja e 
zemërimit tënd. 5Mëkatet e mia më kanë mbuluar kokë e këmbë; vuaj aq shumë, saqë 
nuk mund të duroj më. 6Qeshë shumë budalla se nuk të nderova me jetën time. 
Prandaj plagët e mia qelbëzohen dhe mbajnë erë të pështirë. 7I përkulur nga dhembjet, 
i shpartalluar dhe i dërrmuar nga vuajtja hiqem zvarrë ditaditës. 8Thellë në trup i ndiej 
ethet që më djegin. Në mbarë trupin tim nuk ka një vend të shëndoshë. 
9Po më mbarojnë forcat, tortura është tepër e madhe, kam fuqi vetëm të bërtas. 10Ti e di 
se ç’dëshiroj me gjithë zemër, o Zot! Ti e dëgjove gjithë rënkimin tim. 11Të rrahurat e 
zemrës sime janë të dobëta; forcat e mia po shterojnë, edhe sytë nuk më shohin më. 
12Miqtë dhe fqinjët e mi më shmangen, frikësohen nga fatkeqësia ime. Edhe të afërmit 
më qëndrojnë larg. 13Kërkojnë të më vrasin, më ngrenë gracka, më duan të keqen, 
flasin që të më dëmtojnë dhe shpifin gjithë ditën. 
14Por, unë shtirem si i shurdhër, sikur nuk dëgjoj asgjë; goja ime mbetet e mbyllur, 
sikur të isha memec. 15Shtirem si njeriu që nuk dëgjon, prandaj edhe nuk përgjigjem. 
16Sepse besoj në ty, Perëndia ime dhe Zoti im; ti do t’u japësh përgjigje në vendin tim. 
17Nuk dëshiroj që ata ta festojnë fatkeqësinë time, që t’u rritet mendja, kur pengohem. 
18Sepse edhe pak e do të rrëzohem; dhembjet e vazhdueshme këtë më sjellin në 
mendje. 
19E pranoj: mëkatova dhe nuk gjej qetësi për shkak të fajësisë sime. 20Por armiqtë e mi 
të betuar janë të pushtetshëm dhe të fuqishëm; shumë prej tyre më urrejnë pa arsye. 
21Të mirën ma shpërblejnë me të keqe; më përndjekin sepse kërkoj mirësi. 
22O Zot, mos më lër në baltë, mos qëndro larg meje, Perëndia ime! 23Eja shpejt e më 
ndihmo, o Zot, ti shpëtimtari im! 
 
O Zot, më trego sa e shkurtër është jeta ime! 

Këngë e Davidit për Jedutunin.2Kisha vendosur të tregohesha i kujdesëshëm, dhe 
të mos thoja asgjë, për të cilën mund të më bënin fajtor; të heshtja në prani të 

njerëzve të poshtër, sikur ta kisha gjuhën të lidhur. 3Gojën nuk e hapa, por përsëri 
asgjë nuk ndryshoi, sepse torturat e mia u bënë gjithnjë e më të forta: 4Zemra më digjej 
si zjarr dhe për pak do të më pëlciste; atëherë nuk mund të duroja më, vendosa të flis-
ja! 
5O Zot, më trego edhe sa ditë më kanë mbetur deri në fund të jetës sime, si po vjen 
mbarimi im në mënyrë të pashmangshme; më trego kur do të më vijë fundi. 6Për ty e 
gjithë jeta ime është e gjatë vetëm një pëllëmbë dhe, në sytë e tu, ajo zgjat vetëm një 
çast. Njeriu që mendon se është diçka, për ty nuk është tjetër veçse një hije. 7Vjen dhe 
shkon, por gjithçka i ngjan ëndrrës; është i zënë me punë dhe bën zhurmë – por më 
kot; mbledh dhe grumbullon të mira, por nuk e di se ç’do të bëjë me to. 
8O Zot, a më ka mbetur ndonjë shpresë? Unë i var të gjitha shpresat tek ti! 9Më çliro 
nga mëkatet e mia dhe mos më përbuz para njerëzve që përçmojnë urdhërimet e tua. 
10Tani do të pushoj, nuk do të të them më asgjë; gjithçka që më ka ndodhur, më ka 
ardhur prej teje. 11Le të mjaftojë kjo; shumë më mundove; nuk mund t’i duroj më 
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goditjet e tua! 12Ti e dënon njeriun për fajin e tij; gjënë më të vlefshme që ai ka, jetën e 
tij, ti e shkatërron si mola që ha rrobën. Për ty çdo njeri është vetëm një hije dhe asgjë 
tjetër. 
13Dëgjoje lutjen time, o Zot, merre parasysh thirrjen time; mos e bëj veshin të shurdhër 
ndaj ankimeve dhe të qarave të mia! Jam vetëm mysafir tek ti, si të gjithë të parët e mi, 
një i huaj pa të drejta, që mbështetet në mirësinë tënde. 14Largoje prej meje shikimin 
dënues, që të marr frymë përsëri, para se të më marrë vdekja. 
 
Falënderimi dhe premtimi solemn 

Këngë e Davidit.  
2Me besim të plotë i kam varur shpresat te Zoti dhe ndihmën e tij e kam pritur. 

Thirrjen time ai e dëgjoi dhe më ndihmoi. 3Më nxori nga pusi i errët i vdekjes, më 
tërhoqi nga moçali që po më përpinte, në një vend të sigurt e të fortë më vendosi, hapat 
m’i drejtoi drejt një vendi pa rreziqe. 4Më mësoi se si ta këndoja këngën e re, me të cilën 
mund ta lavdëroj Perëndinë tonë. Këtë le ta shohin shumë njerëz; atëherë do ta nde-
rojnë përsëri Zotin me jetën e tyre dhe do të besojnë në të. 5Lum ai njeri që i beson 
plotësisht Zotit dhe nuk lidhet me asnjë fuqi tjetër që e çon vetëm në rrugë të gabuar. 
6O Zot, Perëndia ime! Ti ke bërë për ne kaq shumë; askush nuk është si ti! Sa plane 
dhe vepra të mrekullueshme ke bërë për ne! – po të doja t’i numëroja të gjitha, kurrë 
nuk do të mbaroja. 7Për ty flijimet dhe dhuratat nuk janë kryesore, ti nuk kërkon prej 
meje flijime përkushtimi. Por ti më hape veshët për të të dëgjuar! 8-9Prandaj them: O 
Zot, jam i gatshëm të bëj atë që kërkon ti prej meje, ashtu siç është shkruar për mua 
në librin e Ligjit. Gëzohem për Ligjin tënd dhe e mbaj atë thellë në zemrën time. 10Para 
mbarë kishës do të tregoj se si ti i mban premtimet. Nuk do të pushoj së foluri për 
këtë; ti e di, o Zot. 11Atë që ke bërë për mua, nuk e mbaj për vete, por dëshmoj para të 
gjithëve se ti je besnik dhe më ndihmon. Nuk do t’ia fsheh kishës se sa i mirë dhe i 
besueshëm je. 12O Zot, ti nuk do të ma largosh mëshirën tënde. Mirësia dhe besnikëria 
jote do të më ruajnë gjithnjë. 
13Fatkeqësitë bien mbi mua nga të gjitha anët, nuk mund t’i numëroj sa herë më kanë 
goditur. Po vuaj pasojat e mëkateve të mia, nuk duroj më t’i shoh. Janë bërë më 
shumë se qimet e kokës. Prandaj më pushton frika. 14Ki mëshirë, o Zot, më shpëto, eja 
shpejt më ndihmo! 15Turp dhe faqe e zezë për të gjithë ata që kërkojnë të më vrasin! Le 
të zmbrapsen e të shkatërrohen të gjithë ata që gëzohen për fatkeqësinë time! 16Le të 
tmerrohen për turpin e tyre, ata që thërrasin me ligësi: «Ja, a e shihni?» 17Por të gjithë 
ata që kërkojnë praninë tënde, le të gëzohen e të ngazëllohen! Të gjithë ata që kërkojnë 
ndihmën tënde, le të thërrasin gjithnjë e më shumë: ’Zoti është i madh!’  
18Unë jam i varfër dhe i pambrojtur; o Zot, mos më harro! Prej teje pres ndihmë që të 
më çlirosh, o Perëndia ime, mos u vono! 
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LIBRI I DYTË 
 
Lutja e një të sëmuri 

Këngë e Davidit  
2Sa i lumtur është ai që kujdeset për të dobëtit. Kur është në rrezik, Zoti e 

nxjerr 3dhe e mban gjallë; të gjithë në tokë do ta quajnë të lumtur. Zoti nuk e lë në 
mëshirën e armiqve të tij. 4Kur sëmundja e vë poshtë, Zoti e ndihmon dhe e ngre 
përsëri. 
5Meqë e di këtë, them: para teje, o Zot, jam fajtor! Por ki mëshirë për mua dhe më 
shëro. 6Armiqtë e mi janë mizorë. Ata pyesin: «Kur do të vdesë ai më në fund, që ta 
harrojmë sa më shpejt?» 7Edhe në qoftë se njëri prej tyre më bën vizitë, e bën këtë me 
prapamendim; kërkon të mësojë për se jam fajtor; sapo del jashtë, shpif për mua. 
8Janë mbledhur të gjithë ata që më urrejnë, këshillohen; pëshpëritin njëzëri për mua, 
dhe flasin për fundin tim. 9«Atë nuk do ta lëshojë bota e të vdekurve; shtratin e tij do ta 
lërë vetëm si i vdekur!» 10Edhe shoku im më i mirë, të cilit i besoja si askujt tjetër, ai që 
hante bukë bashkë me mua, tani është kthyer kundër meje! 11Por ti, ki mëshirë për 
mua, o Zot, më ngri përsëri në këmbë që t’u kërkoj llogari! 
12Kur të pushojë thirrja e fitores së armiqve të mi, atëherë do ta di se ti më do të mirën. 
13Meqë jam i pafajshëm, ti merr anën time dhe më lejon të jetoj përgjithmonë në 
praninë tënde. 
14Lavdi i qoftë Zotit, Perëndisë së Izraelit, në jetë të jetëve! Amen, ashtu qoftë! 
 
Lutja e njeriut në mërgim 

Poemë e korahasve.  
2Ashtu si dreri që ka etje për ujë të freskët, ashtu edhe mua më merr malli për 

ty, o Perëndia e gjallë! 3Jam i etur për Perëndinë, për Perëndinë e vërtetë dhe të gjallë. 
Kur do të mund të shkoj tek ai, kur do të mund ta shoh? 4Lotët janë ushqimi im, ditë e 
natë, sepse më pyesin vazhdimisht: «Ku është futur ai, Perëndia jote?» 5Kur mendoj për 
kohët e mëparshme, zemra më lëndohet. Atëherë shkoja bashkë me turmën e madhe 
drejt Tempullit, atëherë mund të gëzohesha e të të falënderoja midis turmës festuese. 
6Përse jam kaq i hutuar? A duhet ta humbas shpresën? Në Perëndinë do të shpresoj! E 
di se do ta lavdëroj përsëri, atë, Perëndinë tim, që më ndihmon. 
7Jam i tronditur! Prandaj mendimet e mia i drejtohen atij – nga larg, nga toka pranë 
burimeve të Jordanit, nga mali i Hermonit me majat e tij. 8Rreth meje shungullon e 
gjëmon; valët e dërguara prej tij përplasen vrullshëm mbi mua dallgë pas dallge. 9Ditën 
ai do të më tregojë mirësinë e tij dhe natën unë do t’i këndoj me falënderim; do t’i 
lutem Perëndisë, i cili më jep jetën. 10I them mbrojtësit tim; përse më ke harruar? Përse 
duhet të vuaj vazhdimisht, përse i lejon armiqtë e mi të më mundojnë? 11Për mua 
përbuzja e tyre është si plagë vdekjeprurëse, sepse më pyesin çdo ditë: «Ku është futur 
ai, Perëndia jote?»  
12Përse jam kaq i hutuar? A duhet ta humbas shpresën? Në Perëndinë do të shpresoj! 
E di se do ta lavdëroj përsëri, atë, Perëndinë tim, që më ndihmon. 
 
Lutja e njeriut në mërgim (vazhdim) 

Më jep të drejtë, o Perëndi, mbroje çështjen time kundër një populli të pabesë! 
Më çliro nga gënjeshtarët dhe keqbërësit! 2Ti, o Perëndi, ke qënë gjithnjë 

mbrojtja ime! Përse tani më ke harruar? Përse duhet të vuaj vazhdimisht, përse i lejon 
armiqtë e mi të më mundojnë? 3Lërmë të shoh dritën tënde dhe besnikërinë tënde! Le 
të më drejtojnë ato e të më çojnë te Mali yt i shenjtë, te vendi ku banon ti. 4Atje do t’i 
afrohem altarit tënd, para teje, o burimi i gëzimeve të mia. Me tingujt e harpës do të të 
lavdëroj, o Perëndia ime! 
5Përse jam kaq i hutuar? A duhet të mbetem pa shpresë? Në Perëndinë do të shpresoj! 
E di se do ta lavdëroj përsëri, atë, Perëndinë tim, që më ndihmon. 
 
Lutja për mbrojtje 

Poemë e korahasve.  
2O Perëndi, me veshët tanë e dëgjuam, etërit dhe stërgjyshërit na e treguan atë 

që bëre ti në kohën e tyre – atëherë, shumë kohë më parë. 3Ti dëbove nga toka (e 
premtuar) popujt e huaj, që të banonin të parët tanë atje. Të huajt i godite rëndë, që të 
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parët tanë të jetonin në liri. 4Ata e pushtuan, vërtet, tokën (e premtuar) dhe korrën 
fitore mbi popujt, por jo me shpatat e tyre dhe as me forcat e tyre, por me dorën tënde, 
me forcën tënde dhe me praninë tënde, sepse ti (i zgjodhe dhe) i doje. 
5Ti, o Zot, je mbreti ynë. Ti u jep fitore pasardhësve të Izraelit. 6Me ndihmën tënde i 
mposhtim kundërshtarët, me fuqinë tënde armiqtë tanë i shkelim me këmbë. 7Nuk 
mbështetemi në harqet tona, nuk presim që të na shpëtojë shpata jonë. 8Vetëm ti na 
çliron nga armiqtë tanë dhe i turpëron ata që na urrejnë. 9Çdo ditë do të të lavdërojmë 
e do të të falënderojmë pa mbarim, o Perëndia jonë! 
10Tani na braktise e nuk na e kurseve turpin e disfatës; ti nuk shkon më në luftë 
bashkë me ushtritë tona. 11Ti lejon që të ikim prej armiqve tanë; ata mund të na 
plaçkitin pa asnjë vështirësi. 12Si bagëtinë e caktuar për therje, ti na dorëzon tek ata 
dhe na shpërndan ndër popuj të huaj. 13Ti e shet popullin tënd me çmim qesharak, pa 
nxjerrë prej tij as fitimin më të vogël! 14Ti i lejon armiqtë tanë të tallen me ne; ata kanë 
leje të na përqeshin e të na shajnë. 15Ti na bën qesharakë para popujve; të gjithë 
tundin kokën dhe tallen me ne. 16Çdo ditë ndihemi të turpëruar dhe fytyra na skuqet 
nga turpi, 17kur dëgjojmë përqeshjet e armiqve dhe fyerjet e poshtërimet e atyre që 
kërkojnë hakmarrje. 
18Të gjitha këto ranë mbi kokat tona, megjithatë, ne nuk të harruam ty, dhe nuk e 
prishëm besëlidhjen me ty! 19Ne nuk të kthyem shpinën dhe nuk u larguam aspak nga 
rruga jote. 20Por ti na përplase përtokë; ne duhet të banojmë në gërmadha si çakej; ti 
neve nuk na jep as edhe shpresën më të vogël. 21Po ta kishim harruar Perëndinë tonë, 
po t’u faleshim perëndive të tjera, 22ti menjëherë do ta merrje vesh, ti që i njeh thellësitë 
e zemrës sonë! 23Meqë të takojmë ty, përditë jemi të rrezikuar nga vdekja. Na quajnë si 
delet që janë për t’u therur. 24Zgjohu, o Zot! Përse fle? Zgjohu, mos na braktis 
përgjithmonë! 25Përse nuk pranon të na shikosh? Përse nuk do t’ia dish për mundimet 
e për vuajtjet tona? 26Jemi të poshtëruar, të rrëzuar përdhe, me fytyrë në pluhur e pa 
ndihmë. 27Ndërhyr dhe na ndihmo, na liro! Mbështetemi në besën tënde! 
 
Kënga për dasmën e mbretit 

Poemë e korahasve, që këndohet sipas melodisë ’Zambakët’, këngë dashurie. 
2Fjalë të ëmbla burojnë nga zemra ime, një këngë për mbretin Perëndia më fry-

mëzon. Gjuha ime fjalët do t’i gdhendë, si dora e artistit që gdhend një gravurë. 
3Ti je më madhështori nga të gjithë burrat, nga buzët e tua rrjedhin fjalë plot 
mirëdashje; duket qartë që Perëndia të ka dhënë bekimin. 4Ngjeshe shpatën në brez, o 
kreshnik, me madhështi mbulohu dhe me shkëlqim! 5I mbuluar me madhështinë e 
fitores hip në karrocë dhe lufto për të vërtetën, për të mbrojtur të dobëtit, që të fitojnë 
të drejtën e tyre! Kryej vepra që u kallin njerëzve frikë! 6Shigjetat e mprehta lëshoji mbi 
ta, në zemrat e armiqve të tu të ngulen dhe popujt të bien nën këmbët e tua! 7Froni yt, 
o Perëndi, qëndron i patundur përgjithmonë. Ti e sundon perandorinë tënde me 
drejtësi. 8Ti e do të drejtën, kurse të keqen e urren; prandaj Perëndia të emëroi 
sundimtar, Perëndia jote të dha nder dhe gëzim më shumë se të gjithë mbretërve të 
tjerë. 9Të gjitha rrobat e tua mbajnë erë mirre, kanelle dhe aloe. Nga pallatet e tua të 
stolisura me fildish për ty kumbon muzika. 10Bijat e mbretërve rrinë në oborrin tënd; 
në të djathtën tënde qëndron mbretëresha e veshur me stoli ari të kulluar. 
11Ti, o bijë mbreti, më shiko mua e dëgjoje me vëmendje atë që kam për të të thënë: 
«Harroje popullin tënd dhe familjen e atit tënd! 12Mbreti të do për shkak të bukurisë 
sate. Ai është zoti yt, përkulu para tij!» 13Njerëzit e Tirit të sjellin dhuratat e tyre; popujt 
më të pasur kërkojnë favorin tënd. 
14Sa madhështore duket bija e mbretit! Me rrobën e punuar në filigran, ajo hyn në 
pallat. 15Nëpër qilima shumëngjyrësh ajo shoqërohet te mbreti, e përcjellë nga vasha të 
reja, që hyjnë bashkë me të. 16Me gëzim dhe me hare hyjnë në sallën e madhe. 
17O mbreti im, bijtë e tu do të mbretërojnë në fronin e etërve të tu; ti do t’i emërosh ata 
princa në mbarë botën. 18Kënga ime e mbajtë të gjallë kujtimin tënd, që popujt të të 
lavdërojnë përgjithmonë. 
 
Zoti është bashkë me ne 

Këngë e korahasve, për zëra të hollë. 
2Perëndia është strehimi ynë i sigurt, ndihmësi i sprovuar në çdo rrezik. 3Pra-
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ndaj nuk kemi aspak frikë, edhe në qoftë se tundet toka dhe malet fundosen në det, 
4edhe nëse ujërat tërbohen e uturijnë dhe malet fillojnë të dridhen. Zoti i mbarë botës 
është me ne, Perëndia e Jakovit është mbrojtja jonë! 
5Ujë i freskët rrjedh përmes qytetit të Perëndisë, atje ku është banesa e shenjtë e më të 
Lartit. 6Vetë Perëndia është brenda mureve të tij, asgjë nuk mund ta tundë. Ai do të 
sjellë ndihmë para se të zbardhë drita. 7Ai bën të dëgjohet zëri i tij – e popujt dridhen. 
Fronet e mbretërve lëkunden, mbarë bota tmerrohet nga frika. 8Zoti i mbarë botës 
është bashkë me ne, Perëndia e Jakovit është mbrojtësi ynë! 
9Ejani e shihni sa i madh është Zoti, sa frikë dhe tmerr përhap gjithkund në botë! 10Në 
mbarë botën i jep fund luftës; këput harqet, thyen heshtat, djeg mburojat. 11«Ndaloni 
luftën! – thërret. – Pranoni që unë jam Perëndia! Unë kam pushtet të plotë mbi popujt 
e botës.» 12Zoti i mbarë botës është bashkë me ne, Perëndia e Jakovit është mbrojtësi 
ynë! 
 
Sundimtari suprem 

Këngë e korahasve.  
2O popuj të gjithë, brohoritni, përshëndeteni Perëndinë tonë me thirrje gëzimi! 

3Zoti është më i Larti, para tij tmerrohen të gjithë. Ai, Mbreti i madh, sundon mbarë 
botën. 4Popujt e tjerë i vuri nën këmbët tona, kombet i shtiu në dorën tonë. 
5Ai vetë na e zgjodhi tokën (e premtuar), me dashurinë e tij krenarinë na dha, neve, 
pasardhësve të Jakovit, që na do. 6Me brohoritje u ngjit Perëndia në fronin e tij dhe 
nën tingujt e brirëve atje zuri vend. 7Këndoni e luani për nder të Perëndisë! Këndoni e 
luani për nder të mbretit! 8Meqë Perëndia është mbreti i mbarë botës, lavdërojeni atë 
me këngën më të bukur! 9Perëndia mbretëron mbi të gjitha kombet; ai qëndron në 
fronin e tij të shenjtë. 10Prijësit e kombeve afrohen, bashkohen me popullin që i takon 
Perëndisë së Avrahamit. Zotit i nënshtrohen të fuqishmit e tokës, sepse ai qëndron 
lart, përmbi të gjithë. 
 
Qyteti i mbretit të madh 

Këngë e korahasve.  
2Zoti është i fuqishëm! Lavdërojeni në qytetin e tij, lavdërojeni në malin e tij të 

shenjtë! 3Madhështor ngrihet Cioni, gëzim për mbarë botën! Ai është Mali i vërtetë i 
Perëndisë; atje qëndron qyteti i Mbretit të madh. 4Zoti është mbrojtja e tij, më i fortë se 
muret dhe kullat e tij. 
5Mbretërit mblidhen dhe e sulmojnë qytetin së bashku. 6Por kur e panë atë, zemra u 
ngriu nga tmerri, morën arratinë të hutuar nga frika. 7Një tronditje e thellë zuri vend 
në ta, si ankthi i gruas në çastin e lindjes, 8ose si era e fortë që fryn nga lindja, me të 
cilën Perëndia thyen anijet më të mëdha. 
9Këtë prej kohësh na e kanë treguar, por tani e pamë vetë në qytetin që i takon Pe-
rëndisë, Zotit të mbarë botës. Ai e themeloi atë të sigurt përgjithmonë. 
10Brenda në Tempullin tënd, o Perëndi, e festojmë rishtas mirësinë tënde. 11Në mbarë 
botën të lavdërojnë, fama jote arrin në të gjitha qoshet e skutat më të largëta. Ti mban 
paqen në dorën tënde; 12prandaj mbretëron paqja në Cion! Ti fitove të drejtën tonë; 
prandaj gëzohen të gjitha qytetet në Judë. 
13Shkoni rreth Cionit, rreth qytetit; numërojini kullat e tij të fuqishme. 14Admirojeni 
ledhin e tij të gjerë, vështrojeni kështjellën e tij të fortë! Atëherë mund t’u thoni 
fëmijëve tuaj: 15«Shikoni sa i fuqishëm është Perëndia! Ai është Perëndia jonë i 
përjetshëm: do të na udhëheqë përgjithmonë.» 
 
Jeta nuk mund të shitet 

Këngë e korahasve. 
2Më dëgjoni, ju o popuj, hapini sytë, ju o banorët e tokës! 3Pari dhe vegjëli, të 

pasur dhe të varfër, njërin pas tjetrit, të gjithëve ju thërras! 4Nga goja ime do të dalë veç 
dituri, nga zemra ime do të rrjedhë vetëm urtësi. 
5Dëgjoj me kujdes fjalët e frymëzuara nga Perëndia që t’i shpall duke i rënë harpës: 
6Përse të më pushtojë ankthi në ditët e fatkeqësisë, kur të jem i rrethuar nga të këqijat 
e atyre që u qepen këmbëve të mia? 7Ata besojnë në paratë e shumta të tyre, dhe 
mburren për pasurinë e tyre të madhe. 8Por askush s’ka mundësi t’ia shlyejë Zotit me 
para jetën e dikujt tjetër; askush nuk mund ta paguajë çmimin e jetës së vet. 9Çmimi i 
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jetës njerëzore është tepër i lartë; ajo që paguhet, është gjithnjë tepër e vogël. 10Njeriu 
nuk mund të mbetet gjallë për një kohë të pacaktuar, vdekja është e pashmangshme. 
11Mund të thuhet: edhe më të mençurit duhet të vdesin, njësoj si budallenjtë e 
pandreqshëm dhe të mirat e veta ata ua lënë të tjerëve. 12Varri i ngushtë mbetet 
banesa e tyre e përhershme, edhe në qoftë se kanë zotëruar toka të tëra. 13Askush nuk 
mbetet gjallë me anë të madhështisë e të pasurisë; ashtu si kafshët, edhe njeriu një 
ditë mbaron. 14Ja, shikoje ç’i pret këta njerëz, që duken tani plot siguri e guxim, që kaq 
besim kanë në vetvete dhe të bindur janë në fjalët e tyre. 15Si dhen, ata vrapojnë 
trokthi drejt botës së të vdekurve; vdekja vetë është bariu që i kullot. Të larguar nga 
banesat e tyre madhështore, drejt e në varr ata përfundojnë dhe kalbja atje trupin ua 
bren. 16Por jetën time – vetë Perëndia e liron me pagimin e çmimit; nga kthetrat e 
vdekjes ai më rrëmben! 
17Mos u shqetëso, kur një njeri pasurohet dhe rritet mirëqenia e shtëpisë së tij! 18Sepse 
kur të vdesë, asgjë nuk merr me vete; pasuria nuk e ndjek deri në varr. 19Tërë jetën e 
tij lavdërohej e të tjerët i bënin lajka, sepse punët i shkonin mbarë. 20E, megjithatë, 
duhet të shkojë atje ku janë të parët, të cilët nuk do ta shohin më dritën kurrë.  
21Njeriu mund të fitojë madhështi dhe pasuri; por nëse nuk ka mendje e gjykim, si 
kafshët, shpejt, fundi do t’i vijë. 
 
Çfarë kërkon Perëndia nga populli i tij 

Këngë e Asafit.  

Perëndia, Zoti, i Madhi dhe i Pushtetshmi, po flet: fama e tij kumbon nëpër 
mbarë botën deri në skajet më të largëta. 2Në Cion, në malin më të bukur prej të gjitha 
maleve, Perëndia shfaqet me shkëlqim madhështor. 3Perëndia jonë po vjen, nuk hesht 
më. Një zjarr shkatërrues e prin atë, rreth tij gjëmon dhe tërbohet moti. 4Qiellin e tokën 
i thërret për dëshmitarë, sepse popullit të tij do t’i kërkojë llogari. 5«Mblidhini besnikët 
e mi, – thotë ai, – ata që besën lidhën me mua dhe u zotuan të më dëgjonin; besë-
lidhjen e vulosën me flijim.» 6Për këtë mund të dëshmojë qielli; Perëndia e mbajti 
premtimin; ai ka të drejtë t’u kërkojë llogari. 
7«Dëgjo, o populli im, tani po flas! Izrael, po të padit, unë vetë, Perëndia jote! 8Ti më 
kushton shumë flijime, për këtë nuk kam asnjë kundërshtim. Flijime përkushtimi më 
bën në çdo kohë; 9por nuk i pranoj flijimet e tua – nuk kam nevojë për demin nga 
stalla jote, as për cjapin nga vatha jote! 10Të gjitha kafshët e pyllit më takojnë mua. 
Gjahu i madh në mal është prona ime. 11Edhe zogjtë atje më takojnë mua, si dhe të 
gjitha kafshët e vogla në fushë. 12Edhe në qoftë se do të kisha uri, nuk do të kërkoja 
asgjë prej teje; sepse mua më takon mbarë toka e gjithçka që banon në të. 13A mendon 
me të vërtetë se unë ha mish kau ose pi gjak cjapi? 14Jo ushqim, por mirënjohje kërkoj 
prej teje. Mbaji premtimet, që më dhe në kohën e vështirësisë, mua, më të Lartit, 
Perëndisë sate! 15Kur je në rrezik, më thirr për ndihmë! Unë do të të ndihmoj, e ti do të 
më lavdërosh.» 
16Të pabindurit Perëndia i thotë: «Ti vazhdimisht i referohesh besëlidhjes sime, dhe 
gjithnjë numëron urdhërimet e mia. Ç’dobi ka kjo, në të vërtetë? 17Ti nuk i dëgjon fjalët 
e mia; asnjë paralajmërim ti nuk përfill! 18Ti u bën shoqëri vjedhësve dhe hajdutëve dhe 
miqësi lidh me tradhtarë bashkëshortorë. 19Nga goja jote dalin vetëm mallkime, gjuha 
jote thur rrjetë gënjeshtrash. 20Flet keq për të afërmit, edhe shpif për vëllanë tënd. 21E 
unë duhet të hesht për gjithë këtë padrejtësi? Mos mendon ti se unë jam ndonjë nga 
shokët e tu? Ty të kërkoj llogari, dhe po të nxjerr para syve çdo vepër të turpshme! 
22Ju të gjithë që më harruat, merreni seriozisht këtë që po ju them! Përndryshe, do t’ju 
dërrmoj e askush nuk do t’ju shpëtojë. 23Mirënjohja që më shpreh dikush, është flijimi 
që më nderon; e kush më dëgjon, atë e ndihmoj.» 
 
Lutja për faljen e mëkatit 

Këngë e Davidit. 2E hartoi kur feti Natan e vuri para përgjegjësisë për shkak të 

tradhtisë bashkëshortore me Batshevën. 
3O Perëndi, ti je plot me dashuri dhe me mirësi; ki mëshirë për mua, ma fal mëkatin 
tim! 4Hiqma tërë fajin tim; më pastro nga mëkati im! 5E di se bëra keq, mëkatet e mia 
janë para syve të mi. 6Kundër teje mëkatova; bëra atë që urren ti. Prandaj kishe të 
drejtë kur më dhe vendimin e fajësisë. Do të dalë fjala jote e saktë. 7Jetën time e 
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përcaktojnë faji dhe mëkati, që nga koha kur më lindi nëna. 8Kjo më ishte e fshehur; ti 
ma zbulove. Ty të pëlqen, kur njeriu pranon të vërtetën. 
9Hiqma fajin tim, atëherë do të jem i pastër! Më laj, atëherë do të jem më i bardhë se 
bora! 10Më lejo të gëzohem përsëri e të ngazëllohem bashkë me bashkësinë tënde. Ti më 
dërrmove; më ngri përsëri më këmbë! 11Mos i shiko mëkatet e mia, laje tërë fajin tim! 
12Më bëj njeri të ri, o Zot, që të të qëndroj besnik. 13Mos më dëbo nga prania jote, mos 
ma merr shpirtin tënd të shenjtë.♦ 14Më gëzo përsëri me ndihmën tënde, e më jep 
zemrën e bindur! 15Të gjithë atyre që nuk të dëgjojnë, do t’u kujtoj urdhërimet e tua, që 
të kthehen tek ti e të bëjnë atë që të pëlqen ty. 
16O Perëndi, ti je Shpëtimtari im! Kam merituar vdekjen, por ti më kurseve! Atëherë do 
ta lavdëroj besën tënde. 17O Zot, ma fal fajin që më mbyll gojën! Atëherë mund ta 
lavdëroj mirësinë tënde para të gjithëve. 18Ti nuk do që unë të të bëj flijime kafshësh; ♦♦ 
flijimet e përkushtimit nuk të pëlqejnë. 19Kur njeriu heq dorë nga mendjemadhësia e tij, 
kur nuk të kundërshton më, o Perëndi, këtë flijim nuk e refuzon. 
20Tregoji Cionit dashurinë tënde; rindërtoji muret e Jerusalemit! 21Atëherë do të 
gëzohesh për flijimet që na caktove, për flijimet e përkushtimit që do t’i bëjmë! Atëherë 
në altarin tënd do të digjen përsëri dema! 
______________ 
♦ aludim për dhuntinë shpirtërore si mbret ♦♦ d.m.th. pa pendim. 

 
Tirani i pasur dhe mbarimi i tij 

Poemë e Davidit 2e shkruar në kohën kur edomasi Doeg shkoi te Shauli dhe i tha 

se Davidi kishte qenë tek Ahimelehu. 
3Përse mburresh për ligësinë tënde, o tiran? Dashuria e Perëndisë më rrethon gjithë 
ditën! 4Vazhdimisht hartove kundër meje plane të kobshme; gjuha jote është e mprehtë 
si thikë, o mashtrues! 5E keqja të pëlqen më shumë se e mira, gënjeshtra më fortë se e 
vërteta. 6Me fjalët e tua ke dëshirë të shkatërrosh çdo gjë, tinzare është gjithçka që 
thua. 7Prandaj Perëndia do të të shkatërrojë përgjithmonë; do të të rrëmbejë e do të të 
heqë nga shtëpia jote; do të të largojë nga bota e të gjallëve, ashtu siç shkulet nga toka 
bari i keq. 8Njerëzit që i qëndrojnë besnikë Perëndisë, këtë do ta shohin e do të 
tmerrohen. 9«Shikojeni këtë njeri! Ai nuk kërkoi të strehohej te Perëndia, por mendonte 
se ishte i sigurt me të hollat që kishte fituar duke bërë krime.» 10Por unë jam si ulliri që 
gjelbëron, që rritet pranë Tempullit të Perëndisë; 
mbështetem përgjithmonë në mirësinë e tij. 11O Perëndi, gjithnjë do të të falënderoj për 
atë që ke bërë. Do të të lavdëroj para gjithë besnikëve të tu, sepse ti tregohesh kaq i 
mirë ndaj meje. 
 
Nuk ka Perëndi? 

Poemë e Davidit, kënduar në mënyrë melankolike. 
2Janë të pafytyrë e pa logjikë ata që pohojnë: «Nuk ka Perëndi, të cilit duhet t’i 

jepet llogari!» Ata janë plotësisht të prishur, veprat e tyre janë nga më të këqijat, asnjëri 
prej tyre nuk sillet me drejtësi. 3Që lart nga qielli Perëndia vështron njerëzit, për të parë 
nëse ka njeri të logjikshëm që e kërkon. 4Por të gjithë u larguan nga Ai, njëri pas tjetrit 
morën rrugë të keqe, asnjëri prej tyre nuk vepron drejt, askush! 5«Ata janë të verbër – 
thotë Perëndia. – Ku është logjika e këtyre keqbërësve? Ata e hanë popullin tim sikur të 
ishte bukë dhe askush prej tyre nuk më nderon me jetën e tij.» 6Papritur ata do të 
tremben, edhe në qoftë se tani nuk duken ashtu, sepse Perëndia do t’i shpërndajë 
kockat e atyre që rrethojnë qytetin e popullit të tij. Ata do të mbulohen me turp sepse 
Ai do t’i shpartallojë. 7Sa me padurim presim që të vijë Shpëtimtari i Izraelit prej malit 
të Cionit! Perëndia do ta ndryshojë fatin e popullit të tij. Atëherë pasardhësit e Jakovit 
do të gëzohen, atëherë mbarë Izraeli do të ngazëllohet. 
 
Thirrja për ndihmë e një të përndjekuri 

Poemë e Davidit, shoqëruar me vegla me tela. 2E shkroi kur burrat nga Zifi shkuan 

te Shauli dhe i thanë se Davidi ishte fshehur në krahinën e tyre. 
3O Perëndi, shfaqu, më shpëto! Më jep të drejtë; ti ke pushtet! 4Po të lutem, o Perëndi, 
më dëgjo! Mos i mbyll veshët ndaj lutjes sime! 5Njerëzit që nuk i njoh fare, njerëz 
mizorë që nuk duan t’ia dinë për ty, më sulmojnë, kërkojnë të më vrasin. 6Por ti, o 
Perëndi, do të më ndihmosh; ti je Zoti im, ti përgjigjesh për mua. 7E keqja që më bëjnë 
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armiqtë, u ktheftë kundër tyre! Bëj që ata të heshtin përgjithmonë – unë mbështetem 
në besën tënde! 8Me gjithë zemër ta sjell flijimin; do të të falënderoj, o Zot, sepse ti je i 
mirë ndaj meje. 9Ti më shpëtove nga shtypja, dhe tani po shoh vetëm armiqtë e 
mundur! 
 
I tradhtuar nga shoku 

Këngë e Davidit, e shoqëruar me vegla me tela. 
2O Perëndi, dëgjoje lutjen time, mos iu largo ankesës sime. 3Më dëgjo e më jep 

përgjigje. Hidhërimi po më rrëzon përdhe; nuk gjej më qetësi, 4sepse armiqtë më 
kërcënojnë, keqbërësit më shtypin. Ata më çojnë në fatkeqësi e më ndjekin me urrejtje 
të tërbuar. 5Nga frika më ngrin zemra; tmerri i vdekjes më pushton. 6Më mbërthen frika 
e tmerri dhe paniku më mbulon. 7Sa do të doja t’i kisha krahët si pëllumbi! Atëherë 
mund të ikja e të kërkoja një strehim; 8mund të fluturoja larg në shkretëtirë për të 
gjetur atje pak qetësi. 9Do të shpejtoja për në strehim, ku do të isha i sigurt nga stuhia 
që po tërbohet. 10Ngatërroje gjuhën e tyre, o Zot! Gjithçka që pashë në këtë qytet, është 
vetëm grindje dhe dhunë e hapur, 11që qarkullojnë ditë e natë mbi mure, kurse brenda 
në qytet ka fatkeqësi e mjerim. 12Nëpër qytet përhapet krimi, tregu i tij është vendi ku 
ka mashtrim dhe shtypje. 13Po të ishte armiku im, i cili tani shpif ndaj meje, mund ta 
duroja! Ai që më sulmon tani po të më urrente prej kohësh, do të ndërroja rrugë për të 
mos e takuar. 14Por ti je njeri i rrethit tim, shoku im më i ngushtë, më i besuari! 15Së 
bashku diskutonim bukur; me një zemër shkonim në shtëpinë e Perëndisë! 16Armiqtë e 
mi le t’i rrëmbejë vdekja, le të vijë papritur për t’i marrë. Të zbresin të gjallë në botën e 
të vdekurve, sepse e keqja u ka pushtuar zemrat! 17Por unë e thërras Perëndinë për 
ndihmë dhe ai, Zoti, do të më ndihmojë. 18Në mbrëmje, në mëngjes e në mesditë unë 
qaj dhe rënkoj para tij, dhe ai më dëgjon. 19Më shpëtoi dhe më mbajti gjallë, kur 
armiqtë e mi më sulmonin, kur të shumtët më kundërshtonin. 20O Perëndi, që mbretë-
ron gjithmonë, dëgjoje lutjen time e hakmerru, sepse ata nuk do të ndryshojnë dhe 
nuk do të pranojnë ta nderojnë Perëndinë siç duhet. 21Tradhtari drejtohet kundër 
shokëve të tij; e thyen besëlidhjen solemne. 22Fjalët e tij janë të ëmbla si mjalti, por ka 
ndër mend të sulmojë. Fjalët e tij janë të lëmuara si vaji, por çdo fjalë është si thikë e 
mprehtë. 23«Hiqe barrën tënde, dorëzoja Zotit; ai vetë do të kujdeset për ty! Kurrë nuk 
do ta lërë në baltë njeriun që i qëndron besnik.» 24Ti, o Perëndi, do t’i hedhësh këta 
njerëz në greminën e shkatërrimit. Kush njolloset me vrasje e me mashtrim, le të vdesë 
në lulen e jetës! Por unë mbështetem në ty! 
 
Besimi dhe guximi 

Këngë e Davidit, sipas melodisë 'Pëllumbi i heshtur në dheun e largët’. E hartoi 

kur ishte arrestuar nga filistenjtë në Gat. 
2O Perëndi, ki mëshirë për mua, sepse më ndjekin, më shtypin pa pushim e më 
trajtojnë shumë keq! 3Armiqtë e mi vërsulen drejt meje turma-turma; më sulmojnë për 
të më kapur. 4Por kur kam frikë, besoj në ty. 5E lavdëroj Zotin për fjalën e tij që më 
ndihmon. I besoj atij dhe nuk kam fare frikë. Çfarë mund të më bëjë njeriu? 
6Vazhdimisht i shtrembërojnë fjalët që them; çdo plan që hartojnë e bëjnë për të më 
dëmtuar. 7Më zënë pritë kudo, më ndjekin në çdo hap, kërkojnë të më vrasin. 8O 
Perëndi! Dënoji ata për të gjitha padrejtësitë! Rrëzoji përdhe me zemërimin tënd! 9Ti e di 
se po endem andej-këtej; mblidhi lotët e mi në shtambën tënde; jam i bindur se ti i 
llogarit të gjitha! 10Në ditën kur duhet të të thërras për ndihmë, armiqtë e mi duhet të 
zmbrapsen. Unë e di: ti, o Perëndi, je në anën time! 11E lavdëroj Zotin për fjalën që më 
ndihmon; po e lavdëroj Zotin për këtë fjalë. 12I besoj atij dhe nuk kam fare frikë. Çfarë 
mund të më bëjë njeriu? 13O Perëndi, jam borxhli ndaj teje për atë që të premtova. Për 
ta plotësuar, do të të kushtoj flijime mirënjohjeje. 14Sepse ti më shpëtove nga rreziku i 
vdekjes, m’i largove këmbët nga udha e greminës. Mund të vazhdoj të jetoj në praninë 
tënde, sepse ti më lejon të shoh jetën. 
 
Siguria e re 

Këngë e Davidit, sipas melodisë ’Mos shkatërro’. E hartoi kur iku nga Shauli dhe 

gjeti strehim në shpellë. 
2O Perëndi, më përkrah! Mos vono! Kërkoj strehim tek ti; do të fshihem nën mbrojtjen e 
flatrave të tua, derisa të kalojë fatkeqësia. 3Perëndisë, të Lartit, i thërras, atij që merr 
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anën time. 4Nga qielli do të më dërgojë ndihmë, edhe kur ndjekësi do të tallet me mua! 
Perëndia më ndihmon, sepse e mban besën dhe është i mirë! 5Më duket sikur jam i rre-
thuar nga luanët që lakmojnë mishin njerëzor. Dhëmbët e tyre janë të mprehtë si 
heshta dhe shigjeta, gjuhët i kanë brisk, si shpata të mprehta. 6O Perëndi, ndriçoje 
qiellin me madhështinë tënde dhe mbushe tokën me fuqinë tënde! 7Më ngritën kurth 
në rrugën time, në dorë donin të më shtinin; një gropë hapën për mua, por ranë vetë 
në të. 8Zemra ime u qetësua, o Perëndi, e ndiej veten përsëri të sigurt; me këngë do të 
të lavdëroj. 9Zgjohu, o zemra ime! Ngrihu, o harpa dhe lira ime, sepse sot do të zgjoj 
diellin! 10Ty, o Zot, të sjell falënderimin tim, për ty do të këndoj para gjithë popujve, 
11sepse mirësia jote arrin deri në qiell dhe besnikëria jote deri në re! 12O Perëndi, 
ndriçoje qiellin me madhështinë tënde dhe mbushe tokën me fuqinë tënde! 
 
Perëndia kujdeset për të drejtën në tokë 

Këngë e Davidit, sipas melodisë ’Mos shkatërro’. 
2Ju të pushtetshmit, a është i drejtë vendimi juaj, kur bëni gjyq me njerëzit? Apo 

dëshironi që të heshtë drejtësia? 3Me mend e me vullnet bëni padrejtësi dhe ia hapni 
derën dhunës. 4Keqbërësit janë rebelë që nga lindja; sapo lindin, ndjekin rrugën e 
gabuar, mësohen me gënjeshtra. 5E kanë helmin si kobra; e bëjnë veshin e shurdhër si 
gjarpri 6që nuk do ta dëgjojë muzikën e zbutësve, sepse nuk e njohin mjeshtërinë e 
tyre. 7O Perëndi, thyejua dhëmbët në gojë, dërrmojua, o Zot, nofullat prej luani! 8Le të 
zhduken si uji që derdhet, mos lejo që shigjetat e tyre të qëllojnë në shenjë. 9Le të 
zhduken si kërmilli që shpërbëhet në lëng, kur përparohet si dështaku që nuk e sheh 
diellin kurrë! 10Le t’u ndodhë si ferrave që i shkul shakullina, para se të rriten e të 
bëhen shkurre, kur ende janë të gjelbra ose në lulëzim! 11Të gjithë ata që e dëgjojnë 
Perëndinë, le të gëzohen kur të shohin se si hakmerret Perëndia; ata do të ecin mbi 
gjakun e keqbërësve. 12E të gjithë do të pranojnë: «Kush i qëndron besnik Perëndisë, do 
të shpërblehet. Ka Perëndi që kujdeset për të drejtën në tokë.» 
 
Lutja për mbrojtje 

Këngë e Davidit, sipas melodisë ’Mos shkatërro’. E hartoi kur Shauli rrethoi 

shtëpinë e tij për ta vrarë. 
2-3Më shpëto, Perëndia ime, më mbro! Armiqtë e mi më sulmojnë; kërkojnë fatkeqësinë 
time, janë të etur për gjakun tim, këta vrasës! Më mbro prej tyre, më shpëto! 4Shiko si 
kërkojnë të më vrasin, si më presin, armiqtë e fuqishëm! Por nuk kam bërë asnjë të 
keqe, nuk mund të më paditin për asgjë! 5Megjithëse nuk kam asnjë faj, afrohen për të 
më sulmuar. Zgjohu, eja dhe shiko! 6O Perëndi, Zoti i tokës, Perëndia e Izraelit, çohu, 
bëju gjyqin të gjithë të pabesëve! Mos ki mëshirë për këta keqbërës! 7Çdo mbrëmje ata 
kthehen dhe sillen tinëz rreth qytetit, si një tufë qensh që angullin. 8U rrjedh shkuma 
nga gryka, çdo fjalë e dalë nga buzët e tyre është thikë, por mendojnë se askush nuk i 
dëgjon. 9Por ti, o Zot, tallesh me ta, ti i përqesh këta të pabesë. 10Kam besim tek ti, 
sepse ti më bën të fortë; ti, o Perëndi, më jep mbrojtje të sigurt. 11Ti je kaq i mirë ndaj 
meje, ti më ndihmon dhe më bën të triumfoj mbi armiqtë e mi. 12Mos i shfaros të gjithë 
menjëherë: përndryshe, populli im këtë do ta harrojë. Shpërndaji me fuqinë tënde, 
gjunjëzoji; ti je mbrojtësi im, o Zot! 13Me çdo fjalë të shajnë ty. Mendjemadhësia e tyre u 
bë grackë, sepse më përndjekin me sharje e me gënjeshtra. 14Asgjësoji në zemërimin 
tënd, shkatërroji, që të mos u mbetet asnjë gjurmë! Deri në skaj të botës, të gjithë ta 
pranojnë se ti, o Perëndi, mbretëron në Izrael. 15Çdo mbrëmje, ata kthehen dhe sillen 
tinëz rreth qytetit si një tufë qensh që angullin. 16Gjithkund kërkojnë diçka për të 
ngrënë dhe kur nuk u mjafton, fillojnë të hungërojnë. 17Por unë i këndoj fuqisë sate, 
herët në mëngjes lavdëroj mirësinë tënde; sepse ti më ruan si kështjellë, tek ti gjej 
strehim në kohën e rrezikut. 18Për ty këndoj këngën time, sepse ti më forcon; ti, o 
Perëndi, më jep mbrojtje të sigurt, ti je kaq i mirë ndaj meje! 
 
Lutje në vështirësinë e madhe 

Këngë e Davidit, sipas melodisë ’Zambaku i paralajmërimit’. 2E hartoi në kohën e 

luftës kundër aramasve në Mesopotami dhe në Cova, kur Joavi mundi gjatë 

kthimit ushtrinë edomase, duke vrarë 12.000 njerëz, në Luginën e Kripës. 
3O Perëndi, ti na hodhe tej dhe na i theve radhët. Ti u zemërove me ne, por tani na 
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mëkëmb! 4Ti e tunde dhe e çave tokën; mbylle të çarat, që të mos binim brenda. 5Ti 
bëre që populli të kalonte nëpër prova të rënda; na detyrove të pinim verë që të deh. 6Ti 
na paralajmërove, që të duam dhe të nderojmë, që t’i shpëtojmë shkatërrimit. 7Ndërhyr 
me pushtetin tënd, jepi përgjigje thirrjes sonë, shpëtona – ti na do! 8Nga shenjtërorja e 
tij, Perëndia jep përgjigje: «Mua më përket fitorja! – thotë ai. – Popullit tim do t’i jap për 
trashëgim Shehemin, do t’i ndaj luginën e Sukotit. 9Gileadi më takon mua, edhe 
Mënasheu, gjithashtu. Efraimi është helmeta ime dhe Juda është skeptri im. 10Moavi 
do të më shërbejë si legen, mbi Edom do të hedh këpucën time. Kundër Filistisë lëshoj 
kushtrimin e luftës.» 11Kush do të më sjellë në qytetin e fortifikuar, kush do të më çojë 
deri në Edom? 12Përveç teje, kush mund ta bëjë këtë, o Perëndi? Por ti na hodhe tej dhe 
nuk i shoqëron më ushtritë tona në luftë! 13Eja të na ndihmosh në ngushticën ku kemi 
rënë; nuk ia kemi besën ndihmës së njerëzve! 14Me Perëndinë në anën tonë do të 
korrim fitore, sepse ai do t’i dërrmojë armiqtë tanë. 
 
Nën mbrojtjen e Perëndisë 

Këngë e Davidit, shoqëruar me vegla me tela. 
2O Perëndi, dëgjoje ankesën time; merre parasysh lutjen time! 3Të thërras nga 

skaji i tokës, sepse forcat po më shterojnë.  
Më ngri lart në shkëmbin e sigurt; vetë nuk mund ta arrij, është tepër i lartë për mua. 
4Ti je strehimi im, kulla e fortë, kur më kërcënon armiku. 5Dua të mbetem 
përgjithmonë në Tempullin tënd dhe të gjej mbrojtje nën flatrat e tua. 6Ti e dëgjove, o 
Zot, atë që të premtova, dhe do ta plotësosh lutjen time. 
 Ti i shpërblen me dhurata të shumta të gjithë ata që të afrohen me respekt të thellë. 
7Jepi mbretit jetë të gjatë; të mbretërojë në shumë brezni! 8Të jetojë përgjithmonë nën 
shikimin tënd, që veprimet e tij t’i përcaktojnë mirësia dhe besnikëria! 9Pa mbarim do 
të të falënderoj me këngën time dhe çdo ditë do ta plotësoj premtimin që të bëra. 
 
Te Perëndia gjej qetësi 

Këngë e Davidit, sipas melodisë se Jedutunit. 
2Te Perëndia kthehem, prandaj jam i qetë; vetëm nga ai pres ndihmë. 3Ai është 

shkëmbi dhe kështjella ku jam i sigurt; mund të tundem, por jo të bie! 4Edhe për sa 
kohë do t’i turreni të vetmuarit, ju të gjithë së bashku, për t’i mbytur? Mur që tashmë 
priret, një mur i thyeshëm dhe i lëkundur – më tepër nuk jam! 5Ju hartoni vazhdimisht 
plane për të më rrëzuar nga vendi i nderit; ju pëlqen të shpifni për mua. Goja juaj 
nxjerr për mua urime dhe bekime, por me zemër më shani. 6Gjithnjë e më shumë 
duhet të them me vete: ktheju Perëndisë, atëherë do të gjesh qetësi! Vetëm ai më jep 
shpresë. 7Vetëm ai është shkëmbi dhe kështjëlla ku jam i sigurt; prandaj nuk do të 
tundem. 8Perëndia është Shpëtimtari im; ai e mbron nderin tim. Ai është shkëmbi im i 
fortë, strehimi im! 9Ju që i takoni popullit të tij, vazhdoni t’i besoni atij, hapjani zemrën 
tuaj, sepse Perëndia është streha jonë! 10Njerëzit, të lartët ose të ultët, janë një puhi, 
një hiç që mashtron! Në kupën e peshores ngrihen lart; të gjithë së bashku janë më të 
lehtë se puhia. 11Mos u mbështetni te dhuna, mos pritni fitim nga vjedhja! Edhe nëse 
shtohet mirëqenia jote, mos e ngjitni zemrën pas asaj! 12Perëndia ka folur, e kam dë-
gjuar më shumë se një herë se tek ai është pushteti – 13Po, o Zot, si dhe besueshmëria; 
ti e shpërblen secilin sipas veprave të tij. 
 
Malli për shoqërinë me Perëndinë 

Këngë e Davidit, kur ishte në shkretëtirën e Judës. 
2O Perëndi! Ti je Perëndia ime, ty të kërkoj! Kam mall për ty me mish e me 

shpirt; kam etje për ty si një tokë e thatë dhe pa ujë. 3Në Tempull të kërkoj me sy për të 
parë fuqinë dhe madhështinë tënde. 4Dashuria jote ka më shumë rëndësi për mua 
sesa vetë jeta; për këtë do të të lavdëroj. 5Tërë jetën time do të të falënderoj dhe drejt 
teje do t’i zgjas duart lart duke u lutur. 
6Ti më ngop dhe më gazmon si në gosti; të lavdëroj me buzë të qeshura. 7Në orët e 
natës, i shtrirë në shtrat, mendimet e mia të drejtohen ty dhe në lutje mendoj vetëm 
për ty. 8Po, ti më ndihmove, nën mbrojtjen e flatrave të tua mund të këndoja nga 
gëzimi. 9Jam i lidhur ngushtë me ty, e ti më mban me dorën tënde të fuqishme. 10Të 
gjithë ata që presin rrënimin tim, të zbresin vetë në botën e të vdekurve! 11T’i dorëzohen 
shpatës, si ushqim për çakajtë! 

61

62

63



 588

12Por mbreti kënaqet me Perëndinë! Lum ai që, kur betohet, thërret për dëshmitar 
Perëndinë! Por gënjeshtarëve do t’u mbyllet goja! 
 
Gjyqi i Perëndisë për armiqtë mashtrues 

Këngë e Davidit.  
2O Perëndi, dëgjoje lutjen time të dëshpëruar! Mbroje jetën time nga armiqtë që 

më futin frikë dhe tmerr! 3Hartojnë plane për fatkeqësinë time, bëhen bashkë kundër 
meje. Më largo prej tyre, më ço në vend të sigurt! 
4Gjuhët e tyre janë si shpata të mprehta; si shigjeta qëllojnë me fjalë helmuese, 5nga 
prita, pa paralajmërim dhe pa ngurrim, për të qëlluar në njerëz të pafajshëm. 6E nxitin 
njëri-tjetrin dhe këshillohen se si duhet ta ngrenë kurthin; mendojnë se askush nuk 
do t’i zbulojë. 7Krimin e tyre e planifikojnë duke thënë: «E shihni, pra, tani sigurisht do 
të na dalë mirë! – Prej kokës me mend vijnë mendime të mprehta.»  
8Por Perëndia i qëllon me hark, papritur lëshohen shigjetat e tij. 9Fjalët e tij i rrëzojnë. 
Kush i sheh të shtrirë për tokë, tund kokën. 10Të gjithë i kap frika; e përhapin atë që 
bëri Perëndia, dhe pësimi u bëhet mësim. 11Kush ia mban besën Zotit, do të gjejë tek ai 
gëzim dhe strehim. Kushdo që e dëgjon me zemër, mund të krenohet e të gëzohet. 
 
Falënderim për të mirat e Perëndisë 

Këngë e Davidit.  
2O Perëndi, që banon në malin e Cionit, ka hije që të të lavdërojmë ty, që secili ta 

plotësojë betimin e tij. 3Ti i dëgjon lutjet, prandaj të gjithë njerëzit vijnë tek ti. 4Gabimet 
tona rëndojnë shumë mbi ne, por ti mund të na e falësh fajësinë. 5I lumtur është 
kushdo që zgjedh ti dhe e lejon të të afrohet ty, të banojë në oborret e Tempullit tënd. 
Ne duam të përfitojmë nga të gjitha të mirat që marrim në Tempullin tënd. 
6O Perëndi, Shpëtimtari ynë, ti na e mban besën, ti na jep përgjigje nëpërmjet veprave 
që ngjallin nderim të thellë. Ti je shpresa e tërë botës, deri në detet më të largëta. 7Me 
fuqinë tënde malet i vure në vend. Ti afrohesh me fuqi të madhe, 8dhe qetëson tërbimin 
e detit, e shuan gjëmimin e valëve të tij; dhe tërbimin e popujve e qetëson. 9Ata 
tmerrohen nga mrekullitë e tua edhe në skajet më të largëta të tokës. Veprat e tua 
ngjallin gëzim dhe brohoritje gjithkund në botë ku banojnë njerëzit. 
10Ti kujdesesh për tokën; ti e pasuron dhe i jep asaj pjellori; kështu bën të rritet drithi 
për njerëzit. O Perëndi, përrenjtë e tu janë gjithnjë plot me ujë. 11Hullitë i njom dhe 
plisat i rrafshon; arat i ujit me shiun jetëdhënës dhe bën të lulëzojë gjithçka që mbin 
në to. 12Vitin e kurorëzon me dhurata të mira, në gjurmët e tua lëshon begati. 13Kullotat 
në stepë janë të lagështa dhe të gjelbëra, kodrat kumbojnë përsëri nga thirrjet e 
gëzimit. 14Livadhet mbushen plot me kope, luginat mbulohen me drithë që vallëzon në 
erë; gjithçka është plot brohoritje dhe këngë. 
 
Këngë falënderimi për ndihmën e Perëndisë 

Një këngë.  

Brohoritni për Perëndinë, të gjithë ju kombet e botës! 2Këndoni për nder të emrit 
të tij, lavdërojeni me këngët e lavdërimit. 3Thuajini Perëndisë: «Sa të mëdha janë veprat 
e tua! Armiqtë duhet të përkulen para teje, sepse ti je shumë i fuqishëm. 4Të adhuroftë 
mbarë bota, këndofshin të gjithë për nderin tënd, të adhurofshin me këngët e tyre!» 
5Ejani këtu e shikoni se ç’bëri Perëndia! Veprat e tij i mbushin njerëzit me frikë e me 
habi. 6Detin e shndërroi në tokë të thatë, që ta kalonim pa na u lagur këmbët. Dhe ne 
për këtë u gëzuam shumë! 7Me fuqinë e tij ai mbretëron përgjithmonë dhe nuk i heq 
nga sytë kombet. Kush guxon t’i bëjë ballë atij? 8Ju, o kombe, nderojeni Perëndinë 
tonë, lavdërojeni atë me zë të lartë! 9Ai na mban në jetë dhe na mbron nga rrënimi. 
10O Perëndi, ti na vure në provë. Siç pastrohet argjendi, ashtu na pastrove edhe ne. 11Ti 
bëre që ne të binim në kurth për të na ngarkuar me barrë të rënda. 12Armiqtë tanë ti i 
lejove të na rrëzonin përdhe në pluhur. Nëpër zjarr e ujë na duhej të kalonim; e 
megjithatë, ti lart na nxore, që të marrim frymë përsëri. 
13Me flijimet e përkushtimit po vij në shtëpinë tënde për të plotësuar premtimin tim. 
14Po ta sjell atë që të premtova, kur isha në gjendje të vështirë. 15Po t’i sjell flitë më të 
mira, deshtë, cjeptë, dhe demat po t’i përgatit. Nga altari të ngrihet, drejt teje, tymi dhe 
aroma e tyre. 
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16Ju që nderoni Perëndinë, ejani këtu! Do t’ju tregoj se ç’bëri ai për mua. 17E thirra për 
ndihmë, i bindur se do ta lavdëroja. 18Po të kisha të keqen ndër mend, Zoti kurrë nuk 
do të më dëgjonte. 19Por ja, më dëgjoi, kjo është e sigurt; Perëndia e dëgjoi thirrjen time 
për ndihmë. 20E falënderoj Perëndinë! Lutjen time nuk e hodhi poshtë dhe nuk m’i 
mohoi të mirat e tij. 
 
Të gjitha kombet lavdërofshin Perëndinë! 

Këngë që shoqërohet me vegla me tela. 
2O Perëndi, na trego dashurinë tënde dhe na beko, na shiko me dashamirësi! 

3Atëherë mbarë bota do ta shikojë se si na udhëheq, dhe të gjitha kombet do ta 
pranojnë se ti na ndihmon e na çliron. 
4O Perëndi, të gjitha kombet të falënderofshin, të gjithë popujt të lavdërofshin! 5Nga 
lumturia dhe nga gëzimi këndofshin, sepse ti sundon me drejtësi mbi ta, ti i udhëheq 
kombet mbi tokë. 6O Perëndi, të falënderofshin të gjitha kombet! 
7Toka ka dhënë të korra të mbara, sepse na bekon Perëndia, Perëndia jonë! 8Ai na ka 
bekuar dhe mbarë bota e nderoftë! 
 
Fitorja e Perëndisë 

Këngë e Davidit . 
2Perëndia ngrihet lart dhe armiqtë e tij shpërndahen; të gjithë ata që e urrejnë, 

ia mbathin para tij. 3Si tymi që e shpërndan era, si dylli që e shkrin zjarri, ashtu 
zhduken të këqijtë para Perëndisë. 4Por ata që marrin anën e tij, gëzohen dhe 
ngazëllohen para tij me gëzim që nuk shteron. 
5Këndoni për nder të Perëndisë, lavdërojeni atë me këngë! Ndërtojeni rrugën për 
kalorësin e reve – Zot është emri i tij – gëzohuni dhe ngazëllohuni para tij! 6Ati i 
jetimëve, përkrahja e vejushave – i tillë është Zoti në banesën e tij të shenjtë! 7Të 
vetmuarit i bën me familje, robërve u jep liri dhe lumturi; por rebelët i lë të banojnë 
mes shkëmbinjve të zhveshur. 
8O Perëndi, ti dole në krye të popullit tënd, kur e udhëhoqe nëpër shkretëtirë. 9Atëherë 
toka u tund, atëherë qielli rrodhi para teje, para Perëndisë së Sinait, Perëndisë së 
Izraelit. 10Ti bëre të binte një shi i madh për ta gjallëruar përsëri tokën tënde të 
rraskapitur. 11Atje, në atë vend populli yt u ngul dhe në mirësinë tënde, ti u kujdese 
për të varfrit. 
12Zoti thotë fjalën vendimtare, dhe tashmë shumë gra e përhapin lajmin për fitoren: 
13«Mbretërit e armikut po ikin, ushtritë e tyre marrin arratinë! Për ne gratë në shtëpi, 
ka plaçkë të madhe për të ndarë. 14Krahët e pëllumbit vezullojnë nga argjendi, dhe 
puplat e tij janë të mbuluara me ar të kulluar. Ende vazhdoni të rrini te kopetë?» 15Kur 
Perëndia, i Fuqishmi, dëboi mbretërit, mbi malin e zi ra dëborë. 16Mali i Bashanit është 
vargmal i madh, është një vargmal me shumë maja. 17Përse je xheloz, ti me shumë 
majat e tua, përse e shikon me bisht të syrit malin që Perëndia zgjodhi si vendbanimin 
e vet? Zoti do të rrijë atje përgjithmonë! 
18Perëndia ka me dhjetëra, me qindra mijëra karroca të shkëlqyeshme, e në mes të tyre 
është vetë Perëndia, i Shenjti, në madhështinë e tij. 19Ai u ngrit lart në qiell duke sjellë 
me vete robërit e liruar. Njerëzve ua ndau dhuratat nga plaçka e luftës, por rebelët nuk 
mund të banojnë te Zoti, Perëndia jonë. 
20Qoftë lavdëruar Zoti gjithmonë, sepse na mban – ai është ndihmësi ynë! 21Ai është 
Perëndia që na ndihmon herë pas here; Ai është Zoti ynë, i cili na shpëton nga vdekja. 
22Por armiqve tanë Perëndia do t’ua thyejë kokën, të gjithë atyre që mbeten tek krimet e 
tyre. 23Zoti ka shpallur: «Do t’i kthej nga mali i Bashanit, edhe nga thellësitë e detit do 
t’i kthej. 24Ti do të ecësh mbi gjakun e armiqve, dhe qentë e tu me gjuhë do ta lëpinë 
derisa të jenë të ngopur.» 
25O Perëndi, të gjithë e panë procesionin tënd të triumfit, hyrjen tënde në Tempull, ti, 
Perëndia ime dhe mbreti im! 26Në krye këngëtarët, pastaj harpistët, rreth e rrotull 
vajzat që u bien dajreve. 27«Falënderojeni Perëndinë, kur të mblidheni për festë! 
Falënderojeni Zotin, ju pasardhësit e Jakovit!» 28Benjamini u vjen në krye, fisi më i 
vogël, pastaj vijnë kryetarët e Judës, me turmat e tyre të ngazëlluara, dhe më pas 
kryetarët e Zevulunit dhe të Naftaliut. 
29Ju do të forcoheni, o Izrael; kështu vendosi Perëndia juaj. «O Perëndi, fuqizoje atë që 
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bëre për ne! 30Në Tempullin tënd në Jerusalem, mbretërit sjellin haraçin e tyre. 31Bërtiti 
Egjiptit, kësaj egërsire të kulmakut; kërcënoji kombet, këtë tufë demash dhe viçash, të 
gjithë ata që bien përmbys para teje me monedha të argjendta në duar!» Shpërndaji 
kombet që kënaqen me luftëra. 32Prej Egjiptit njerëzit sjellin stofra të kuqe, prej Etio-
pisë vijnë me vrap dhe e nderojnë Perëndinë me dhuratat e tyre. 
33Ju, të fuqishmit e botës, këndoni për nder të Perëndisë, lavdërojeni Zotin me këngë! 
34Ai po kalon nëpër qiellin më të lartë që është që nga përjetësia. Dëgjoni se sa 
fuqishëm kumbon zëri i tij! 35Pranojeni pushtetin e tij! Mbretëron në Izrael në 
madhështinë e tij, dhe pushteti i tij përfshin mbarë qiellin. 36Që nga Tempulli i tij 
Perëndia ngjall respekt të thellë. Ai është Perëndia e Izraelit; i jep kombit të tij forcë e 
fuqi. Qoftë lavdëruar Perëndia! 
 
Për shkak të Perëndisë i zhytur në turp dhe në faqe të zezë 

Këngë e Davidit, e kënduar sipas melodisë ‘Zambakët.’ 
2Më ndihmo, o Perëndi! Uji më ka ardhur deri në grykë! 3Po fundosem në baltën 

që më thith dhe këmbët nuk gjejnë vend për t’u mbështetur. Po zhytem në thellësi të 
ujit, i rrëmbyer nga rryma e fortë! 4U këputa duke të thirrur ty dhe gryka ime m’u tha 
duke të kërkuar. Sytë m’u veshën duke të pritur ty, o Perëndia ime! 5Ata që më urrejnë 
pa arsye, janë më të shumtë se qimet e flokëve në kokën time. Armiqtë e mi përhapin 
gënjeshtra për mua, ata janë të fuqishëm dhe duan të më shkatërrojnë. Ata kërkojnë 
që t’u kthej atë që nuk ua kam vjedhur! 
6O Perëndi, ti e di, se sa i pamend kam qenë; mëkatet e mia nuk janë të panjohura për 
ty. 7O Zot, Perëndia e mbarë botës, për shkakun tim mos i mbulo me turp edhe ata që 
të kërkojnë; 8o Perëndia e Izraelit, për hatrin tim mos i zhgënje edhe ata që shpresojnë 
tek ti! Prej dashurisë që kam për ty, më kanë fyer e më kanë mbuluar me turp. 9U bëra 
i huaj për farefisin tim, edhe vëllezërit e mi nuk më njohin më. 10Dashuria për shtëpinë 
tënde më djeg përbrenda si zjarr. Fjalët, me të cilat të shajnë ty, mua më prekin thellë 
në zemër. 11Qaj dhe agjëroj, po për këtë vetëm me tallin. 12Vishem me të zeza, dhe për 
këtë më përqeshin. 13Atje ku mblidhen njerëzit, bëhem objekt i thashethemeve të tyre 
dhe temë e këngëve tallëse të pijanecëve. 
14Megjithatë unë të lutem ty, o Zot! Më ndihmo në kohën që cakton Ti! O Perëndi, ti je 
kaq i pasur me mirësi, prandaj më jep përgjigje! Ti je, megjithatë, Shpëtimtari i besuar. 
15Mos më lër të fundosem në baltë, më tërhiq! Më shpëto nga ata që më urrejnë! Më 
nxirr nga thellësia e ujit! 16Përndryshe, rryma do të më rrëmbejë, humnera do të më 
përpijë, dhe gropa do të mbyllet përmbi mua! 17Më jep përgjigje, o Zot, sepse mirësia 
jote më bën mirë; më drejto në mëshirën tënde të pamasë! 18Mos u fshih më prej meje, 
o Zoti im! Më ka pushtuar frika, më dëgjo sa më shpejt! 19Eja tek unë dhe më çliro; më 
shpëto, që të pushojnë armiqtë e mi! 
20Ti e di se si më përbuzin, më fyejnë dhe më mbulojnë me faqe të zezë; të gjithë 
kundërshtarët më qëndrojnë para syve. 21Poshtërimi ma ka thyer zemrën, jam fyer 
rëndë. Kam pritur të më përkrahin, por askush nuk u solidarizua me mua. Kërkova 
dikë që të më ngushëllonte, por nuk gjeta as edhe një të vetëm. 22Në vend të ushqimit 
më dhanë helm, dhe uthull më ofruan për të më shuar etjen. 23Gostitë e flijimet iu 
bëfshin kurth që i shpie në shkatërrim, ata bashkë me shoqëruesit e tyre të tryezës. 
24U verbofshin, që të mos shohin më, bëji të sëmurë dhe të pafuqishëm përgjithmonë! 
25Derdhe zemërimin tënd mbi ta, i përpiftë zjarri i inatit tënd! 26U shkretoftë vendbanimi 
i tyre, dhe çadrat e tyre mbetshin pa njeri! 27Sepse e ndjekin kundërshtarin, edhe 
atëherë kur tashmë e gjeti dënimi yt, dhe me dëshirë flasin për ata që ke plagosur. 
28Llogaritju çdo mëkat, që të mos gjejnë miratim tek ti! 29Fshijua emrat nga libri i jetës, 
që të mos jenë në listë bashkë me ata që të qëndrojnë besnikë. 
30Unë vetë jam i varfër dhe i munduar nga vuajtjet, me ndihmën tënde, më sill në 
siguri! 31Atëherë do të të lavdëroj me këngën time dhe të bëj të njohur madhështinë 
tënde me falënderimin tim. 32Kjo të pëlqen më shumë se flijimi i një kau ose flijimi i 
demit të fortë dhe të rritur. 33Të shtypurit këtë do ta shohin e do të gëzohen. 
Ju të gjithë që kërkoni Perëndinë, le t’ju mbushen zemrat me gëzim të ri! 34Sepse Zoti e 
dëgjon thirrjen e nevojtarëve dhe besnikët e tij nuk i braktis kur janë në burg. 35E 
lavdërofshin qielli dhe toka, deti dhe gjithçka që banon në të. 36Sepse Zoti do të çlirojë 
malin e Cionit e do të rindërtojë qytetet e Judës. Populli i tij do të banojë përsëri atje, 
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dhe atij do t’i takojë toka (e premtuar). 37Fëmijët e shërbëtorëve të tij do ta trashëgojnë 
dhe të gjithë ata që e duan Zotin, do të banojnë atje. 
 
Në pritje të Perëndisë 

Këngë e Davidit për të përkujtuar Perëndinë. 
2O Perëndi, më shpëto! Eja, më ndihmo shpejt! 3Turp e faqja e zezë për ata që 

përpiqen të më vrasin! U tërheqshin të turpëruar ata që kënaqen me fatkeqësinë time! 
4U kthefshin prapa me turp ata që qeshin me ligësi me mua. 5Por të gjithë ata që 
kërkojnë praninë tënde, u gëzofshin e të ngazëllofshin për ty! Të gjithë ata që 
dëshirojnë ndihmën tënde, thirrshin gjithnjë: «I madh është Perëndia!» 
6Jam i varfër dhe i pambrojtur; o Perëndi, eja shpejt e më ndihmo! Ti je Ndihmësi dhe 
Çlirimtari im, o Zot, mos u vono! 
 
Lutja për mbrojtje në pleqëri 

O Zot, tek ti kërkoj strehim; mos më zhgënje! 2Më shpëto, më çliro, siç më 
premtove! Më dëgjo, më ndihmo! 3Bëhu për mua shtëpi e sigurt, ku mund të hyj 

në çdo kohë! A nuk premtove të më ndihmosh? Ti je shkëmbi im dhe kështjella ime!  
4Armiqtë e mi të përbuzin, o Perëndi, e shkelin besën dhe më keqtrajtojnë. Më shpëto 
nga grushtet e tyre. 5O Zot, ti je shpresa ime, që nga rinia besoj në ty. 6Që nga dita kur 
linda ti je mbështetja ime, ti më nxore nga mitra e nënës, prandaj ty të takon 
falënderimi im përgjithmonë. 7Shumë mendonin se më kishe mallkuar, por ti je 
Mbrojtësi im i fuqishëm. 8Goja ime këndon gjithnjë lavdërime për ty, shpall gjithë ditën 
lavdinë tënde. 
9Tani që u plaka, mos më largo nga prania jote! Tani që po më shterojnë forcat, mos më 
braktis! 10Armiqtë e mi këshillohen e hartojnë plane për të më vrarë. 11«Perëndia e ka 
mohuar – thonë. – Shpejt, kapeni! Tani askush nuk do t’i vijë në ndihmë!» 12O Perëndi, 
mos më qëndro larg! Eja shpejt, o Zot, të më ndihmosh! 13Mundi dhe shkatërroji ata që 
më akuzojnë! U tërheqshin me turp dhe me faqe të zezë, të gjithë ata që kërkojnë 
rrënimin tim! 14Kurrë nuk do ta humb shpresën; e di se edhe në të ardhmen do të të 
lavdëroj. 15Do t’u them të gjithëve se ti e mban fjalën; gjithë ditën do të tregoj se si na 
ndihmon, se veprat e tua të mira janë të panumërta. 16Do të të lavdëroj për veprat e tua 
të mëdha, o Zot, Perëndia ime! Vetëm për ty dhe për besnikërinë tënde do të flas. 
17O Perëndi, ti më mësove, që nga rinia ime e deri më sot tregoj për mrekullitë e tua. 
18Tani që u plaka dhe u thinja, mos më lër, o Perëndi! Dëshiroj t’u tregoj fëmijëve dhe 
stërnipërve të mi, sa i fuqishëm je, sa të madhërishme janë veprat e tua! 19O Perëndi, 
besnikëria jote arrin deri në qiell! Ti bëre gjëra kaq të mëdha! Kush është si ti? 20Ti bëre 
që të provoja kohë të këqija, por ti do të vish për të ma kthyer jetën; ti do të vish për të 
më ringjallur nga varri. 21Edhe një herë ti do të më ngushëllosh; ti do të ma kthesh 
nderin e humbur. 22Prandaj do të të lavdëroj duke i rënë harpës, do të këndoj për 
besnikërinë tënde, o Perëndia ime! Me lirë do të këndoj këngë lavdërimi për nderin 
tënd, për nder të Perëndisë së shenjtë të Izraelit. 23Buzët e mia do të këndojnë me 
ngazëllim, me këngë do t’i shpall lavdërimet e mia për ty, o Perëndi, që më ke çliruar.  

24Ti e mban premtimin; për këtë do të tregoj gjithë ditën. Të gjithë ata që përpiqen të 
më vrasin, me turp do të mbarojnë. 
 
Urimi i bekimit për mbretin 

Për Solomonin.  

 O Perëndi, jepi mbretit urtësinë sipas frymës sate, që të nxjerrë vendime të 
drejta, atij, trashëgimtarit të drejtë të fronit, jepi fuqi të plotë gjyqësore! 2I paanshëm ta 
gjykojë popullin tënd dhe t’i ndihmojë të shtypurit për të rifituar të drejtat e tyre. 3Me 
anë të sundimit të tij, ardhtë paqja për popullin dhe pasuria nga të gjitha malet dhe 
kodrat! 4Të dëmtuarve mbreti do t’u sigurojë të drejtat dhe nevojtarëve do t’u vijë në 
ndihmë; por shtypësit ai do t’i shkelë me këmbë.  
5Rroftë mbreti sa kohë të ndriçojnë dielli dhe hëna, brez pas brezi! 6Ai i ngjan shiut që 
bie në fusha dhe rrebeshit që njom tokën e thatë! 7Nën sundimin e tij do të lulëzojë 
drejtësia, dhe mirëqenia do të rritet, sa kohë të ekzistojë hëna. 
8Mbretëria e tij do të shtrihet nga deti (i Vdekur) deri në detin (Mesdhe), nga lumi 
Eufrat deri në skajin e tokës (së premtuar)! 9Para tij do të përkulen fiset e shkretëtirës; 
armiqtë e tij do të bien përmbys para tij! 10Mbretërit e Tarshishit dhe të ishujve më të 
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largët do t’i dërgojnë atij dhuratat e tyre dhe mbretërit e Sabës dhe Shebës do t’i 
dërgojnë haraçin e tyre. 11Të gjithë sundimtarët dhe të gjitha kombet atij do t’i 
shërbejnë!  
12Ai do t’i shpëtojë nevojtarët që e thërrasin për ndihmë, të shtypurit që nuk kanë 
asnjeri për t’i ndihmuar. 13Ai do të kujdeset për të dobëtit dhe të varfrit, dhe do t’u 
shpëtojë jetën atyre. 14Ai do t’i çlirojë nga dhuna dhe shtypja, sepse jeta e tyre ka vlerë 
para tij. 15Rroftë mbreti! Atij do t’i jepet ar nga Sheba, për të do të lutet në çdo kohë 
dhe bekimin do t’i japin dita ditës! 16Drithi u rrittë në mbarë tokën (e premtuar), deri 
lart në majat e maleve, i dendur dhe i tundur si pyjet lart në Liban! Qytetet lulëzofshin 
si luadhet e gjelbëra! 17Kurrë mos u harroftë nami i mbretit, sa të ekzistojë dielli! Kur 
njerëzit t’i urojnë njëri-tjetrit bekim, thënçin: «Perëndia të bekoftë ashtu siç ka bekuar 
edhe mbretin!» Dhe të gjitha kombet do të tregojnë për lumturinë e tij. 18Qoftë 
lavdëruar Zoti, Perëndia e Izraelit, i vetmi që bën mrekulli. 19Qoftë lavdëruar 
përgjithmonë emri i tij i lavdishëm. Fuqia e tij u bëftë e njohur në mbarë botën! Amen, 
ashtu u bëftë!  

20Këtu përfundojnë lutjet e Davidit, birit të Jishait. 
 

LIBRI I TRETË 
 
Nuk mund të largohem nga Perëndia 

Këngë e Asafit. 

Unë e di: Perëndia është i mirë ndaj Izraelit, ndaj të gjithë atyre që e dëgjojnë me 
gjithë zemër. 
2Për pak bëra gabim, shpëtova për një qime, se do të kisha rënë. 3Isha xheloz për 
njerëzit që nuk pyesin për vullnetin e Perëndisë, sepse pashë që gjithçka u shkonte 
mbarë. 4Nuk njohin asnjë sëmundje deri në vdekjen e tyre; janë të shëndoshë dhe të 
ushqyer mirë. 5Bëjnë një jetë pa shqetësime dhe nuk kanë nevojë të mundohen si 
njerëzit e tjerë. 6Mendjemadhësinë e mbajnë si stoli, kurse ashpërsinë si rrobë të 
çmuar. 7Jeta e tyre luksoze i çon në mëkat; nga zemra e tyre burojnë plane të këqija. 
8Të folurit e tyre është plot me tallje dhe shpifje; njerëzit i trembin me fjalë të mëdha. 
9Hapin gojën për të sharë qiellin; gjuha e tyre e keqe nuk kursen asgjë në botë. 
10Prandaj edhe populli i Perëndisë shkon prapa dhe e dëgjon me vëmendje llomotitjen e 
tyre. 11«Perëndia nuk vë re asgjë! – thonë. – E si mund të dijë ai lart në qiell se çfarë 
bëhet këtu poshtë?» 12Të tillë janë të gjithë ata që nuk e përfillin Perëndinë; 
grumbullojnë fuqi dhe pasuri dhe çdo gjë u shkon mbarë. 
13Pra, ishte e kotë, o Zot, që e mbaja ndërgjegjen të pastër dhe që gjithnjë e më shumë 
ruaja pafajësinë time. 14Po megjithatë, më mundojnë çdo ditë, gjithnjë më ndjek 
fatkeqësia. 15Por në qoftë se do të flisja edhe unë si ata, do t’i tradhtoja të gjithë ata që 
të takojnë ty. 16Mundohesha t’i kuptoja të gjitha këto, por kjo më dukej krejtësisht e 
pamundur. 17Por, kur hyra në Tempullin tënd, e kuptova fatin që i priste ata. 18Ti i vë 
ata në tokë të rrëshqitshme; ti i verbon, që të rrëzohen. 19Mbarojnë papritur, marrin 
fund të tmerruar. 20O Zot, kur të ngrihesh, do t’i shuash ata, porsi ëndrra që zhduket. 
21Kur isha i helmuar nga jeta dhe i tronditur përbrenda, 22e kisha humbur logjikën, dhe 
u bëra kafshë. 23Megjithatë, nuk mund të ndahem nga ti. Ti më kape për dore dhe më 
ruajte; 24ti më udhëheq sipas planit tënd dhe në fund do të më marrësh në praninë 
tënde madhështore. 25Në qiell, kush mund të më ndihmonte veç teje? Edhe mbi tokë, 
ç’do të doja më shumë kur të kam ty? 26Edhe në qoftë se do t’i humbisja të gjitha, ti, o 
Perëndi, më ruan; ti qëndron përgjithmonë me mua. 
27Kush largohet prej teje, rrënohet; kush nuk të qëndron besnik, atë ti e shkatërron. 
28Por unë besoj në ty, o Zoti im; prania jote është lumturia më e madhe. Ngado do të 
tregoj për çdo gjë që ke bërë ti. 
 
Vajtim për Tempullin e shkatërruar 

Këngë e Asafit.  

O Perëndi, mos na ke braktisur përgjithmonë? Përse vlon zemërimi yt me kaq 
tmerr kundër nesh? Por ne jemi kopeja jote, e ti je bariu ynë! 2Kujto kohën kur na 
çlirove! Atëherë na bërë pronën tënde, dhe prej asaj kohe jemi populli yt. Kujtoje malin 
e Cionit, që caktove si banesën tënde! 3Eja të shohësh gërmadhat e hidhura! Armiqtë e 
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shkatërruan gjithë Tempullin. 
4Me ulërima e me dhunë hynë në shenjtërore dhe vendosën atje flamurin e tyre. 5-

6Silleshin si druvarë që vringëllonin sëpatat në pyll. Me sëpatat dhe shkopinjtë e tyre të 
hekurt, ata shkatërruan skulpturat e çmuara. 7I vunë zjarrin Tempullit tënd, e 
shembën dhe e çnderuan banesën tënde. 8Thirrën: ’Do t’i japim fund kombit tuaj! I 
djegim të gjithë tempujt e botës!’  
9Nuk ka më asnjë shenjë se ti je ende mes nesh. Nuk flet më asnjë profet; askush nga 
ne nuk e di se edhe sa kohë do të zgjatë kjo. 10O Perëndi, edhe sa kohë do të të 
provokojë armiku? Vallë nuk pushon së shari emrin tënd? 11Përse i shikon pa vënë fare 
gisht? Kur do të ndërhysh, më në fund? 
12O Perëndi, prej kohësh ti je mbreti ynë; ti e ke shpëtuar tokën kaq herë. 13Me fuqinë 
tënde çave detin dhe ia shtype kokën përbindëshit të detit. 14Ti ia preve kokat 
kuçedrës, dhe peshkaqenëve ua dhe për ushqim. 15Ti bëre të buronin gurat dhe 
përrenjtë dhe lumenjtë e pashtershëm i bëre të shteronin. 16Dita të takon ty, ashtu 
edhe nata; diellin dhe hënën i vendose ti. 17Ti i vure kufijtë e të gjitha krahinave të 
tokës; ti krijove verën dhe dimrin. 
18O Zot, dëgjo se si të provokojnë armiqtë tanë, ty të përbuzin dhe shajnë emrin tënd. 
19Mos e dorëzo popullin tënd te këta hajdutë që na shtypin! Mos na lër të vuajmë 
vazhdimisht! 20Mendo për besëlidhjen tënde me ne! Të gjitha qoshet e skutat janë të 
mbushura me kriminelë dhe dhunë. 21Mos i zhgënje të përndjekurit; shpëtoji të varfrit 
dhe të shtypurit, që ata të të lavdërojnë. 22Ndërhyr, o Perëndi, mbroje çështjen tënde! 
Kujtoji shpifjet që bëjnë armiqtë e tu të paturpshëm. 23Dëgjoji se si po tërbohen; thirrja 
e tyre po shtohet gjithnjë! 
 
Perëndia vjen për të bërë gjyqin 

Këngë e Asafit, sipas melodisë   ’Mos shkatërro gjithçka’. 
2Të falënderojmë, o Perëndi, të falënderojmë! Tregojmë për mrekullitë që bën. 

3«Kur të vijë çasti, koha që kam caktuar unë, – thotë Perëndia, – atëherë do të bëj gjyq 
të paanshëm. 4Edhe në qoftë se tundet toka dhe banorët e saj vdesin nga tmerri, 
shtyllat i kam vendosur në themele të forta.»  
5Prandaj u them mendjemëdhenjve: «Mjaft më me mburrjen!» Atyre që përbuzin 
urdhërimet e Perëndisë u them: «Mos u mburrni! 6Loja juaj mbaroi, pushoni së foluri 
me kaq guxim! 7Nuk mund të pritni asgjë, as prej lindjes, as prej perëndimit, as prej 
veriut, dhe as prej jugut. 8Vetë Perëndia do të vijë për të bërë gjyqin; njërin do ta 
rrëzojë, tjetrin do ta ngrejë.» 
9Zoti ka në dorë një gotë, plot me verë të gazuar e me erëza. Të gjithë atyre në tokë që e 
kundërshtojnë, do t’u japë të pinë prej kësaj vere të hidhur; të gjithë do të detyrohen ta 
pinë deri në pikën e fundit. 
10E unë nuk pushoj së foluri për veprat e tij dhe Perëndinë e Jakovit e nderoj me 
këngë. 11Ai do t’ua shkatërrojë pushtetin keqbërësve; ndërsa ata që i qëndrojnë 
besnikë, do t’i forcojë. 
 
Perëndia është fitimtar 

Këngë e Asafit, e shoqëruar me vegla me tela. 
2Perëndia është njohur në Judë; në Izrael nderohet emri i tij. 3Në Jerusalem ka 

shtëpinë. Banesën e ka në malin e Cionit. 4Atje të gjitha armët e luftës i ka thyer, 
shigjetat, shpatat dhe mburojat. 
5Sa madhështor je, o Perëndi; sa i fuqishëm je, ndërsa kthehesh nga malet, ku i ke 
mundur armiqtë e tu. 6Luftëtarëve të tyre të patrembur iu grabitën të gjitha, dhe tani 
bëjnë gjumin e vdekjes; gjithë fuqia dhe shkathtësia e tyre ishin të kota. 7Kur ti i 
kërcënove, o Perëndia e Jakovit, kuajt dhe kalorësit ranë të vdekur. 
8Por ti, o Zot, ngjall respekt të thellë! Askush nuk mund të qëndrojë në praninë tënde, 
kur zemërohesh. 9Nga qielli ke bërë të njohur vendimet e tua gjyqësore; bota  u 
frikësua dhe heshti, 10kur u ngrite, o Perëndi, për të bërë gjyqin, për t’i çliruar të 
shtypurit në botë. 11Tërbimi i njeriut vetëm shton lavdinë tënde; ata që mbijetojnë nga 
luftërat do t’u përmbahen festave të tua. 
12Jepini Perëndisë ato që i premtuat. Ju popuj që banoni rreth tij, silljani dhuratat 
Perëndisë, që ngjall nderim! 13Ai mposht udhëheqës mendjemëdhenj dhe sundimtarëve 
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të botës u ngjall frikë. 
 
Ngushëllimi në gjendje të dëshpëruar 

Këngë e Asafit, sipas melodisë së Jedutunit. 
2E thërras Perëndinë me sa zë kam; e thërras për ndihmë, e ai do të më dëgjojë. 

3Në frikën time e kërkova Zotin; natën zgjata dorën drejt tij, pa u lodhur. 
4Ngushëllimi i njerëzve nuk mund të më ndihmojë! 5Po mendoja për Perëndinë, duhej 
të rënkoja; po mendohesha, më kapi dëshpërimi. Ai më pengon t’i mbyll sytë; jam i 
hutuar, dhe nuk di se ç’të them. 6Mendoj për kohët e kaluara, më kujtohen vitet e 
dikurshme, 7kur u mbusha me gëzim duke i rënë veglës me tela. Tërë natën e kaloj 
duke vrarë mendjen, gjithnjë më mundojnë të njëjtat pyetje: 
8Vërtetë na ka dëbuar Zoti përgjithmonë? Vërtetë nuk do t’ia dijë më për ne? 9Vërtetë 
nuk do të na e tregojë mirësinë? A nuk vlen më premtimi i tij? 10Vallë harroi Perëndia 
të ketë mëshirë për ne? Mos na e ka mbyllur zemrën prej zemërimit? 11Nuk shihet 
asnjë shenjë nga fuqia e Perëndisë, më i Larti nuk bën asgjë më për ne – pikërisht kjo 
më mundon! 
12Mendoj për veprat e tua, o Zot, i përmend mrekullitë e tua të kaluara. 13Numëroj ato 
që kreve, dhe gjithnjë mendoj për to. 14O Perëndi, gjithçka që bën, është e shenjtë! 
Asnjë perëndi tjetër nuk është kaq i fuqishëm sa ti! 15Ti je i vetmi që bën mrekulli; të 
gjithë kombet e njohin fuqinë tënde. 16Me dorë të fortë e çlirove popullin tënd, 
pasardhësit e Jakovit dhe të Josefit. 
17Kur të panë ujërat, o Perëndi, atëherë filluan të lëkundeshin, thellësia e detit filloi të 
dridhej. 18Shiun me gjyma e derdhën retë, mes tyre gjëmonte bubullima, dhe shigjetat 
e tua godisnin ngado. 19Në gjëmimin e bubullimës sate, rrufeja jote ndriti mbarë tokën; 
toka u drodh dhe u lëkund. 
20Rrugën tënde ti e hape përmes detit; shtegun tënd e çave nëpër thellësi, por gjurmët e 
tua nuk i pa asnjeri. 21Me anë të shërbëtorëve të tu, Moisiut dhe Aharonit, popullin 
tënd e udhëhoqe si kope. 
 
Mësimet nga historia fetare e Izraelit 

Këngë e Asafit.  

O populli im, dëgjoje mësimin tim! Ju të gjithë, vini re fjalët e mia! 2Do t’ju kujtoj 
të kaluarën, do t’ju tregoj udhëheqjen e fshehtë të Perëndisë. 3Të gjitha këto i dimë prej 
kohësh, sepse vazhdimisht i mësojmë, kur etërit na i tregojnë. 4Nuk do t’ua fshehim 
fëmijëve tanë. Edhe brezave të ardhshëm do t’u tregojmë për fuqinë e Zotit, për mreku-
llitë e tij, për të gjitha veprat për të cilat e lavdërojmë. 
5Ai bëri besëlidhje me Izraelin, pasardhësve të Jakovit u dha udhëzimet e tij. Të parët 
tanë ai i urdhëroi, fëmijëve të tyre t’u tregojnë për këto. 6Kështu, edhe brezi që vjen më 
pas, edhe fëmijët që ende nuk kanë lindur, këto t’i mësojnë e, kur të bëhen vetë 
prindër, t’ua përcjellin fëmijëve të tyre. 7Ata duhet të besojnë në Perëndinë, të mos i 
harrojnë kurrë veprat e tij dhe t’u përmbahen me besnikëri urdhërimeve të tij. 8Ata 
nuk duhet t’u ngjajnë të parëve, brezit të rebelëve të pabindur, të pabesuar dhe të 
lëkundshëm, të pabesë ndaj Perëndisë. 9Efraimasit, të armatosur me shigjeta e harqe, 
ikën në ditën e betejës. 10Nuk iu përmbajtën besëlidhjes me Perëndinë, dhe nuk deshën 
t’i zbatonin urdhërimet e tij. 11Ata i harruan të mirat e tij dhe mrekullitë që kishin parë 
prej tij. 
12Në Egjipt, në krahinën e Coanit, para syve të të parëve, Perëndia bëri vepra të 
fuqishme. 13E ndau detin dhe i lejoi të kalonin; ujërat i bllokoi si me digë. 14Ditës i 
udhëhiqte me një re dhe natës me ndriçimin e një zjarri. 15Shkëmbin e çau në 
shkretëtirë dhe bëri të dilte uji nga thellësia. 16Nga shkëmbi i fortë shpërthyen përrenjtë 
dhe rrodhën prej tij rrëke të fuqishme. 
17Por ata mëkatuan vazhdimisht kundër të Lartit; e kundërshtuan atje në shkretëtirë. 
18Guxuan ta vinin Perëndinë në provë, kur kërkuan ushqim sipas qejfit. 19Dyshuan në 
të e thanë: «A është në gjendje Perëndia ta shtrojë tavolinën këtu në shkretëtirë? 
20Vërtet shkëmbin e goditi dhe ujërat rrodhën me furi e dolën përrenj të rrëmbyeshëm. 
Po bukën, a mund të na e sigurojë? A mund ta sjellë ushqimin për popullin e tij?» 21Kur 
i dëgjoi duke folur kështu, Zoti u zemërua me pasardhësit e Jakovit; zemërimi i tij ra 
mbi Izrael si zjarr. 22Ata nuk i kishin besuar Perëndisë së tyre, e as nuk kishin pritur 
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ndihmën e tij. 
23Megjithatë, u dha urdhër reve dhe portat e qiellit i hapi; 24bëri të binte manë mbi ta, 
dhe u dha për ushqim bukën e qiellit. 25Të gjithë e hëngrën ’bukën e engjëjve’; Perëndia 
ua dërgoi për ushqim dhe ata u ngopën. 26Në qiell lëshoi erën e lindjes, bëri të afrohej 
dhe era e jugut. 27Pastaj bëri që mbi ta të binte mishi me shumicë, zogj, të panumërt si 
mizat e dheut. 28I bëri të binin në mes të fushimit, ngado rreth çadrave të izraelitëve. 
29Hëngrën të gjithë dhe u ngopën; Perëndia ua dha atë që kishin kërkuar, 30por lakmia 
e tyre nuk u shua. Ende e kishin gojën plot mish, 31kur Perëndia u zemërua dhe goditi; 
burrat e rinj e të fortë i vrau. 
32Megjithatë, ata mëkatuan vazhdimisht; nuk u zunë besë mrekullive të tij. 33Prandaj 
jetës së tyre ua hoqi gëzimin dhe i bëri të mbaronin në ankth e në tmerr. 34Sa herë që 
vdekja vërsulej mbi ta, ata kujtoheshin, i ktheheshin Perëndisë dhe me lutje kërkonin 
mbrojtje tek Ai. 
35Atëherë kujtoheshin që Perëndia ishte Mbrojtësi i tyre; Ai, më i Larti, ishte Çlirimtari i 
tyre. 36Por kjo ishte vetëm hipokrizi; gjithçka që thanë, ishte gënjeshtër. 37Ata nuk 
morën anën e tij dhe nuk iu përmbajtën besëlidhjes së tij. 38Megjithatë, Perëndia mbeti 
i mëshirshëm, nuk i shfarosi plotësisht, por ua fali fajin. Shpeshherë e frenonte 
zemërimin e tij, dhe nuk e linte që të shpërthente. 39Ai e dinte se ata ishin qenie 
kalimtare, si flladi që fryn dhe nuk kthehet më. 40Sa herë e kundërshtuan dhe e 
provokuan në shkretëtirë! 41Herë pas here e vinin atë në provë dhe e fyenin atë, 
Perëndinë e shenjtë të Izraelit. 42I harruan veprat e tij të mëdha, harruan si i çliroi nga 
armiqtë; 43harruan veprat që kreu në Egjipt dhe mrekullitë që bëri në krahinën e 
Coanit. 44Lumenjtë dhe përrenjtë i shndërroi në gjak, që askush prej egjiptianëve të 
mos pinte prej tyre. 45U dërgoi dëmtuesit që i munduan dhe bretkosa që molepsën 
vendin e tyre. 46Mbi të korrat e tyre lëshoi karkalecat, të lashtat e tyre i shkretuan ata. 
47Ai ua shkatërroi vreshtat me breshër dhe fiqtë e tyre i thau me ngricë. 48Bagëtinë e 
tyre e goditi me breshër dhe kopetë e tyre i qëlloi me rrufe. 49Lëshoi mbi ta zemërimin e 
tij, tërbimin e papërmbajtur dhe fatkeqësitë e tmerrshme, një mori të tërë engjëjsh 
shkatërrues. 50Rrugën i hapi zemërimit të tij, dhe vdekjen nuk ua kurseu, të gjithë i 
lëshoi në prehrin e murtajës. 51Në familjet egjiptiane, në pasardhësit e Hamit, çdo bir të 
parëlindur ai e vrau. 
52Pastaj popullin e tij e nxori që andej si një kope dhensh që del nga vatha, dhe rrugën 
ia udhëhoqi nëpër shkretëtirë. 53I udhëhoqi me siguri, e ata nuk kishin përse të 
frikësoheshin, se armiqtë e tyre i mbuloi deti. 54I çoi në tokën e tij të premtuar, deri në 
malin që kishte pushtuar vetë. 55Para tyre dëboi popujt e tjerë; tokën (e premtuar) ua 
ndau me short dhe ua dha për trashëgim. Në shtëpitë e kënanasve lejoi të banonin 
fiset e Izraelit. 
56Por ata e provokuan gjithnjë më të Lartin, nuk u drejtuan sipas urdhërimeve të 
Perëndisë. 57Dolën të pabesë dhe e tradhtuan, pikërisht ashtu si të parët e tyre, të 
pabesë si harku, të cilit i këputet korda. 58Zotin e provokuan me vendet e tyre të 
flijimit, ia ndezën zemërimin me shtatoret e tyre idhujtare. 59Perëndia i pa të gjitha këto 
dhe u zemërua; i la izraelitët në baltë. 60Tendën, që kishte ngritur tek ata, banesën në 
Shilo, ai e braktisi. 61I lejoi armiqtë të merrnin arkën e besëlidhjes, shenjën e pushtetit 
dhe të madhështisë së tij. 62U zemërua aq shumë me popullin e tij, saqë ia dorëzoi atë 
shpatës së armiqve. 63Të rinjtë i përpiu zjarri, vajzave nuk u këndohej më kënga e 
dasmës. 64Priftërinjtë u vranë të gjithë me shpatë, e vejushat e tyre nuk i lejoi të 
vajtonin. 
65Pastaj Zoti u zgjua si njeriu që ngrihet nga gjumi i thellë, si luftëtari që vjen në vete 
pas dehjes. 66Ai i shpartalloi armiqtë e tij, i mbuloi me turp të pamasë. 67I largoi 
pasardhësit e Josefit, nuk e zgjodhi fisin e Efraimit, 68por zgjodhi fisin e Judës, si dhe 
malin e Cionit. 69Atje ndërtoi Tempullin e tij, të lartë si qielli dhe të sigurt si toka, të 
cilën e kishte themeluar për të gjitha kohët. 
70Zgjodhi Davidin për të besuarin e tij. E mori nga kullotat, 71prej tëbanave të kopeve e 
thirri të vinte dhe e emëroi mbret të Izraelit, bari mbi popullin e Perëndisë. 72Davidi u 
kujdes për ta me gjithë zemër dhe i udhëhoqi me duar të shkathta. 
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Nuk do të pushojë kurrë zemërimi i Perëndisë? 
Këngë e Asafit.  

O Perëndi, të huajt kanë depërtuar në tokën tënde; kanë çnderuar Tempullin 
tënd të shenjtë dhe Jerusalemin e kanë kthyer në gërmadhë. 2Ata kanë vrarë 
shërbëtorët e tu, të gjithë ata që të qëndruan besnikë, dhe ua lanë gjithkund larashëve 
dhe kafshëve të egra për ushqim. 3Në tërë krahinën e Jerusalemit u derdh lumë gjaku i 
popullit tënd e askush nuk ishte atje për t’i varrosur të vdekurit. 4Popujt fqinjë na 
mbytën me tallje të hidhura; u tallën me ne dhe na përqeshën. 
5Edhe sa kohë do të vazhdosh kështu, o Zot? Do të jesh i zemëruar me ne për-
gjithmonë? Deri kur zemërimi do të të vlojë porsi zjarri? 6Derdhe zemërimin tënd mbi të 
huajt, mbi popujt që nuk të njohin, mbi mbretëritë ku nuk nderohesh. 7Sepse ata e 
shkatërruan Izraelin dhe e shkretuan tokën e tij të premtuar. 8Mos na i llogarit neve 
padrejtësitë që bënë të parët tanë! Eja sa më shpejt me mëshirën tënde, sepse jemi të 
humbur, po mbarojmë. 9O Perëndi, Shpëtimtari ynë, eja na ndihmo; nderi yt është 
vënë në rrezik! Na çliro, na i fal mëkatet, nderoje përsëri emrin tënd! 10Përse ua lejon 
popujve të thonë: ’Ku është futur Perëndia jote?’ Para syve tanë bëj që kombet ta 
njohin hakmarrjen për gjakun e derdhur të shërbëtorëve të tu! 11Le të vijë tek ti 
rënkimi i robërve! Fuqia jote është aq e madhe, prandaj ruaje jetën e të dënuarve me 
vdekje! 12Fqinjët tanë u tallën me ty, o Zot; bëj që t’i paguajnë shtatë fish talljet e tyre! 
13Por ne, populli yt, për të cilin kujdesesh si bariu për kopenë e tij, ne do të të 
falënderojmë në çdo kohë dhe do ta përhapim famën tënde brez pas brezi! 
 
Na dëgjo, o bariu i Izraelit! 

Këngë e Asafit, një kredo, e kën duar sipas melodisë ‘Zambakët’. 
2Na dëgjo, o bariu i Izraelit, ti që udhëhoqe pasardhësit e Josefit si kope! Ti që rri 

ulur në fron përmbi engjëjt rojtarë, tregoje veten në shkëlqimin tënd të ndritshëm! 
3Tregoje fuqinë tënde të madhe para syve të fiseve të tua, para Efraimit, Benjaminit 
dhe Mënasheut! Eja të na ndihmosh! 4O Perëndi, na rimëkëmb! Na vështro mirë, 
atëherë do të shpëtojmë! 
5O Perëndi, Zoti i mbarë botës, edhe sa kohë do të vlosh nga zemërimi, kur të të lutet 
populli yt? 6Ti na ke dhënë të hanim hidhërim dhe të pinim lotët që rrjedhin si lumë. 
7Për fqinjët ti na bëre mollë sherri; armiqtë tanë tallen me ne. 8O Perëndi, Zoti i mbarë 
botës, na rimëkëmb! Na prano përsëri, atëherë ne do të shpëtojmë! 
9Ti shkule një hardhi nga Egjipti, popujt i përzure për të mbjellë atë 10dhe vendin e 
pastrove përpara saj. Ajo lëshoi rrënjë të shumta dhe zuri tërë tokën (e premtuar). 11Me 
hijen e saj mbuloi malet, me degët e saj cedrat e fuqishme, 12shermendet kacavarëse i 
zgjati deri në det, filizat i lëshoi deri në Eufrat. 
13Përse e rrëzove gardhin e saj? Tani e plaçkit çdo kalimtar, 14derri i egër nga pylli e 
shkreton, dhe kafshët e stepës kullosin atje. 
15Eja përsëri te ne, o Perëndi, o Zoti i mbarë botës! Që lart nga qielli shiko se ç’po na 
ndodh, ndërhyr përsëri për këtë hardhi! 16Mbroje atë që vetë e mbolle – birin që ti e 
bëre të rritej. 17Bëj që ata që e dogjën dhe e rrafshuan, të zhduken nga kërcënimet e 
tua! 18Që dora jote të qëndrojë mbi mbretin që rri në të djathtën tënde, mbi këtë njeri 
që ti vetë e rrite.  

19Atëherë nuk do të largohemi më nga ti; ti do të na e rikthesh jetën dhe ty do të të 
adhurojmë. 20O Zot, Perëndi i mbarë botës, na prano përsëri! Atëherë ne do të 
shpëtojmë! 
 
Ah, sikur të më dëgjonte populli im! 

Këngë e Asafit, që shoqërohet me instrument gatas. 
2Brohoritni për Perëndinë, mbrojtësin tonë të fuqishëm. Këndoni nga gëzimi për 

Perëndinë e Jakovit!  

3Bjerini harpës, bjerini dajres, bjeruni telave të lirës dhe të lahutës!  

4Bjerini bririt për hënën e re, përsëri bjerini për hënën e plotë, për ditën e festës sonë! 
5Sepse është urdhri për Izraelin, kështu ka urdhëruar Perëndia e Jakovit. 6Këtë urdhër 
ia dha popullit të Izraelit, kur luftonte kundër egjiptianëve. 
Po dëgjoj fjalët që kurrë nuk i kisha dëgjuar më parë. 7«Ta hoqa barrën nga supet; dhe 
shportën e rëndë nga duart. 8Kur halli i madh të kishte zënë, mua më thirre dhe të 
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çlirova. Përgjigje të dhashë nga mesi i resë së stuhisë ku fshihesha. Në provë të vura te 
burimi i Merivës. 9O populli im, më dëgjo, duhet të të paralajmëroj!  
Ah, sikur të më dëgjoje mua, o Izrael! 10Tek ti nuk ka vend për perëndi tjetër, mos u 
përkul para perëndisë së huaj! 11Zoti jam, Perëndia jote. Unë të nxora nga Egjipti. Hape 
gojën plotësisht dhe unë do ta mbush!  

12Por populli im nuk më dëgjoi; Izraeli nuk donte t’ia dinte më për mua. 13Prandaj ia 
dorëzova kokëfortësisë së tij, që të shkonte sipas kokës.  

14Ah, sikur të më dëgjonte populli im! Sikur Izraeli të zbatonte urdhërimet e mia! 15Sa 
shpejt do t’i mundja armiqtë e tij dhe shtypësit e tij do t’i mposhtja.»  
16Të gjithë ata që e urrejnë Zotin, do t’ia puthnin pëqirin, dhe koha e tyre do të 
mbaronte përgjithmonë. 17Izraelin do ta ushqente me drithin më të mirë, dhe do ta 
ngopte me mjaltë malësie. 
 
Gjyqtarët do të dalin në gjyq 

Këngë e Asafit.  

Perëndia ngrihet në mbledhjen e gjyqtarëve, në mesin e ’perëndive’ shpall 
vendimin e tij: 
2”Edhe sa kohë do ta shtrembëroni drejtësinë e do të merrni anën e fajtorëve? 3Mbrojini 
të varfrit dhe jetimët, kërkoni të drejtën e të pambrojturve! 4Lirojini të shtypurit dhe të 
dobëtit, rrëmbejini nga kthetrat e shtypësve! 
5Por ju nuk merrni vesh, nuk kuptoni gjë! Pa ndihmë jeni në terr, dhe themelet e botës 
po lëkunden.  

6Vërtet ju thashë: «Ju jeni perëndi, ju bijtë e mi, bijtë e më të Lartit!»  

7Por ju do të vdisni si njerëzit e tjerë, si ministrat e paaftë, do të shkarkoheni nga 
pozitat!” 
8Ndërhyr, o Perëndi, sundoji kombet; sepse ty të takojnë të gjitha kombet! 
 
Lutja në rrezik lufte 

Këngë e Asafit.  
2O Perëndi, mos hesht më! Mos qëndro më duarkryq. 3Shikoji sa janë tërbuar 

armiqtë e tu, sa mendjemëdhenj janë, të gjithë ata që të urrejnë. 4Ata komplotuan 
kundër nesh. Të pabesët hartojnë plane kundër popullit tonë, që u vu nën mbrojtjen 
tënde. 5«Ngrihuni, – thanë, – do të shfarosim Izraelin! Ky popull duhet të zhduket, dhe 
emri i tij duhet harruar!» 6Ata këshillohen për të lidhur marrëveshje kundër teje dhe së 
shpejti do të jenë një me mish e me shpirt; 7populli edomas, jishmaelasit, ata nga 
Moavi edhe hagarasit; 8ata nga Gevali, Amoni dhe nga Amaleku; filistenjtë dhe banorët 
e Tirit, 9edhe asirianët vijnë duke u sjellë përforcime pasardhësve të Lotit. 
10O Perëndi, goditi siç godite midjanasit, si Siserën dhe Javinin pranë përroit Kishon. 
11Ata u asgjësuan në EinDor dhe mbetën të shtrirë në fushë si pleh. 12Trajtoji kryetarët 
e tyre siç trajtove Orevin dhe Zëevin, udhëheqësit e tyre, si Zevahun dhe Calmunën, 
13të gjithë ata që vendosën: «Do të pushtojmë tokën e Perëndisë!»  
14Ti, o Perëndia ime, bëj që të ikin si era, si gjëmbaçë të thatë, si kashta në erë! 15Bëhu 
si zjarri që e përpin pyllin, si flaka që ndez malet! 16Dëboji me stuhinë tënde, futi në 
panik me tufanin tënd! 17Turpëroji, që të fillojnë të të kërkojnë, o Zot! 18T’i kapë 
përgjithmonë turpi e tmerri, dhe të mbarojnë të mbuluar me turp! 19Që ta pranojnë se 
ti je Zot, se ti je më i Larti në mbarë botën! 
 
Këngë e pelegrinëve që arrijnë në Jerusalem 

Këngë nga përmbledhja e kole gjiumit të Korahut, që shoqërohet me vegël gatase. 
2O Zoti i gjithësisë, sa e dua shtëpinë tënde! 3Po vdes nga padurimi duke pritur 

që të hyj në oborret e Tempullit tënd. Me mish e me shpirt po të thërras, o Perëndi që 
vepron! 4Edhe trumcaku gjen një çerdhe, edhe dallëndyshja një fole ku mund t’i pjellë 
të vegjlit, pranë altareve të tua, o Zoti i gjithësisë, o mbreti im dhe Perëndia ime! 5Sa të 
lumtur janë ata që banojnë në ty, që mund të të lavdërojnë pa pushim! 
6Sa të lumtur janë ata që gjejnë strehim tek ti, që kanë në zemër këtë pelegrinazh! 7Kur 
kalojnë nëpër luginën (e shkretë) të balsamit, Perëndia e shndërron atë në oazë, duke 
hedhur atje shiun e freskët si bekim të parë. 8Ata marrin forca dhe ecin më tej për t’u 
paraqitur para Perëndisë në Cion. 
9O Zot, o Perëndia e gjithësisë, dëgjoje lutjen time, dëgjo, o Perëndia e Jakovit. 10O 
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Perëndi, shikoje mbretin, mburojën tonë, prite mirë atë që ti e kushtove. 11Po, vetëm 
një ditë në oborret e Tempullit tënd ua kalon mijëra të tjerave të kaluara gjetkë. Më 
mirë të rri në prag të shtëpisë sate, o Perëndi, sesa të jetoj mes njerëzve që nuk kanë 
as besë, as fe! 
12Ja titujt e Zotit: Dielli dhe Mburoja; gjëja që e dallon Perëndinë është dashamirësia 
dhe madhështia. Me kënaqësi Zoti i jep lumturi atij që bën jetë të panjollosur. 13O Zoti i 
gjithësisë, lum ai që beson në ty! 
 
Paqe për popullin e Perëndisë 

Këngë nga përmbledhja e kolegjiumit të Korahut. 
2O Zot, ti e tregove mëshirën tënde ndaj tokës që të takon; ti e ndryshove fatin e 

pasardhësve të Jakovit. 3Ti dëshmove në favor të popullit tënd, i fale të gjitha mëkatet 
tona. 4Ti e përmbajte zemërimin tënd, hoqe dorë nga shpërthimi i inatit tënd kundër 
nesh. 
5O Perëndi, shpëtimtari ynë, na rimëkëmb. Mos u zemëro më me ne! 6A do të mbash 
gjithnjë inat kundër nesh? A do të vazhdojë zemërimi yt brez pas brezi? 7A nuk do të 
na kthesh në jetë, ne që jemi populli yt, që të gjejmë përsëri lumturi tek ti? 8O Zot, bëj 
që të shohim mirësinë tënde, jepna ndihmën tënde.  
9Dëshiroj të dëgjoj atë që më thotë Perëndia: Zoti flet për paqen për popullin e tij, për 
besnikët e tij, për ata që do t’i besojnë përsëri. 10Po, ndihma e tij na pret menjëherë. 
Madhështia e tij do të banojë së shpejti në tokën tonë (të premtuar). 11Atëherë do të 
bashkohen mirësia dhe besnikëria, drejtësia dhe paqja do të përqafohen. 12Besnikëria 
do të burojë nga toka, kurse drejtësia do të zbresë nga qielli. 13Vetë Zoti do të na japë 
sukses, dhe toka jonë do të japë prodhimet e saj. 14Drejtësia do t’i shkojë (Zotit) 
përpara dhe do t’i përgatitë rrugën atij. 
 
Thirrje për ndihmë në vështirësi të madhe 

Lutje e Davidit.  

O Zot, jam i varfër dhe i pambrojtur; më dëgjo dhe më jep përgjigje! 2Ruajma 
jetën, sepse ty të takoj! Më ndihmo, sepse jam shërbëtori yt. O Perëndia ime, 
mbështetem në ty! 3Gjithë ditën po të thërras; ki mëshirë për mua, o Zot. 4Po të 
drejtohem ty, po të lutem të më mbushësh përsëri me gëzimin tënd. 5O Zot, ti je i mirë 
dhe i gatshëm t’i falësh mëkatet; ti je shpirtmadh ndaj të gjithë atyre që të thërrasin 
për ndihmë. 6Prandaj dëgjoje tani lutjen time; o Zot, kushtoji vëmendje thirrjes sime 
për ndihmë. 7Në vështirësinë time po të thërras për ndihmë; e di që ti do të më japësh 
përgjigje. 
8O Zot, cili prej engjëjve është si ti? Askush tjetër nuk mund t’i kryejë veprat e tua. 9Ti i 
krijove të gjitha kombet. Ato do të vijnë të bien përmbys para teje për të të bërë 
nderimet e tyre. 10Sepse ti je i madh dhe kryen mrekulli; ti je i vetmi Perëndi i vërtetë! 
11O Zot, tregomë rrugën e drejtë, që gjatë jetës sime të të qëndroj besnik! Shqetësimi im 
i vetëm qoftë gjithmonë nderimi yt dhe dëgjesa ndaj teje. 12O Zot, Perëndia ime, me 
gjithë zemër do të të falënderoj dhe do ta bëj të njohur në çdo kohë namin tënd; 13sepse 
ti ke qenë shumë i mirë ndaj meje: ti shpëtove jetën time nga bota e të vdekurve. 
14O Perëndi, njerëz të pafytyrë më sulmojnë, një turmë të egrish kërkon të më vrasë, të 
gjithë ata nuk duan t’ia dinë për ty. 15Por ti, o Zot, je Perëndi plot dashuri dhe mëshirë, 
ti ke shumë durim; mirësia dhe besnikëria jote janë të pakufishme. 16Prandaj të 
drejtohem ty, ki mëshirë për mua! Më jep fuqinë dhe ndihmën tënde! Ty të takoj me 
mish e me shpirt! 17Më trego se ti më do të mirën! Të gjithë ata që më urrejnë, do të 
turpërohen, kur të shohin se si më ndihmon dhe më ngushëllon ti. 
 
E drejta e banimit në Cion 

Këngë nga përmbledhja e kolelegjiumit të Korahut. 
Zoti e ka ndërtuar qytetin e tij. Themel është mali i tij i shenjtë. 2E do qytetin e 

Cionit, me portat e tij të bukura më shumë se të gjitha vendet e tjera ku banojnë 
pasardhësit e Jakovit. 3Ajo që thotë Ai për ty, o qytet i Perëndisë, e rrit famën tënde. 
4«Egjiptin dhe Babiloninë i numëroj ndër ata që më njohin dhe më nderojnë; edhe toka 
e filistenjve është njëra prej tyre, gjithashtu edhe Tiri me Etiopinë, për të cilat mund të 
thuhet: ky dhe ai atje janë të shtëpisë. 5Por për ty, o Cion, do të thuhet: ’Secili të ka për 
atdhe, sepse të ka ndërtuar Perëndia, më i Larti.’» 
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6Zoti harton një listë me njerëzit e të gjitha kombeve, dhe pas çdo emri shkruan: «Ky 
gëzon të drejtën e banimit në Cion». 7Të gjithë vallëzojnë nga gëzimi: «O Cion, tek ti ne 
jemi në atdhe.» 
 
Lutje në braktisje dhe në rrezik vdekjeje 

Poemë e esrahasit Heman, prej përmbledhjes së kolegjiumit të Korahut, që 

këndohet në mënyrë melankolike. 
2O Zot, o Perëndia ime, vetëm ti mund të më shpëtosh! Ditë e natë të thërras. 3Lutja 
ime të vijë tek ti, dëgjoje thirrjen time për ndihmë! 
4Mjaft kam vuajtur, dhe tani jam në prag të vdekjes. 5Të gjithë mendojnë se kam marrë 
fund; forcat e mia po shterojnë, nuk mundem më. 6Më kanë lënë si një të vdekur; më 
ndodh si me një të mbytur që e kanë hedhur në një varr të përbashkët – nuk 
kujdesesh më për ta, ndihma jote nuk i arrin më. 7Ti më ke hedhur në greminën më të 
thellë, ku më mbulon errësira e përjetshme e vdekjes. 8Zemërimi yt më shtyp përtokë, 
me valë të forta kapërcen mbi mua. 9Miqtë e mi m’i ke bëre të huaj; ata largojnë sytë 
plot neveri prej meje. Më ka rrethuar mjerimi dhe nuk gjej rrugëdalje. 10Sytë e mi janë 
të rraskapitur nga pikëllimi. 
Dita ditës të thërras për ndihmë, o Zot, dhe zgjas drejt teje duart! 11A bën ti ende 
mrekulli tek të vdekurit? Mos do të ngrihen hijet për të të lavdëruar? 12A tregohet në 
varr për mirësinë tënde, në botën e të vdekurve për besnikërinë tënde? 13A dihet në 
errësirë, çfarë veprash ke kryer? A flet ndonjëri prej të harruarve për plotësimin e 
premtimeve të tua? 14Por unë po të thërras për ndihmë, o Zot; çdo mëngjes të mbys me 
pyetje. 15O Zot, përse më ke dëbuar? Përse fshihesh prej meje?  
16Që nga fëmijëria ime, kam qenë i mjerë dhe në kthetrat e vdekjes. Ti më tmerron 
gjithmonë me fatkeqësi të reja, kështu që për pak do të dyshoj për ty. 17Si zjarr më 
arrin zemërimi yt, sulmet e tua të tmerrshme më kanë dërrmuar. 18Ato më kërcënojnë 
nga të gjitha anët, arrijnë tek unë si valë vdekjeprurëse. 19Miqtë dhe fqinjët m’i ke bërë 
të huaj; errësira është shoqëruesi im i vetëm. 
 
Ç’u bë me premtimet e dhëna Davidit? 

Poemë e esrahasit Etan.  
2O Zot, gjithnjë do të këndoj për dëshmitë e mirësisë sate. Kënga ime do ta 

shpallë besnikërinë tënde për të gjithë brezat e ardhshëm. 3«Mirësia jote nuk mbaron 
kurrë – them. – Besa jote qëndron e patundshme si qielli.»  
4Ti the: «Kam zgjedhur një njeri, dhe kam lidhur besë me të; Davidit, të besuarit tim, iu 
përbetova: 5Gjithnjë do të jetë mbret një nga pasardhësit e tu; dinastinë tënde do ta 
ruaj përgjithmonë.»  
6O Zot, qielli mburret për mrekullitë e tua, turma e engjëjve lavdëron besnikërinë 
tënde, 7sepse askush atje lart nuk është si ti, asnjë nga engjëjt nuk mund të 
krahasohet me ty. 8O Perëndi, frikën ti ngjall në këshillin qiellor; të gjithë ata që të 
rrethojnë, janë të mbushur me respekt të thellë për ty. 9O Perëndi, Zoti i gjithësisë, 
kush është aq i fuqishëm sa ti, kush e mban besën si ti? 
10Ti zbut detin rebel. Kur tërbohen dallgët e tij, ti i qetëson ato përsëri. 11Ti e vrave 
kuçedrën detare dhe e shtype me dorën tënde të fortë, i shpërndave armiqtë e tu. 12Ty 
të takon qielli, ty të takon toka, teriku me gjithçka që banon në të, sepse ti i krijove. 
13Ti krijove veriun dhe jugun; malet Tavor dhe Hermon të brohorasin ty. 14Vetëm ti e ke 
krahun e fortë, dorën e djathtë fitimtare të ngritur! 15Në drejtësi dhe në 
pakorruptueshmëri rri froni yt; mirësia dhe besnikëria të prijnë. 
16Sa i lumtur është populli që të përshëndet me brohoritje! Ai jeton në praninë tënde 
fitimtare. 17Gëzohet çdo ditë, sepse ti je Perëndia e tij. Ti e mban atë që i ke premtuar; 
kështu e mban atë në jetë. 18I jep atij fuqinë tënde të mrekullueshme. Meqë ti na do, 
jemi të fortë. 19Ty, o Zot, të takon mbrojtësi ynë; mbreti ynë sundon në emrin tënd, o 
Perëndia e shenjtë e Izraelit. 
20Dikur u fole shërbëtorëve të tu besnikë; në një vegim u the: «Kam zgjedhur një të ri 
prej popullit, ia premtova një heroi ndihmën time. 21Kam gjetur Davidin, të besuarin 
tim, dhe e shugurova mbret me vaj të shenjtë. 22Do ta mbaj me dorën time, do ta forcoj 
me fuqinë time. 23Asnjë armik nuk do ta hedhë kurrë poshtë, asnjë kryengritës nuk do 
ta mposhtë. 24Para syve të tij do t’i asgjësoj kundërshtarët e tij dhe do t’i rrëzoj përtokë 
të gjithë ata që e urrejnë. 25Besnikëria dhe mirësia ime do të jenë për të të sigurta. 
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Meqë jam në anën e tij, do të shtohet pushteti i tij. 26Do t’i jap pushtet mbi detin dhe do 
t’i nënshtroj lumenjtë e mëdhenj. 27Ai do të më thotë: «Ti je ati im, je Perëndia ime, 
mbrojtësi im i fortë!» 28Do ta bëj të parëlindurin tim, më të lartin ndër mbretërit e tokës. 
29Në çdo kohë e rrethon mirësia ime, besëlidhja ime me të është e pathyeshme. 
30Pasardhës të vazhdueshëm atij do t’i jap, dinastia e tij do të jetojë sa qielli. 31Në qoftë 
se pasardhësit e tij nuk i dëgjojnë urdhrat e mi, heqin dorë nga Ligji im dhe 32në qoftë 
se shkelin urdhërimet e mia dhe nuk i dëgjojnë rregullat, 33atëherë do ta dënoj rëndë 
mosbindjen e tyre, dhe do t’i godas për mëkatet e tyre. 34Por dashamirësinë time nuk 
do t’ia heq (Davidit); unë do t’ia mbaj besën. 35Besëlidhja ime me të nuk do të shkelet, 
premtimet e mia nuk do të ndryshohen. 36Një herë e përgjithmonë u përbetova dhe e 
garantova me shenjtërinë time: kurrë nuk do ta gënjej Davidin! 37Dinastia e tij do të 
qëndrojë përgjithmonë; fronin e tij do ta kem gjithnjë parasysh, derisa të qëndrojë 
dielli, 38përgjithmonë do të qëndrojë si hëna, ky dëshmitar besnik në re.»  
39E megjithatë, lejove që të binte dhe e dëbove! U zemërove me mbretin që vetë e 
emërove. 40Besëlidhjen me shërbëtorin tënd e hoqe, kurorën e tij e hodhe në baltë dhe e 
turpërove. 41Muret e qytetit të tij i theve dhe kështjellat e tij i shkatërrove. 42Të gjithë 
kalimtarët e plaçkitën. Fqinjët e tij tallen me të. 43U dhe fitore kundërshtarëve të tij dhe 
të gjithë armiqtë e tij i mbushe me gëzim. 44Shpatën e tij të mprehtë e le të topitej, dhe 
në luftë nuk e ndihmove. 45I dhe fund pushtetit të tij mbretëror dhe fronin e tij e rrë-
zove përtokë. 46Ti e bëre të plakej para kohe dhe e mbyte me turp e me faqe të zezë. 
47Edhe për sa kohë akoma, o Zot? A do të fshihesh përgjithmonë? Edhe sa kohë do të 
djegë zemërimi yt? 48Mendo përsëri për mua; sa e shkurtër është jeta ime! Ti na krijove 
ne njerëzit për të jetuar për shumë pak kohë! 49A ka mundësi që dikush të jetojë pa e 
gjetur vdekjen, që ndonjëri t’u shpëtojë kthetrave të botës së të vdekurve? 50O Zot, ku 
janë dëshmitë e mëparshme për mirësinë tënde? Ia premtove Davidit dhe ia garantove 
me besën tënde! 51Mendo se si i shajnë shërbëtorët e tu! Detyrohem të duroj përqeshjen 
e shumë popujve.  

52O Zot, armiqtë e tu tallen me mbretin që vetë e emërove; e vënë në lojë në çdo hap. 
53U lavdëroftë Zoti përgjithmonë! Amen, ashtu qoftë! 

 
LIBRI I KATËRT 

 
Perëndia është i përjetshëm – njeriu i vdekshëm 
Lutje e Moisiut, njeriut të Perëndisë. 

O Zot, ti ke qenë mbrojtja jonë brez pas brezi. 2Ti, o Perëndi, ekzistoje para se të 
lindnin malet, para se bota të lindte, e ti qëndron në përjetësi. 3Ti i thua njeriut: 

«Bëhu përsëri pluhur!» Kështu e kthen atje ku ishte më parë. 4Për ty një mijë vjet janë 
si një ditë, si dje – të kaluara në çast, të shkurtra sa një orë gjumë. 5Njerëzit i dëbon; 
ata zhduken si ëndërr herët në mëngjes. Ata janë si bari; 6në mëngjes lulëzon dhe 
rritet, kurse në mbrëmje është tharë. 
7Meqë zemërohesh dhe na kundërshton, jemi të humbur dhe duhet të zhdukemi. 
8Sepse ti shikon gabimin më të vogël; ti i zbulon të gjitha mëkatet tona. 9Zemërimi yt 
peshon rëndë mbi jetën tonë, prandaj ajo është kalimtare si psherëtimë. 10Ndoshta 
jetojmë shtatëdhjetë vjet, ndoshta edhe tetëdhjetë – por edhe vitet më të mira janë 
mundim dhe barrë! Sa shpejt kalon gjithçka, e ne nuk jemi më! 
11Por kush kupton sa i tmerrshëm është zemërimi yt, e kush e merr atë për zemër? 12Ta 
pranojmë sa e shkurtër është jeta jonë, që të vijmë në vete! 
13O Zot, edhe sa kohë do të zemërohesh me ne? Ki mëshirë për ne dhe kthehu te ne! 
14Ta ndiejmë çdo mëngjes që ti na mban në dorë, atëherë ditët tona do të mbushen me 
ngazëllim dhe falënderim. 15Për shumë vjet bëre të binin mbi ne halle dhe fatkeqësi; na 
jep tani po aq vjet me gëzim! 16Të përjetojmë se si ndërhyn, fëmijët tanë t’i shohin  
veprat e tua të mëdha! 17O Zot, Perëndia jonë, bëhu i mirë me ne! Puna jonë të mos jetë 
e kotë! Po, o Zot, ndihmona që të na dalë mbarë ajo që bëjmë! 
 
Nën mbrojtjen e Perëndisë 

Kush jeton nën mbrojtjen e Perëndisë më të lartë dhe mund të banojë tek ai që 
ka gjithëpushtet, 2mund t’i thotë Zotit: «Ti je strehimi im, tek ti jam i sigurt si në 

një kështjellë. O Perëndia ime, besoj në ty!»  
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3Mund të jesh i sigurt: Zoti do të të shpëtojë nga kurthet që të ngre njeriu nga tradhtia 
dhe nga shpifja. 4Ai i hap flatrat mbi ty, ti je i sigurt pranë tij. Si mburojë dhe mur 
mbrojtës të mbron besnikëria e tij. 5Nuk ke përse të frikësohesh: as nga rreziqet dhe 
tmerri natën, as nga sulmet ditën, 6as nga murtaja që bie në terr, as nga epidemia që 
bën kërdinë në mesditë. 7Edhe në qoftë se pranë teje vdesin me mijëra dhe rreth teje 
bien me dhjetra mijëra njerëz, ty nuk do të gjejë gjë. 8Me sytë e tu do ta shohësh se si 
Perëndia i dënon të gjithë ata që e përbuzin, ata që nuk e përfillin. 9Ti do të thuash: 
«Zoti është strehimi im.» Po, ti e gjete mbrojtjen te Perëndia më i lartë. 10Prandaj asgjë e 
keqe nuk do të të ndodhë, asnjë fatkeqësi nuk do ta kërcënojë shtëpinë tënde. 
11Perëndia u dha urdhër engjëjve të vet, që të të mbrojnë, kudo që të shkosh. 12Ata do të 
të mbajnë për dore, që të mos pengohesh në ndonjë gur. 13As luanët e as gjarpërinjtë 
nuk do të të bëjnë dëm; ti do t’i shkelësh të gjithë me këmbë. 
14Vetë Perëndia ka thënë: «Ai më qëndron besnik, prandaj do ta ruaj. Meqë më njeh e 
më nderon, do ta çoj në vend të sigurt. 15Kur të më thërrasë për ndihmë, do ta dëgjoj. 
Kur të jetë në rrezik, do t’i jem pranë; do ta nxjerr nga e keqja e do t’ia vë nderin në 
vend. 16Do t’i jap jetë të gjatë dhe të mbarë; ai do ta përjetojë ndihmën që priste.» 
 
Falënderimi i Zotit sjell gëzim 

Këngë për ditën e adhurimit.    
2O Zot, gëzohem të të falënderoj ty, të lavdëroj më të Lartin me këngë; 3herët në 

mëngjes lavdëroj mirësinë tënde dhe natën bëj të njohur besnikërinë tënde, 4me 
tingëllimin e harpës me dhjetë tela, me muzikën e lahutës dhe të lirës. 
5Ajo që bëre ti, o Zot, më sjell gëzim; ndërhyrja jote më bën të brohoras. 6O Zot, sa të 
fuqishme janë veprat e tua! 7Kush nuk ka mendjemprehtësi morale, nuk i dallon. Kush 
nuk do t’ia dijë për to, nuk do të kuptojë asgjë. 8Njerëzit që nuk i përfillin urdhërimet e 
tua, mund të mbijnë si bari, keqbërësit mund të lulëzojnë e të jenë të suksesshëm – në 
fund do të shfarosen! 9Ti, o Zot, që je lart mbi të gjithë, ti qëndron përgjithmonë. 10Por 
armiqtë e tu, o Zot, armiqtë e tu do të mbarojnë; do të dëbohen, ata keqbërësit! 
11Ti më dhe forcën e demit të egër dhe më ngarkove me nder e gëzim. 12Shoh rënien e 
armiqve të mi, dëgjoj vajtimin e kundërshtarëve që mendonin të më sulmonin. 
13Kush i qëndron besnik Perëndisë, rritet si palma me blerim të përhershëm dhe bëhet 
i madh si cedrat e forta të Libanit. 14Besniku rritet pranë Zotit, Perëndisë sonë, si pema 
që rri në oborrin e Tempullit. 15Edhe në moshë të thyer jep fryte, mbetet gjithnjë plot 
me lëng dhe forcë. 16Jeta e tij dëshmon se Zoti vepron drejt, atij ia kam besën, tek ai 
nuk ka padrejtësi! 
 
Zoti i mbarë botës 

Zoti është mbret! Madhështia e mbështjell si mantel; fuqia e rrethon si brez. 
Toka ka themel të fortë, nuk shembet. 2O Zot, froni yt qëndron prej përjetësisë, 

ti je para çdo krijimi. 3Deti tërbonte, tërbonte dhe shungullonte me ulërimë – dhe 
vazhdimisht donte të tërbonte, deti! 4E madhe është ulërima e detit, edhe më të mëdha 
janë dallgët e tij, por më i madhi dhe më i forti je ti, o Zoti i qiellit! 
5Urdhërimet e tua meritojnë besim të plotë dhe Tempullin tënd duhet ta përfillë 
çdokush, ta pranojë atë përgjithmonë si vendin e shenjtë, o Zot. 
 
Gjyqtari i mbarë botës 

Ty të takon hakmarrja! Eja në fund, o Zot, shfaqu! 2Ndërhyr, ti gjyqtar i mbarë 
botës, jepu njerëzve të pafytyrë atë që meritojnë! 

3Edhe sa kohë do të triumfojnë të gjithë ata që të përbuzin? Edhe sa kohë, o Zot? 
4Flasin e flasin, këta keqbërës, ata janë mburravecë të pafytyrë dhe mendjemëdhenj. 5O 
Zot, popullin tënd e shtypin, njerëzit që të takojnë ty i shkelin! 6Pa ngurrim i vrasin 
vejushat dhe jetimët, si dhe të huajt, mysafirët në tokën tënde. 7«Zoti nuk sheh asgjë – 
thonë. – Perëndia e Izraelit nuk kujdeset për këtë!»  
8A ka më të marrë se ju? Kur do të mendoni pak, ju budallenj! 9Ai që u dha njerëzve 
veshët, a nuk do të mund të dëgjojë? Ai që u krijoi atyre sytë, a nuk do të mund të 
shohë vetë? 10Ai që i disiplinon kombet, a nuk do t’ju dënojë edhe ju? Ai që u jep 
njerëzve diturinë, 11ai, Zoti, i di të gjitha planet e tyre dhe i di se sa të kota dhe të 
paarsyeshme janë ato. 
12Lum ai që e disiplinon ti, o Zot, të cilit i jep dituri nëpërmjet Ligjit tënd! 13Kështu e 
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mbron, që të mos bjerë në fatkeqësi, gjersa të hapet gropa për atë që përbuz Ligjin 
tënd. 14Popullin tënd nuk e mohon, o Zot, nuk i lë në baltë të tutë. 15Së shpejti gjyqtarët 
do të gjykojnë sipas drejtësisë, dhe të gjithë të drejtët do të gëzohen. 
16Kush do të ndërhyjë për mua para keqbërësve? Kush do të më mbrojë nga njerëzit e 
këqij? 17O Zot, po të mos më ndihmoje ti, unë do të kisha vdekur përgjithmonë prej 
kohësh. 18Gjithnjë kur mendoja: «Tani po rrëzohem!», ti më mbështete me mirësinë 
tënde. 19Kur hidhërohesha nga mijëra shqetësime, më ngushëllove dhe më ktheve 
gëzimin. 
20A u lejohet gjyqtarëve të padrejtë të të thërrasin dhe në emër të drejtësisë sate të 
nxjerrin vendime të padrejta? 21Ata bashkohen kundër çdo njeriu që dëshiron t’u 
përmbahet urdhërimeve të tua; atë e dënojnë me vdekje, megjithëse është i pafajshëm. 
22Por ti, o Zot, Perëndia ime, ti je kështjella ime, vendi i sigurt ku mund të fshihem. 23Ti 
ua shpaguan mëkatet dhe i asgjëson nëpërmjet së keqes së tyre. Po, o Zot, Perëndia 
jonë, zhduki! 
 
Asnjë adhurim pa dëgjesë 

Ejani të këndojmë për nder të Zotit, ta përshëndetim atë me brohoritje të 
gëzueshme; sepse ai është mbrojtësi ynë i fortë! 2Të paraqitemi para tij me 

falënderimin tonë, ta nderojmë me këngët tona! 3Sepse Zoti është Perëndia më i lartë, 
mbreti më i madh që sundon mbi të gjithë ‘perënditë’ e tjera. 4Nën pushtetin e tij është 
thellësia e tokës, dhe atij i takojnë majat e maleve. 5Deti i përket atij – ai e krijoi – edhe 
teriku, të cilin vetë e formoi. 6Ejani, të përkulemi, të biem përmbys para tij, ta 
adhurojmë, atë, Zotin, Krijuesin tonë! 7Sepse ai është Perëndia jonë, e ne jemi populli i 
tij, për të cilin ai kujdeset si bariu; na udhëheq si kope. 
Sot vlen ta dëgjoni atë që ju thotë: 8«Mos jini aq të pandreqshëm sa ç’ishin dikur të 
parët tuaj në Merivë ose në rastin e Masës në shkretëtirë! 9Atje më provokuan, më vunë 
në provë, megjithëse i kishin parë veprat e mia. 10Mbarë brezi ngjalli tek unë neveri për 
dyzet vjet! Në fund duhej ta vija re: «Gjithçka që dëshirojnë, është e mbrapshtë; kurrë 
nuk e kërkuan vullnetin tim.» 11Prandaj në zemërimin tim u përbetova: «Ata nuk do të 
hyjnë kurrë në tokën (e premtuar), ku unë dëshiroja t’u jepja pushim!»  
 
Perëndia, mbreti i mbarë botës 

Këndojini Zotit një këngë të re! Këndojini Zotit, ju banorët e mbarë botës! 
2Këndoni për nder të Zotit, falënderojeni Perëndinë tuaj, tregoni ditë e natë se si 

ndihmon ai me dëshirë! 3Tregojini mbarë njerëzimit madhështinë e tij, njoftojini të 
gjitha kombet për veprat e tij të mëdha!  

4Zoti është i fuqishëm, duhet lavdëruar; atij i duhet pasur frikë më shumë se të gjitha 
‘perëndive’ të tjera.♦ 5Perënditë e kombeve janë vetëm idhuj të vdekur, por Zoti është ai 
që krijoi qiellin. 6Atë e rrethon pushteti dhe madhshtia; madhështia mbush Tempullin 
e tij.  

7Ngrihuni ta takoni, ju o kombe! Nderojeni Zotin, nënshtrojuni pushtetit të tij! 8Jepini 
atij nderin që i përket. Sillini dhuratat për t’i flijuar në Tempullin e tij! 9Bini përmbys 
para Zotit, kur të paraqitet në shenjtëroren e tij! Mbarë bota të dridhet para tij.  

10Thuajuni të gjithë njerëzve: «Zoti është mbret!» Toka ka themele të forta, nuk do të 
shembet. Zoti do t’i sundojë të gjitha kombet me drejtësi! 11Të gëzohet qielli, të 
ngazëllohet toka, të tërbohet deti me gjithçka që jeton në të.  

12Të gëzohen arat, bashkë me gjithçka që rritet në to; të gëzohen të gjitha pemët!  

13Sepse po vjen Zoti; ai po vjen për ta siguruar drejtësinë në botë.  
Ai do të mbretërojë mbi të gjitha vendet si gjyqtar i drejtë e i paanshëm. 
_____________ 
♦ bëhet fjalë për fuqitë e errësirës që adhurohen nëpërmjet kulteve idhujtare të kombeve.  
Izraeli bënte përjashtim në sy të Zotit. 
 
Mbreti i botës dhe populli i tij 

Zoti është mbret! Të brohorasë mbarë toka, të gëzohen të gjithë ishujt. 
2Zotin e rrethon errësira e thellë e reve; sundimi i tij është bazuar në të drejtën e 

në drejtësinë. 3Para tij shkon zjarri dhe i djeg të gjithë armiqtë e tij. 4Vetëtima e tij ndrit 
mbarë botën; bota e sheh dhe dridhet. 5Malet shkrijnë si dyllë, para tij, Zotit të mbarë 
botës. 6Qielli shpall se si e mban fjalën, dhe të gjitha kombet shohin madhështinë e tij. 
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7Të gjithë ata që adhurojnë shtatoret e idhujve dhe mburren për idhujt e tyre të 
vdekur, do të turpërohen, sepse të gjitha ‘perënditë’ e nderojnë Zotin. 8Në malin e 
Cionit flitet për këtë dhe gëzohet, brohoritet në të gjitha qytetet e Judës, sepse ti, o Zot, 
korre fitore. 9O Zot, ti je më i larti në botë, ti je më i lartë se të gjitha ‘perënditë’! 10Të 
gjithë ju që e doni Zotin, urrejeni të keqen! Meqë merrni anën e tij, ai e ruan jetën tuaj; 
ju çliron nga pushteti i armiqve të tij. 
11Së shpejti do të lindë dielli për të gjithë ata që ia mbajnë besën dhe e dëgjojnë me 
gjithë zemër; atëherë do të këndojnë plot gëzim! 12Gëzohuni për Zotin, ju që jeni 
besnikët e tij! Falënderojeni atë dhe mos harroni se ai është i shenjtë.  
 
Zoti i botës ndihmon popullin e tij 

Këndojini Zotit një këngë të re!  Për ne ai kreu mrekulli; me pushtetin e tij 
hyjnor korri fitore. 2Para mbarë botës Zoti tregoi se si e çliroi popullin e tij. Tani 

të gjithë e kanë të qartë: mund t’i zihet besë. 3E plotësoi premtimin e tij dhe i tregoi 
Izraelit mirësinë dhe besnikërinë. Të gjitha kombet e botës e panë se si na shpëtoi 
Perëndia jonë. 
4Brohoritni për Zotin, ju banorët e botës! Kërceni nga gëzimi, lavdërojeni me këngë! 5Të 
kumbojë harpa për nder të tij, nderojeni duke u rënë veglave me tela! 6Të kumbojnë 
trumbetat dhe brirët, brohoritni për Zotin, sundimtarin e botës! 7Të gjëmojë deti me 
gjithçka që jeton në të; të gëzohet toka me të gjithë ata që banojnë në të! 8Të brohorasin 
lumenjtë dhe të këndojnë malet nga gëzimi! 9Sepse Zoti po vjen; po vjen për të siguruar 
drejtësinë në botë. Do të sundojë mbi të gjitha kombet dhe në të gjitha vendet si 
gjyqtar i drejtë dhe i paanshëm. 
 
Perëndia i shenjtë është mbreti ynë 

Zoti është mbret! Froni i tij është mbi engjëjt rojtarë; kombet dridhen, toka 
tundet. 2Zoti është i fuqishëm në qytetin e Cionit, sundimtar i pushtetshëm mbi 

të gjitha kombet. 
3Të gjithë të të lavdërojnë, ty, Perëndinë e madh, që ngjall respekt të thellë! Ti je i 
shenjtë! 4Ty, mbretit, të takon pushteti, dhe ti siguron të drejtën. Ti i caktove rregullat 
për jetën tonë, ti vendose në Izrael drejtësinë dhe rendin. 
5Lavdërojeni Zotin, Perëndinë tonë! Bini përmbys para fronit të tij! Ai është i shenjtë! 
6Moisiu dhe Aharoni ishin priftërinjtë e tij, edhe Samueli mund t’i drejtohej atij; ata i 
luteshin atij, dhe ai u jepte përgjigje. 7Foli me ta nga shtëllunga e reve, dhe ata iu 
përmbajtën kërkesave dhe urdhërimeve që u besoi ai. 
8O Zot, Perëndia jonë, ti e dëgjove lutjen tonë; ia fale popullit tënd mëkatet, por, 
megjithatë ti duhej t’i dënoje gabimet. 9Lavdërojeni Zotin, Perëndinë tonë! Bini përmbys 
para malit të tij të shenjtë! Zoti, Perëndia jonë, është i shenjtë! 
 
Ne jemi populli i tij 

Këngë falënderimi. 

 Brohoritni për Zotin, ju banorët e botës! 2Vihuni me gëzim në shërbim të tij! 
Afrojuni atij me brohoritje të madhe! 3Mendohuni mirë: vetëm Zoti është Perëndi! Ai na 
krijoi dhe ne i takojmë atij. Ne jemi populli i tij, për të cilin ai kujdeset si bariu për 
kopenë e tij. 4Hyni në portat e Tempullit me këngë falënderimi, hyni në oborrin e 
brendshëm me këngë lavdërimi! Lavdërojeni Zotin, falënderojeni për veprat e tij! 5Sepse 
Zoti sillet mirë me ne; dashuria e tij nuk mbaron kurrë; e mban besën përgjithmonë. 
 
Premtimi solemn i mbretit 

Këngë e Davidi.  

Do të këndoj për mirësinë dhe për drejtësinë, o Zot. Prandaj këndoj dhe luaj 
për nderin tënd. 2Kujdesem që të jetoj në mënyrë shembullore. Kur do të vish tek unë? 
Me zemër të drejtë jetoj ndër ata që më rrethojnë. 3Nuk merrem me plane për të keqen. 
Shkelja e urdhërimeve të Perëndisë ngjall neveri tek unë, askush të mos flasë kështu 
për mua. 4Nuk dua t’ia di për ligësinë; prandaj qëndroj larg mashtrimit. 5Kush shpif 
për të afërmin – edhe kur nuk e bën këtë publikisht – atij do t’ia mbyll gojën 
përgjithmonë. Nuk duroj asnjeri që është mendjemadh dhe që përçmon të tjerët. 6Por i 
kërkoj me sy të gjithë ata që janë besnikë dhe të besuar; me njerëz të tillë shoqërohem. 
Kur dikush bën një jetë shembullore, e marr në shërbimin tim. 7Për mashtruesin nuk 
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ka vend pranë meje dhe gënjeshtarët duhet të zhduken. 8Çdo mëngjes bëj gjyq të 
rreptë kundër të gjithë keqbërësve të tokës. Secilin që i shkakton tjetrit fatkeqësi, do ta 
largoj nga qyteti i Zotit. 
 
Shpresa në vështirësi 

Lutja e një fatkeqi, të cilit i mbarojnë forcat dhe e qan hallin e tij para Zotit. 
2O Zot, dëgjoje lutjen time; të arrijë deri tek ti thirrja ime për ndihmë 3Tani që 

jam në rrezik, mos ma kthe shpinën! Më dëgjo tani, po të thërras; më dëgjo shpejt. 
4Jeta ime po zhduket si tym, trupi im po më digjet si furrë. 5Forcat e jetës sime thahen 
si bari në vapën e diellit, edhe ushqimin e harroj. 6Vetëm të rënkoj e jam bërë i tëri 
kockë e lëkurë. 7I ngjaj zogut të egër në shkretëtirë, kukuvajkës që banon në 
gërmadha. 8I vetëm rri zgjuar në shtrat, si zogu i vetmuar në çati. 9Armiqtë e mi më 
shajnë vazhdimisht. Kur dëshirojnë të shajnë dikë, përmendin emrin tim e thonë: 
«Rëntë mbi ty fatkeqësia, siç ra mbi atë njeri!» 10Për ushqim kam vetëm pluhur e hi, 
lotët më përzihen në pije. 11Prej pakënaqësisë dhe zemërimit që ke ndaj meje, më ngrite 
lart dhe pastaj më rrëzove përtokë. 12Jeta ime i ngjan ditës që po perëndon; së shpejti 
nata do t’i përpijë hijet. Si bari në fushë, po fishkem, po thahem. 
13Por ti, o Zot, mbretëron përgjithmonë, dhe të gjithë brezat do të flasin për ty. 14Ti do të 
ndërhysh dhe do të kesh mëshirë për qytetin e Cionit. Është koha që të kujdesesh për 
të; ka ardhur koha e caktuar! 15Ne, shërbëtorët e tu, i duam gurët e tij; na vjen keq që 
qyteti ka mbetur gërmadhë. 
16Zotin ta pranojnë të gjitha kombet, të gjithë sundimtarët të përkulen para ma-
dhështisë dhe pushtetit të tij! 17Meqë Zoti do ta rindërtojë qytetin e Cionit, do të shfaqet 
në madhështinë dhe pushtetin e tij. 18Lutjet e të shtypurve nuk i refuzon, por i pranon 
ato me qejf. 19 Këto fjalë të mia duhet të shkruhen për brezin e ardhshëm; si populli i ri 
ai do ta lavdërojë Zotin. 20Që lart nga qielli Zoti hedh vështrimin në tokë nga lartësia e 
vendit të tij të shenjtë; ai përkulet 21për të dëgjuar rënkimin e të burgosurve dhe për të 
liruar të dënuarit me vdekje. 22Zotin do ta lavdërojnë në malin e Cionit, në mbarë 
Jerusalemin do ta adhurojnë, 23kur atje të mblidhen kombet dhe ta nderojnë të gjithë 
mbretërit. 
24Në lulen e moshës Zoti m’i shteroi forcat, m’i shkurtoi ditët e jetës sime. 25Prandaj i 
them: «Perëndia ime! Mos më lër të vdes në lulen e moshës!» 
Ti vetë mbijeton nëpër breza. 26Prej kohësh tokën e themelove, qiellin vetë e krijove. 
27Ata do të kalojnë, por ti do të mbetesh. Ata do të vjetrohen dhe do të prishen si 
veshjet, ti i ndërron si rroba, dhe ata do të zhduken. 28Por ti do të mbetesh i njëjti, dhe 
vitet e tua nuk do të mbarojnë kurrë. 29Fëmijët tanë do të jetojnë në siguri dhe fëmijët e 
tyre do të jenë të sigurt nën mbrojtjen tënde. 
 
Falja e madhe e falënderimit 

Këngë e Davidit.  

Do ta falënderoj Zotin me gjithë zemër, do t’i këndoj këngën time Perëndisë 
së shenjtë! 2Do ta lavdëroj Zotin me të gjitha forcat e mia e kurrë nuk do ta harroj 
dashamirësinë e tij. 
3M’i fali të gjitha mëkatet, më shëroi nga çdo sëmundje, 4më rrëmbeu nga varri dhe më 
mbuloi me mirësi dhe me mëshirë. 5Me të mira e mbush jetën time dhe më jep forca të 
reja; ngrihem lart si shqiponjë. 
6Zoti e plotëson premtimin e tij; ia siguron të drejtën popullit të shtypur. 7Kështu i 
besoi Moisiut planet e tij, dhe popullit të Izraelit veprat e tij. 8Zoti është plot mirësi dhe 
mëshirë, plot dashuri dhe durim të pakufishëm. 9Nuk padit vazhdimisht dhe nuk 
mban inat përgjithmonë. 10Nuk na dënon, megjithëse e meritojmë, nuk na paguan me 
çmimin e mëkateve tona. 11Sa i pamasë është qielli, aq e madhe është mirësia e 
Perëndisë ndaj besnikëve të tij. 12Sa e largët është lindja nga perëndimi, po aq na i 
largon Perëndia mëkatet. 13Zoti i do të gjithë ata që e nderojnë, si ati që do fëmijën e 
vet. 
14Ai e di nga se jemi krijuar, e ka parasysh se ne jemi veçse pluhur! 15Jeta e njeriut i 
ngjan barit, lulëzon si lulet në fushë; 16era vjen nga shkretëtira dhe e zhduk, aty ku 
ishte, nuk i mbetet më asnjë gjurmë. 17Por mirësia e Perëndisë mbetet përgjithmonë; ai 
ua mban besën atyre që e nderojnë dhe kujdeset për fëmijët dhe nipërit, 18kur i 
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qëndrojnë besnikë dhe veprojnë sipas rregullave të besëlidhjes së tij. 
19Zoti e ka ngritur fronin e tij në qiell; si mbret sundon mbi mbarë botën. 20Ju engjëj të 
pushtetshëm, lavdërojeni Zotin, ju që i bindeni fjalës së tij dhe zbatoni urdhrat e tij. 
21Ju të pushtetshmit në qiell, lavdërojeni Zotin, ju shërbëtorët e tij, ju zbatuesit e 
vullnetit të tij! 22Edhe ju të gjitha qeniet e tjera, që ai ju ka krijuar, lavdërojeni Zotin, 
kudo që banoni në mbretërinë e tij! Unë vetë them: O Zot, të falënderoj! 
 
Pushteti dhe mirësia e Krijuesit 

Zotin do ta lavdëroj! O Zot, o Perëndi, sa i madh je! Ti je i veshur me 
madhështi dhe me shkëlqim, 2ti je i mbuluar me dritë, porsi me mantel. E 

shtrin qiellin si fletët e çadrës, 3banesën e ke ndërtuar mbi ujërat e qiellit. Ti i merr retë 
për karrocë, ti fluturon mbi flatrat e erës. 4Stuhia është lajmëtari yt, dhe zjarri në 
shërbimin tënd. 
5Tokën e ndërtove në themele të forta; tani është e sigurt dhe nuk do të shembet. 
6Ujërat kishin mbuluar Tokën; ato qëndronin përmbi malet më të larta. 7Nga zëri yt ato 
u frikësuan, nga bubullima jote ikën; 8nga malet u derdhën poshtë në lugina, deri në 
vendin që u caktove ti. 9Ti u vure ujërave kufi; ato nuk do ta përmbysin më botën 
kurrë. 
10Ti bën të dalin gurra që kthehen në përrenj, dhe rrugën e tyre e kërkojnë midis 
maleve. 11Në to mund të pinë të gjitha kafshët; gomarët e egër shuajnë atje etjen. 12Në 
brigje zogjtë bëjnë çerdhet e tyre; nga gjethet e dendura dëgjohen këngët e tyre. 13Nga 
qielli ti lëshon shiun mbi male; kujdesesh që toka ta pijë sa të ngopet. 14Ti bën që të 
rritet bari për bagëtinë dhe bimët që vetë njeriu i kultivon; kështu atyre toka u jep 
ushqimin: 15vera për t’u gëzuar, vajin për t’u zbukuruar, bukën për t’u forcuar. 
16Edhe pemët e mëdha kanë ujë sa të ngopen, cedrat e Libanit që ti vetë i mbolle. 17Në 
degët e tyre zogjtë bëjnë foletë, lart në majat e pemëve qëndrojnë lejlekët. 18Malet më të 
larta janë për dhitë e egra; në shkëmbinj vjedullat gjejnë strehim. 
19Hënën e bëre për të shënuar kohën; dielli e di kur duhet të perëndojë. 20Kur ti dërgon 
errësirën, bëhet natë dhe kafshët e pyllit fillojnë të lëvizin. 21Luanët e rinj ulërijnë pas 
presë; presin nga ti, o Zot, që t’i ngopësh. 22Kur ngrihet dielli, ato tërhiqen për të 
pushuar në skutat e tyre. 23Atëherë zgjohet njeriu; shkon në punën e tij dhe mundohet 
derisa të errësohet. 
24O Zot, çfarë mrekullish ke bërë! Gjithçka e ke rregulluar me urtësi; toka është 
mbushur plot me krijesat e tua. 25Ja, deti i gjerë dhe i pamasë, gëlon nga qeniet e 
panumërta, nga kafshët e mëdha dhe të vogla. 26Atje qarkullojnë anijet edhe kuçedra 
detare e rrezikshme që ti e krijove për të luajtur me to. 27Të gjitha qeniet e tua presin që 
t’u japësh ushqim në kohën e duhur. 28Marrin atë që u shtrin dora jote; ti hap dorën 
dhe ata të gjithë ngopen. 29Por kur u kthen shpinën, tronditen. Kur u heq frymën e 
jetës, ato vdesin dhe kthehen në pluhur. 30Kur u dërgon rishtas frymën tënde, fillon 
përsëri jeta. Ti i jep tokës pamjen e re. 
31Madhështia e Krijuesit do të mbetet e dukshme përgjithmonë. Zoti kënaqet për atë që 
krijoi! 32Tokën e shikon dhe ajo tundet; malet i prek dhe ato lëshojnë tym. 
33Do t’i këndoj Zotit gjithë jetën time; do ta lavdëroj Perëndinë tim, sa të kem frymë. 
34Dëshiroj ta gëzoj Atë me këngën time, sepse vetë gëzohem për Zotin tim. 35Kush 
ngrihet kundër Zotit, duhet të zhduket nga toka. Të mos ketë më keqbërës! 
Zotin do ta falënderoj! Lavdi Atij! 
 
Perëndia e mban fjalën 

Falënderojeni Zotin! Thuaje me zë të lartë se kush është Perëndia juaj; 
tregoju të gjitha kombeve ç’ka bërë ai! 2Këndoni dhe luani për nder të tij. 

Kujtoni mrekullitë e tij! 3Jini krenarë për të, për Perëndinë e shenjtë! Gëzohuni për të, 
ju që jeni besnikët e tij! 4Afrojuni Zotit, sepse ai është i fuqishëm; kërkoni në çdo kohë 
praninë e tij! 5-6Ju pasardhësit e shërbëtorit të tij, Avrahamit, ju pasardhësit e Jakovit, 
të zgjedhurit e tij, kujtoni veprat e tij të fuqishme, mrekullitë dhe vendimet e tij gjy-
qësore! 
7Ai, Zoti, është Perëndia jonë, sundimi i tij përfshin mbarë botën. 8Ai nuk e harron 
kurrë besëlidhjen e tij me ne, premtimi i tij vlen për mijëra breza. 9Ashtu iu përbetua 
Avrahamit, ashtu ia vërtetoi Izakut me betim. 10Ashtu i premtoi edhe Jakovit, si 
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besëlidhje të përjetshme me Izraelin. 11Tha: «Po ju jap mbarë tokën e Kënaanit, që ta 
keni si trashëgim.» 12Atëherë ishte e lehtë për t’i numëruar, ishin vetëm një grusht 
njerëzish, të huaj të imigruar në tokën (e premtuar). 13Shkonin nga një popull tek tjetri, 
duke u endur nëpër vendet e sundimtarëve të shumtë. 14Por Perëndia nuk lejonte që të 
shtypeshin nga askush, për hatrin e tyre i paralajmëroi sundimtarët: 15«Mos i prekni 
shërbëtorët e mi të zgjedhur! Mos u prekni asnjë qime flloku lajmëtarëve të mi!»  
16Ai shkaktoi në vend uri të madhe, dhe njerëzit nuk gjenin asnjë për të ngrënë. 17Por 
kishte dërguar para tyre një njeri, Josefin, që u shit skllav. 18Atij i vunë prangat në 
këmbë, ia rrethuan qafën me unazë, 19derisa të plotësoheshin profecitë e tij dhe të dilte 
i pafajshëm sipas fjalës së Zotit. 20Mbreti dha urdhër t’i zgjidheshin prangat; 
sundimtari i shumë popujve e liroi. 21I besoi pushtetin, administrimin e mbarë pronës 
së tij, 22që t’u jepte ministrave urdhra, këshilltarëve mbretërorë t’u mësonte urtësi. 
23Atëherë Jakovi erdhi në Egjipt, Izraeli u bë mysafir në vendin e hamitëve. 24Zoti e 
shumëzoi popullin, e bëri më të fuqishëm se shtypësit e tij. 25Ashtu shndërroi mendjen 
e egjiptianëve; ata filluan t’i urrenin izraelitët dhe t’i mashtronin fshehtas shërbëtorët e 
Perëndisë. 26Atëherë ai dërgoi Moisiun, të besuarin e tij, dhe Aharonin, të cilin vetë e 
kishte zgjedhur. 27Ata kryen mrekulli të profetizuara, dëshmitë e tij në tokën e 
hamitëve. 28Dërgoi errësirën më të dendur, dhe (egjiptianët) iu bindën urdhrit të tij. 
29Shndërroi në gjak ujërat e egjiptianëve dhe bëri të ngordhnin peshqit e tyre. 
30Bretkosat gëluan në mbarë vendin, hynë deri në dhomat e mbretit. 31Me urdhrin e 
Zotit u dyndën dëmtuesit; tufat e mushkonjave mbuluan mbarë Egjiptin. 32Në vend të 
shiut u dërgoi breshër, dhe rrufeja goditi gjithkund në tokë. 33Ua shkatërroi hardhitë 
dhe fiqtë, të gjitha pemët i theu në krahinën e tyre. 34Me urdhrin e tij u shfaqën 
karkalecat, një ushtri e panumërt shkatërrimtare 35që nuk la në këmbë asnjë fije bari 
dhe shkretoi fushat anekënd. 36Në fund bëri të vdisnin të parëlindurit, goditi krenarinë 
e familjeve egjiptiane. 
37Pastaj i bëri të tijët të dilnin nga vendi, të ngarkuar me pasuri prej ari dhe argjendi; 
në fiset e tyre askush nuk mbeti prapa. 38Mbarë Egjipti u gëzua për nisjen e tyre; kaq e 
madhe ishte frika prej Izraelit. 39Me një re Zoti mbrojti popullin e tij, dhe zjarri ia ndriti 
natën. 40Kur iu lutën, Zoti u dërgoi shkurtë; me bukë prej qiellit ai i ngopi. 41Hapi 
shkëmbin dhe buroi ujë; si lumë rrodhi nëpër shkretëtirë. 
42Ashtu bëri për shkak të premtimit të tij të shenjtë, që i kishte dhënë Avrahamit. 43Kur 
e çliroi popullin e tij të zgjedhur, atëherë ata këndonin dhe ngazëllonin nga gëzimi. 44U 
dha tokën e popujve të tjerë, u dha për pronë frytet e punës së të huajve, 45që të 
ndiqnin udhëzimet e tij dhe t’u bindeshin urdhrave të tij. Lavdi Zotit! 
 
Pabesia e Izraelit dhe besa e Perëndisë 

Haleluja – lavdi Zotit! Falënderoje Zotin, sepse ai është i mirë ndaj nesh, 
dashuria e tij nuk mbaron kurrë! 2Kush mund t’i numërojë të gjitha veprat e 

tij dhe ta falënderojë atë siç duhet? 
3Sa të lumtur janë të gjithë ata që e drejtojnë jetën sipas udhëzimeve të Perëndisë e në 
çdo kohë zbatojnë atë që kërkon ai! 
4Kur t’i tregosh popullit tënd dashuri, o Zot, mendo edhe për mua! Kur ta çlirosh, më 
ndihmo edhe mua! 5Dua të provoj lumturinë e të zgjedhurve të tu, të gëzohem bashkë 
me popullin tënd, të ngazëllohem bashkë me të gjithë ata që të takojnë ty. 
6Ne mëkatuam kundër teje, njëlloj si të parët tanë, bëmë padrejtësi dhe u ngarkuam 
me faj. 
7Atëherë në Egjipt, të parët tanë nuk kuptuan asgjë nga mrekullitë e Perëndisë. 
Harruan dëshmitë e shumta të mirësisë së tij, e kundërshtuan në bregun e Detit të 
Xunkthtë. 8Megjithatë, ai i shpëtoi dhe u tregoi fuqinë e tij të madhe, sepse nderi i tij 
ishte në rrezik. 9E qortoi rreptë Detin e Xunkthtë dhe deti u tha. Aty ku zakonisht 
kishte ujëra të thella, bëri që të zgjedhurit e tij të kalonin në terik. 10I shpëtoi nga 
armiqtë e mbushur me urrejtje dhe i çliroi nga pushteti i tyre. 11Ujërat i mbuluan ata 
që i ndiqnin, asnjëri prej tyre nuk mbeti i gjallë. 12Atëherë u zunë besë fjalëve të tij dhe 
e lavdëruan atë me këngë. 
13Por pas pak veprat e tij i harruan; nuk pritën të plotësohej plani i tij. 14E provokuan 
Perëndinë në shkretëtirë, se nuk mund t’u qëndronin epsheve të tyre. 15U dërgoi atë që 
kërkonin; por në fund ai i sëmuri aq rëndë, saqë u dobësuan gjithnjë e më shumë. 

106



 607

16Në fushim plasi xhelozia për Moisiun edhe për Aharonin, shërbëtorin e kushtuar të 
Zotit. 17Atëherë toka u hap menjëherë, gllabëroi Datanin dhe Aviramin bashkë me 
farefisin e tyre dhe u mbyll përsëri mbi ta. 18Një zjarr shpërtheu në mesin e tyre dhe e 
përpiu mbarë hordhinë kryengritëse. 
19Në Horev bënë për vete figurën e demit, ranë përmbys para metalit të derdhur. 
20Madhështinë e Zotit e shkëmbyen me shtatoren e kaut që ha barin. 21Perëndinë, 
Shpëtimtarin e tyre, e harruan; harruan edhe veprat e tij të mëdha në Egjipt, 22edhe 
mrekullitë e tij në tokën e pasardhësve të Hamit, veprimtarinë e tij në breg të Detit të 
Xunkthtë, që ngjall frikë dhe respekt të plotë. 23Prandaj ai mendoi t’i shfaroste të gjithë 
së bashku; por Moisiu, i zgjedhuri i tij, ndërhyri, u bë ndërmjetës, dhe e largoi prej tyre 
zemërimin e Perëndisë, që populli të mos shfarosej plotësisht. 
24Pastaj nuk e përfillën tokën e mrekullueshme (të premtuar), sepse nuk i zunë besë 
premtimit të Perëndisë; 25ngritën krye nën çadrat e tyre e nuk deshën ta dëgjonin më 
Zotin. 26Atëherë iu përbetua me dorë të ngritur t’i linte të vdisnin në shkretëtirë 27dhe t’i 
shpërndante gjithkund pasardhësit e tyre, që të vdisnin ndër popuj të huaj. 
28Edhe i dorëzuan që të nderonin Baalin, idhullin e malit Peor. Hëngrën mishin e 
kafshëve të flijuara për nder të idhujve të vdekur. 29Me sjelljen e tyre e ngacmuan 
Zotin, i cili u zemërua me ta, dhe papritur mbi ta ra fatkeqësia. 30Por Pinhasi ndërhyri, 
bëri gjyq dhe murtaja pushoi. 31Me sjelljen e tij fitoi miratimin e Perëndisë; të mos e 
harrojnë të gjithë brezat e ardhshëm! 
32Pranë burimit të Merivës ndodhi po ashtu: e provokuan Zotin dhe bënë që zemërimi i 
Zotit të binte mbi Moisiun. 33Aq shumë e ngacmuan, saqë ai foli pa u menduar. 
34Popujt e tjerë nuk i shfarosën, pavarësisht se Zoti kishte urdhëruar kështu. 35Krijuan 
lidhje martesore me popuj të huaj dhe morën zakonet e tyre. 36Iu nënshtruan idhujve 
të gdhendur, e kjo u solli fatkeqësi. 37Morën bijtë dhe bijat e tyre dhe ua kushtuan 
djajve. 38Derdhën gjakun e të pafajshmëve, gjakun e fëmijëve të tyre që i vranë për nder 
të idhujve të Kënaanit; kështu përdhosën tokën e premtuar. 39Ata u bënë të papastër 
me sjelljen e tyre; ajo që bënë, ishte tradhti ndaj Perëndisë. 40Zoti u zemërua me po-
pullin e tij; prona e vet ngjalli tek ai neveri. 41Ua dorëzoi ata popujve të huaj; ata i 
sunduan njerëz të mbushur me urrejtje. 42Ata i plaçkitën armiqtë dhe i shtypën me 
dorë të hekurt. 43Zoti i çliroi herë pas here; por ata u rebeluan përsëri dhe kështu ranë 
nga shiu në breshër. 44Por kur dëgjoi thirrjen e tyre për ndihmë, kur pa frikën dhe 
dëshpërimin e tyre, 45atëherë Zoti përsëri e mbajti mend besëlidhjen e tij, premtimin e 
tij. Meqë është shumë i mirë, i erdhi keq që i kishte dëbuar në zemërimin e tij. 
46Prandaj bëri që të gjenin mëshirë tek të gjithë ata që i kishin robëruar. 
47O Zot, Perëndia jonë, na shpëto! Na nxirr nga popujt e huaj dhe na mblidh përsëri! 
Atëherë do të të lavdërojmë ty, Perëndinë tonë të shenjtë, dhe do të gëzohemi të të 
falënderojmë! 
48Lavdi i qoftë Zotit, Perëndisë së Izraelit, në jetë të jetëve! E të gjithë duhet të thonë: 
«Amen! Haleluja!» 
 

LIBRI I PESTË 
 
Këngë falënderimi e të shpëtuarve 

Falënderojeni Zotin, sepse ai është i mirë ndaj nesh, dashuria e tij nuk 
mbaron kurrë! 2Kështu duhet të thonë të gjithë ata që Zoti i çliroi! I shpëtoi 

nga duart e armiqve të tyre 3dhe i ktheu në shtëpi nga vendet e huaja, nga lindja dhe 
nga perëndimi, nga veriu dhe nga jugu. 
4Disa u endën në shkretëtirë pa e gjetur rrugën; ata ishin larg krahinës së banuar. 5Të 
munduar nga uria dhe etja, ata kishin humbur çdo shpresë. 6Atëherë në pikën e hallit, 
Zotin e thirrën për ndihmë dhe ai i shpëtoi nga rreziku. 7I çoi në rrugën e drejtë dhe 
bëri që të gjenin një vend të banuar. 8Pra, ata duhet ta falënderojnë Zotin për mirësinë 
e tij, ta lavdërojnë për shpëtimin e tij të mrekullueshëm! 9U dha të pinin atyre që po 
vdisnin nga etja, dhe të uriturve u siguroi ushqim të bollshëm. 10Të tjerët, të burgosur 
të mjerë të lidhur me zinxhirë, ishin zhytur në errësirë pa shpresë, që diellin ta shihnin 
përsëri. 11Ata ishin rebeluar kundër Perëndisë, kishin hedhur në erë urdhërimet e 
Zotit. 12Kështu, me mundime të rënda kryeneçësinë ua theu; i shtriu përtokë, dhe 
askush nuk i ndihmoi ata të ngriheshin. 13Të dëshpëruar ata e thirrën Zotin për 
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ndihmë, i cili i shpëtoi ata nga rreziku. 14I nxori nga burgu dhe ua theu prangat. 15Pra, 
ata duhet ta falënderojnë Zotin për mirësinë e tij, ta lavdërojnë për shpëtimin e tij të 
mrekullueshëm! 16Se dyert e veshura me metal i theu, dhe shulat e hekurt ai i copëtoi. 
17Edhe të tjerët ishin aq të marrë, saqë e kundërshtuan Zotin; mëkati i tyre u solli 
fatkeqësi të madhe. 18U erdhi pështirë nga çdo ushqim dhe jeta e tyre mbahej në një 
fije peri. 19E thirrën Zotin për ndihmë, dhe ai i shpëtoi nga rreziku. 20Dha urdhër dhe u 
shëruan; kështu i ruajti nga varri. 21Ta falënderojnë Zotin, pra, për mirësinë e tij, ta 
lavdërojnë për shpëtimin e tij të mrekullueshëm. 22Ta falënderojnë me flijimin e 
dhuratave dhe ta shpallin plot gëzim atë që bëri! 23Nëpër det u nisën të tjerët dhe 
shkuan në vende të largëta, për të bërë tregti në ato brigje. 24Të habitur ata përjetuan 
se ç’mund të bëjë Zoti dhe se si i zotëron elementet e natyrës. 25Me urdhrin e tij u ngrit 
stuhia dhe dallgët u bënë shumë të mëdha. 26Anija e tyre kërceu lart në qiell dhe ra 
përsëri në humnerat e detit. Nga frika dhe tmerri ata sa nuk po vdisnin. 27Tundeshin 
dhe lëkundeshin porsi të dehur; urtësia e tyre kishte marrë fund. 28Zotin e thirrën për 
ndihmë dhe ai i shpëtoi nga rreziku. 29Bëri që stuhia të shndërrohej në fllad të lehtë, 
dhe dallgët e tërbuara shpejt u qetësuan. 30Atëherë atyre zemra iu lehtësua, dhe Zoti i 
çoi në limanin e dëshiruar. 31Ta falënderojnë, pra, Zotin për mirësinë e tij, ta lavdërojnë 
për shpëtimin e tij të mrekullueshëm. 32Të tregojnë për këtë në kuvendin e popullit, 
dhe ta lavdërojnë për këtë në këshillin e pleqve! 
33Perëndia mund t’i thajë lumenjtë, të bëjë stepë luginat plot me ujë, 34dhe tokën 
shterpë tokë pjellore, kur banorët e saj nuk e përfillin drejtësinë. 35Edhe shkretëtirën ai 
mund ta shndërrojë në fushë, dhe në stepë të bëjë të shpërthejnë burimet. 36Atje mund 
të jetojnë ata që po vdesin nga uria; të ndërtojnë një qytet ku mund të banojnë. 
37Punojnë tokën, mbjellin vreshta dhe mbledhin të korrat e tyre të shumta. 38Perëndia u 
dhuron lumturi dhe sukses, dhe atyre u lindin shumë fëmijë; edhe kopetë atyre u 
shtohen. 39Pastaj zvogëlohen gjithnjë e më shumë, të munduar nga fatkeqësia dhe 
shtypja, 40atëherë Zoti të parët e tyre i turpëron dhe i bën të enden në shkretëtirën pa 
fund. 41Por të varfrit ai i çliron nga rreziku dhe bën që familjet e tyre të rriten si kope. 
42Të gjithë ata që e dëgjojnë Zotin, do ta shohin këtë e do të gëzohen; por gojët e 
njerëzve të këqij duhet të heshtin. 43Kush është i urtë, t’i vërë re këto dhe do ta kuptojë 
se si i mban Zoti premtimet e tij. 
 
Siguria në rrezik të madh 

Këngë e Davidit.  
  2Zemra ime u qetësua, o Perëndi, e ndiej veten përsëri të sigurt; do të të 

lavdëroj me këngë. Po, ashtu do të bëj! 3Harpë dhe lahutë, zgjohuni, se sot do të zgjoj 
diellin! 4Ty, o Zot, të sjell falënderimin tim; për ty do të këndoj para të gjithë popujve; 
5sepse mirësia jote është më e madhe se qielli, dhe besnikëria jote arrin deri në re! 6O 
Perëndi, ndrite qiellin me madhështinë tënde, dhe mbushe tokën me fuqinë tënde! 
7Ndërhyr me dorën tënde të fuqishme, jepi përgjigje thirrjes sime, na shpëto, sepse ti 
na do! 
8Nga shenjtërorja e tij Perëndia jep përgjigje: «Gëzohem për fitoren time – thotë. – 
Popullit tim do t’i jap për trashëgim Shehemin, do t’i ndaj luginën e Sukotit. 9Mua më 
takon Gileadi, mua më përket Mënasheu, Efraimi është përkrenarja ime dhe Juda 
është skeptri im. 10Moavi duhet të më shërbejë për legen, mbi Edomin e hedh këpucën 
time. Kundër filistenjve lëshoj kushtrimin!»  
11Kush do të më sjellë në qytetin e fortifikuar, kush do të më çojë deri në Edom? 
12Përveç teje, kush mund ta bëjë këtë, o Perëndi? Por ti na dëbove dhe nuk i shoqëron 
më ushtritë tona në luftë! 13Na ndihmo në hallin tonë; ndihmës së njerëzve nuk mund 
t’i zihet besë! 
14Me Perëndinë në anën tonë, do të kryejmë vepra të guximshme; sepse ai do t’i thyejë 
armiqtë tanë. 
 
Lutja e një të padituri të pafajshëm 

Këngë e Davidit.  

Ti, o Perëndi, të cilit gjithnjë i këndoj këngët e falënderimit, mos hesht më! 
2Shpifarakë të pandërgjegjshëm më akuzojnë; nga ana e tyre vetëm gënjeshtra dëgjoj. 
3Me fjalë armiqësore ata më rrethojnë, pa arsye më kufizojnë. 4Miqësisë sime i 
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përgjigjen me padi; por unë për ta iu luta Perëndisë. 5Të mirën ma paguajnë me të 
keqe; dashurisë sime i përgjigjen me urrejtje. 
6«Duhet gjetur një gjyqtar, – thonë, – një gjyqtar i korruptuar për ta dënuar, një avokat 
që e padit! 7Në fund duhet t’i japë fajësinë, edhe lutja e tij duhet llogaritur si krim! 
8Vetëm pak vjet zgjastë jeta e tij, dhe pastaj një tjetër ia marrtë pozitën! 9Fëmijët e tij u 
bëfshin fëmijë jetimi, dhe gruaja e tij u bëftë vejushë e pambrojtur! 10Fëmijët e tij 
banofshin në gërmadha dhe u endshin larg shtëpisë, që të kërkojnë lëmoshë. 11Tërë 
pronën e tij e marrshin fajdexhinjtë, dhe prodhimin e punës ia vjedhshin të huajt. 12Të 
mos mbetet askush që të nderojë kujtimin e tij dhe t’i vijë keq për fëmijët që kanë 
mbetur jetimë! 13U shfarosshin të gjithë pasardhësit e tij, në brezin e ardhshëm u 
harroftë emri i tij! 14Zoti t’i llogaritë padrejtësinë e stërgjyshërve të tij, edhe fajësia e 
nënës së tij mbestë pa u shlyer! 15Zoti të mos harrojë asgjë! T’i shuajë emrat e këtyre 
individëve, që askush të mos i mbajë mend në tokën e premtuar! 16Sepse ky njeri nuk 
mendoi kurrë t’u bënte mirë të tjerëve. Të varfrit dhe nevojtarët i përndoqi, ata i dëboi 
pa shpresë drejt vdekjes. 17I pëlqente mallkimi, prandaj mallkimi e zuri. Nuk donte t’ua 
falte të tjerëve mëkatet, prandaj bekimi u largua nga ai. 18Donte të mallkohej, në qoftë 
se ishte me faj; u fsheh në këtë mallkim sikur të ishte mantel mbrojtës. E mallkimi e 
depërtoi si uji që pihet, si vaji, me të cilin lyhet. 19Prandaj mallkimi të mbetet tek ai, ta 
mbulojë si këmishë, si brez ta rrethojë përgjithmonë!» 20O Zot, dënoji vetë në këtë 
mënyrë të gjithë ata që më akuzojnë e më shpifin! 21Ti, o Zot, o Perëndia ime, do të më 
trajtosh siç i takon emrit tënd; mirësia jote është e përsosur. Më shpëto! 22Jam i varfër 
dhe i pambrojtur – më kanë fyer rëndë; 23Zhdukem si hija e natës; duan të më heqin 
qafe si insekt të bezdisshëm. 24Nga agjërimet e shumta më priten gjunjët, nga 
mungesat që kam më është dobësuar trupi. 25Armiqtë e mi tallen me mua, kur më 
shohin dhe tundin kokën me përbuzje. 
26O Zot, Perëndia ime, më qëndro pranë! Më ndihmo, pres mirësinë tënde! 27Bëje të 
njohur se ti e bën, se ti vetë, o Zot, dëshirove ashtu! 28Ata më shajnë, por ti do të më 
bekosh. Ata më sulmojnë dhe mposhten, por unë do të këndoj nga gëzimi. 29I zëntë 
turpi dhe faqja e zezë të gjithë ata që më akuzojnë, i mbulofshin si mantel. 
30Do ta lavdëroj Zotin me zë të lartë, në mbledhjen e madhe do ta lavdëroj! 31Sepse të 
pambrojturin ai do ta ndihmojë dhe do ta shpëtojë nga gjyqtarët që duan ta dënojnë 
me vdekje. 
 
Premtimi i Perëndisë ndaj mbretit 

Këngë e Davidit.  

Perëndia, 110Zoti, të thotë ty, Zoti dhe Mbreti im: «Ulu në të djathtën time, 
gjersa t’i nënshtroj armiqtë e tu dhe t’i vë për shtrojë të këmbëve të tua. 2Zoti të emëroi 
mbret në Cion. Prej andej mbretërinë tënde do ta zgjerosh; ti do të sundosh mbi të 
gjithë armiqtë e tu! 3Nga populli yt, burra të zgjedhur do të të shoqërojnë, me dëshirë 
do të vijnë pas, kur t’i thërrasësh për luftë. Me veshje shenjtërore, me shkëlqimin e agi-
mit, do të vijnë tek ti të rinjtë, të freskët si vesa e mëngjesit.» 
4Duke u betuar Zoti të premton: «Ti je prifti im sipas rendit të Melkicedekut dhe ashtu 
do të mbetesh përgjithmonë.» Këtë premtim ai nuk e merr mbrapsht. 5Zoti do të të dalë 
krah. Në ditën e zbatimit të vendimit gjyqësor do t’i rrëzojë mbretërit përtokë. 6Kur të 
zbatojë mbi kombet vendimin gjyqësor, kufomat e të vdekurve do të shtrihen 
gjithkund; sundimtarët e shumë vendeve do t’i shkatërrojë. 
7Mbreti do të pijë nga përroi pranë rrugës, e ashtu i forcuar, do të mbetet fitimtar. 
 
Falënderim për mrekullitë e Perëndisë 

Haleluja – lavdi Zotit! Do ta falënderoj Zotin me gjithë zemër, në mes të 
kishës së besnikëve të tij. 2Sa të fuqishme janë veprat e Zotit! Të gjithë ata që 

kënaqen me të, mendojnë vazhdimisht për to. 3Veprimi i tij është plot nder dhe 
madhështi; të tijëve ua mban besën përgjithmonë. 4Vetë kujdeset, që veprat e tij të mos 
harrohen. Zoti është plot mirësi dhe mëshirë! 5Atyre që e dëgjojnë, ai u siguron jetën; 
kurrë nuk e harron besëlidhjen e tij me ta. 6I tregoi popullit të tij sa i fuqishëm është; 
ia dhuroi atij vendet e popujve të tjerë. 7Ajo që bën ai, është e besuar dhe e drejtë. Ur-
dhërimet e tij meritojnë besim; 8përgjithmonë qëndrojnë të patundura dhe duhen 
zbatuar me saktësi dhe besnikëri. 9Zoti e çliroi popullin e tij dhe lidhi me të besëlidhjen 

110

111



 610

që vlen përgjithmonë. Ai është i shenjtë dhe ngjall respekt të thellë. 10Frika prej Zotit 
është parimi i urtësisë. Kush vepron kështu, është njeri i arsyeshëm. 
Lavdia e Zotit nuk mbaron kurrë! 
 
Lumturia e besnikëve 

Haleluja – lavdi Zotit! Sa i lumtur është ai që e përfill dhe e nderon Zotin, ai 
që kënaqet me urdhërimet e Perëndisë! 2Pasardhësit e tij bëhen të fuqishëm 

në tokën (e premtuar), sepse kush e dëgjon Zotin, fëmijët e tij bekohen nga Ai. 
3Mirëqenia dhe pasuria janë në shtëpinë e tij, besnikëria e tij ndaj Zotit mbetet e 
patundur përgjithmonë. 4Edhe në kohët më të errëta drita ndrin për këdo që dëgjon 
Perëndinë dhe që vetë është plot mirësi dhe mëshirë, sepse i qëndron besnik Zotit. 5I 
ecën mirë njeriut që u jep të varfërve lëmoshë dhe hua, dhe që në gjithçka që 
ndërmerr, përfill drejtësinë e caktuar nga Perëndia. 6Kurrë nuk do të tundet, kurrë nuk 
do të harrohet besnikëria e tij. 7Lajmi i keq nuk e frikëson, me zemër të qetë Zotit i 
beson. 8Nga vendi nuk luan, pa frikë dhe plot guxim, qëndron të shikojë se si do të 
munden armiqtë e tij. 9Me zemërgjerësi ai u jep nevojtarëve; besnikëria e tij ndaj Zotit 
mbetet përgjithmonë e palëkundur. Prandaj i dhurohet pushteti dhe nderi. 10Njeriu i 
pabesë, e sheh këtë dhe tërbohet, dhëmbët kërcëllin dhe plas nga inati. Kështu,i 
prishen atij planet e këqija. 
 
Madhështia dhe mëshira e Perëndisë 

Haleluja – lavdi Zotit! Ju, shërbëtorët e tij, lavdërojeni Zotin! Lavdërojeni 
emrin e tij të madh! 2Falënderojeni Zotin tuaj të fuqishëm tani dhe 

përgjithmonë! 3Prej vendit ku lind dielli deri tek atje ku perëndon – Zoti lavdërohet 
kudo!  

4Zoti është sundimtar mbi të gjitha kombet, dhe madhështia e tij qëndron më lart se 
qielli. 5-6Në qiell ose në tokë, a i ngjan kush Zotit, Perëndisë sonë, atij që është ulur në 
fron në qiellin më të lartë dhe shikon poshtë në thellësitë më të madhe? 7Të varfrin e 
nxjerr nga varfëria, të pambrojturin nga mjerimi i tij, 8dhe i jep vendin e nderit pranë të 
nderuarve të popullit të tij. 9Gruas beronjë i siguron shtëpinë dhe e bën të jetojë si 
nënë e lumtur. 
Lavdi Zotit – Haleluja! 
 
Perëndia që ngjall respekt të thellë 

Kur Izraeli u largua nga Egjipti, kur pasardhësit e Jakovit u larguan nga 
populli, gjuhën e të cilit ata nuk e dinin, 2atëherë Zoti e zgjodhi Judën për 

shenjtërore; Izraeli u bë sfera e sundimit të tij.  

3Deti e pa atë dhe iku, Jordani u tërhoq para tij, 4malet kërcyen përpjetë si desh dhe 
kodrat u hodhën lart si qengja. 
5Ti, o det, përse ike prej tij? Ti, o Jordan, përse u tërhoqe? 6Ju, o male, përse kërcyet si 
desh? Ju, o kodra, përse u hodhët si qengja? 
7Ti, o tokë, tundu para Zotit, dridhu, kur të shfaqet Perëndia e Jakovit, 8i cili e 
shndërron shkëmbin në pellg, dhe gurin e fortë në burim uji! 
 
Vetëm Perëndia u nderoftë 

Jo ne, o Zot, jo ne, por emrin tënd ndero! E dimë se ti je i mirë dhe e mban 
besën! 2Përse i lejon kombet e tjera të thonë: «Ku është futur, pra, Perëndia 

juaj?»  
3Perëndia jonë? Ai është në qiell! Gjithçka që dëshiron, ai e bën! 4Por idhujt e tyre prej 
ari dhe argjendi janë punë e duarve të tyre njerëzore. 5Kanë gojë, por nuk thonë asnjë 
fjalë; sy, por nuk shohin asgjë; 6kanë veshët, por nuk dëgjojnë asgjë; kanë hundë, por 
nuk nuhasin asgjë; 7kanë duar, por nuk ndiejnë asgjë; këmbë, por nuk lëvizin dot, dhe 
nga gryka e tyre nuk del asnjë tingull. 8Si ta u bëfshin të gjithë ata që i prodhuan këta 
idhuj, e të gjithë ata që i varin shpresat tek idhujt! 
9Ju izraelitë, besojini Zotit! Ai është ndihmësi dhe mbrojtësi juaj. 10Ju priftërinj, 
besojini Zotit! Ai është ndihmësi dhe mbrojtësi juaj! 11Ju të gjithë që e nderoni, besojini 
Zotit! Ai është ndihmësi dhe mbrojtësi juaj! 
12Zoti mendon për ne dhe do të na bekojë. Do të bekojë mbarë Izraelin! Do të bekojë 
priftërinjtë! 13Do të bekojë të gjithë ata që e nderojnë, të vegjlit bashkë me të mëdhenjtë! 
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14Zoti ju dhuroftë familje të mëdha, juve dhe të gjithë fëmijëve tuaj! 15Zoti ju dhëntë 
lumturi dhe sukses, ai që krijoi qiellin dhe tokën! 
16Qielli i takon vetëm Zotit, por tokën ai ua besoi njerëzve. 17Të vdekurit nuk mund ta 
lavdërojnë më; janë atje ku heshtja mbretëron përgjithmonë. 18Por ne do ta 
falënderojmë, tani dhe përgjithmonë! 
Lavdi Zotit – Haleluja! 
 
Falënderimi për shpëtimin nga vdekja 

E dua Zotin, sepse më dëgjon, kur e thërras për ndihmë. 2Për mua i ka 
veshët të hapur; prandaj do t’i lutem atij sa të jem gjallë. 

3Isha i mbërthyer nga prangat e vdekjes, pas meje kapej terrori i botës së të vdekurve, 
më mundonin ankthi dhe dëshpërimi. 4Atëherë për ndihmë e thirra: «O Zot, ma shpëto 
jetën!» 5Ai është plot dashuri dhe e mban fjalën, plot mëshirë është Perëndia jonë. 6Zoti 
i mbron të gjithë të pambrojturit. Isha i dobët dhe ai më ndihmoi mua. 7Tani mund të 
gjej përsëri qetësi, sepse Zoti ishte i mirë ndaj meje. 
8O Zot, ti më shpëtove nga vdekja që më kërcënohej, bëre të shteronin lotët e mi dhe 
këmbët e mia i ruajte nga gremina. 9Më lejove të mbetem në botën e të gjallëve, të 
vazhdoj të jetoj në praninë tënde. 
10I besova Zotit, edhe kur vajtova: «Jam i shtrirë fare në tokë.» 11I hutuar thashë: «Nuk 
mund t’i zihet besë asnjërit!» 12Si mund t’ia shpërblej Zotit gjithçka që bëri për mua? 
13Do ta pranoj këtë para kishës dhe do t’i kushtoj blatimin e pijes duke ngritur gotën 
për ta falënderuar. 14Atë që i premtova atij, do ta plotësoj në prani të popullit të tij. 
15Zoti nuk lejon që të tijtë të humbasin; jeta e tyre është shumë e vlefshme për të. 
16O Zot, ty të përkas me mish e me shpirt; prandaj ti më çlirove nga vdekja. 17Të sjell 
flijimin e falënderimit dhe pranoj se ti je Perëndia ime. 
18Atë që i premtova Zotit, do ta plotësoj në prani të mbarë popullit të tij, 19në oborret e 
Tempullit të tij, në mesin tënd, o Jerusalem! Lavdi Zotit – Haleluja! 
 
Zotin e lavdëroftë mbarë bota 

O popuj të gjithë, lavdërojeni Zotin! Ju kombe të gjitha, thurini lavde atij! 
2Sepse mirësia e tij ndaj nesh është jashtëzakonisht e madhe, dhe 

besnikëria e tij nuk mbaron kurrë. 
Lavdi Zotit – Haleluja! 
 
Falënderimi i mbretit për ndihmën e Perëndisë 

Falënderoje Zotin, sepse ai është i mirë ndaj nesh, dashuria e tij nuk 
mbaron kurrë! 2Izraelitët të thërrasin: «Dashuria e tij nuk mbaron kurrë!» 

3Priftërinjtë të thërrasin: «Dashuria e tij nuk mbaron kurrë!» 4Të gjithë ata që e 
nderojnë Zotin, të thërrasin: «Dashuria e tij nuk mbaron kurrë!» 
5Kur isha i kuzifuar nga të gjitha anët, Zotin e thirra për ndihmë. Ai m’u përgjigj dhe 
më çliroi. 6Zoti më ndihmon; tani nuk kam më frikë nga asgjë. Çfarë mund të më bëjë 
njeriu? 7Zoti më ndihmon, ai vetë ndërhyn; prandaj do ta shoh se si munden armiqtë e 
mi. 8Më mirë të kërkoj ndihmë te Zoti, sesa t’i var shpresat te njerëzit. 9Më mirë të 
kërkoj ndihmë nga Zoti, sesa të pres ndihmë nga të fuqishmit. 10Popujt armiq më 
rrethonin – i prapësova me ndihmën e Zotit! 11Nga të gjitha anët më rrethonin – i 
prapësova me ndihmën e Zotit! 12Si luzma bletësh ata më sulmonin, por i prapësova 
me ndihmën e Zotit! Sulmi i tyre kaloi si zjarri i kashtës. 13Më qepeshin për të më 
rrëzuar, por Zoti më ndihmoi. 14Do ta lavdëroj Zotin me këngën time, sepse më shpëtoi. 
15Populli po këndon këngën e fitores; nga të gjitha çadrat buçet një zë i lartë: «Zoti më 
tregoi pushtetin e tij. 16Dora e tij është ngritur lart në shenjë fitoreje. Ai i shpartalloi 
armiqtë!» 
17Nuk duhet të vdes; mund të vazhdoj të jetoj dhe të tregoj atë që bëri Zoti. 18Zoti më 
trajtoi ashpër, por më ruajti nga vdekja. 19Hapmani portën për të hyrë në Tempull, 
nëpër të cilën hyjnë ata që ia mbajnë besën! Atje do të hyj për ta falënderuar Zotin. 
20«Këtu është hyrja për te  
Zoti. Në qoftë se u je përmbajtur udhëzimeve të tij, atëherë eja të hysh!» 21Të falënderoj, 
o Zot, se ti më dëgjove! Ti më shpëtove! 
22Guri që ndërtuesit hodhën tej, tani është bërë guri i qoshes. 23Zoti e bëri këtë mre-
kulli, dhe ne e pamë. 
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24Kjo ditë e festës është dhuratë e Zotit. Sot të gëzohemi dhe të ngazëllohemi! 25Na 
ndihmo, o Zot! Jepna lumturi dhe sukses! 26«Rroftë ai që vjen në emrin e Zotit! Ju 
themi bekimin e Zotit, këtu, nga Tempulli.» 27Vetëm Zoti është Perëndi. Ai na shikon 
me dashamirësi. «Merrini degët! Bashkohuni të gjithë në vallen e festës, që arrin deri te 
brirët e altarit.»  
28Ti je Perëndia ime dhe të falënderoj; o Zot, o Perëndia ime, do të të lavdëroj! 
29Falënderoje Zotin, sepse ai është i mirë ndaj nesh, dashuria e tij nuk mbaron kurrë! 
 
Këngë për lavdërimin e Ligjit të Zotit 
 
ALEF♦  – bekimi i dëgjesës 

Lum ai që bën jetë shembullore dhe gjithnjë i përmbahet me përpikëri Ligjit 
të Zotit! 2I lumtur ai që zbaton detyrimet ligjore të Perëndisë dhe e kërkon 

atë me gjithë zemër! 3Te njerëz të tillë nuk zë vend asnjë padrejtësi, sepse në gjithçka 
ata zbatojnë vullnetin e Perëndisë. 4Ti, o Zot, i dhe rregullat e tua, që secili në jetë të 
drejtohet sipas tyre. 5Do të dëshiroja të kisha edhe më shumë vendosmëri për t’iu 
nënshtruar rregullave të tua! 6Atëherë nuk do të kisha përse të turpërohesha duke 
ndjekur urdhërimet e tua. 7Atë që ke vendosur ti, e ngul në mendje dhe të lavdëroj për 
këtë me gjithë zemër. 8Do t’u përmbahem ligjeve të tua; më ndihmo dhe mos më lër në 
baltë! 
___________________________________ 
♦ shkronja e parë e alfabetit hebraik. Çdo ndarje e këtij psalmi fillon me një shkronjë të tillë 
sipas renditjes alfabetike. Çdo rresht përmban njërin prej sinonimeve për Ligjin. 
 
BEJT – udha e pastrimit 
9Si mund ta zotërojë një i ri jetën e vet? Duke zbatuar ato që the ti, o Zot! 10Me gjithë 
zemër e kërkoj vullnetin tënd; mos më lër t’u largohem (pa dashur) urdhërimeve të tua! 
11Atë që the ti, e ngul në mendje, se nuk dua të bëhem fajtor para teje. 12Gjithnjë do të 
të falënderoj, o Zot, sepse ti ma bën të njohur vullnetin tënd. 13Atë që ti vendose sipas 
drejtësisë sate, vazhdimisht e përsëris përmendsh. 14Të jetoj saktësisht sipas kërkesave 
të tua, më gëzon njëlloj si pasuria e madhe. 15Nëpër mend i çoj rregullat e tua, që ta 
zbuloj rrugën që ke caktuar për mua. 16O Zot, ligjet e tua janë gëzimi im; fjalët e tua 
nuk do t’i harroj kurrë. 
 
GIMEL – ngushëllimi në vetmi 
17Unë jam shërbëtori yt, o Zot, tregohu i mirë me mua, që të jetoj e ta ndjek fjalën 
tënde! 18O Zot, hapmi sytë për t’i njohur mrekullitë që fshihen në Ligjin tënd! 19Këtu në 
tokë jam vetëm mysafir, prandaj kam nevojë për mbrojtje. Mos m’i fshih urdhërimet e 
tua! 20Kam dëshirë të zjarrtë për vendimet që nxore për raste të ndryshme. 21Ti i 
kërcënon mendjemëdhenjtë, të mallkuarit prej teje, të cilët i shkelin vazhdimisht 
urdhërimet e tua. 22Më çliro nga turpi dhe përbuzja, se u përmbahem vazhdimisht 
kërkesave të tua. 23Të mëdhenjtë këshillohen për të më bërë dëm; megjithatë, ligjet e 
tua do t’i ruaj. 24Kënaqem me rregullat e tua, sepse ti më këshillon gjithnjë mirë. 
 
DALET – forca me anë të gjykimit të mirë 
25Jam i shtrirë pa fuqi në pluhur; më gjallëro, ashtu siç premtove! 26Të tregova për 
vuajtjen time; ti më ndihmove. Më mëso ligjet e tua! 27Dëshiroj t’i kuptoj rregullat e tua, 
që të mendohem për mrekullitë e tua. 28Trishtimi më bën të shpërthej në lot! Më 
ndihmo të çohem, siç më premtove! 29Më ruaj nga çdo lloj mashtrimi, në mirësinë tënde 
ma trego Ligjin tënd! 30Kam vendosur të ta mbaj besën e do t’u nënshtrohem 
vendimeve të tua. 31Jam lidhur ngushtë me rregullat e tua, o Zot. Mos më lejo të rri si 
budalla! 32Rrugën që më caktove, do ta ndjek, sepse ti më ndihmon ta kuptoj atë siç 
duhet. 
 
HE – nevoja e drejtimit 
33O Zot, më lejo t’i njoh qartë ligjet e tua, që t’i ndjek deri në fund. 34Më ndihmo të 
kuptoj Ligjin tënd; me gjithë zemër unë do t’i bindem. 35Asaj që urdhërove, më ndihmo 
t’i përmbahem; kështu do të kënaqem me të! 36Mendjen tim drejtoje drejt rregullave të 
tua dhe jo drejt fitimit të pasurisë së madhe. 37Hiqe shikimin tim nga gjërat e kota dhe 
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drejtomë, që të jetoj siç të pëlqen! 38O Zot, realizoje për mua premtimin që u ke bërë 
besnikëve të tu. 39Hiqma turpin që më frikëson! Ajo që vendose ti, është e mirë dhe e 
drejtë. 40Dëshiroj të drejtohem plotësisht sipas kërkesave të tua. Më përkrah, o Zot; 
atëherë do të jetoj. 
 
VAV – guxim për ta pranuar Zotin para njerëzve 
41Ardhtë deri tek unë mirësia jote; o Zot, më shpëto siç premtove! 42Atëherë mund t’i jap 
përgjigje kujtdo që tallet me mua, se unë kam besim në fjalët e tua. 43Dua të të lavdëroj 
për besnikërinë tënde, i besoj vendimit tënd gjyqësor. 44Do t’i përmbahem Ligjit tënd, o 
Zot, në çdo kusht e përgjithmonë. 45Do të jetoj i lirë nga çdo ngushticë, sepse drejtohem 
gjithnjë sipas kërkesave të tua. 46Para mbretërve do të flas për ligjet e tua dhe jam i 
bindur se nuk do të turpërohem. 47Urdhërimet që ke dhënë, unë i vë në jetë; zbatimi i 
tyre mua më jep gëzim. 48Urdhërimet e tua i dua dhe i nderoj, dhe ligjet e tua unë i 
mbaj ndër mend. 
 
ZAJIN – burimi i ngushëllimit 
49Mos harro atë që më premtove; ti më bëre ta pres, o Zot! 50Edhe në hallin tim 
ngushëllohem, se me fjalën tënde ti më mban në jetë. 51Mendjemëdhenjtë tallen me 
mua; megjithatë nuk largohem nga Ligji yt. 52Kjo më jep zemër, o Zot, kur mendoj se si 
kujdeseshe për të drejtën në kohët e lashta. 53Zemërohem kur shoh njerëzit që e lënë 
dhe nuk e përfillin Ligjin tënd. 54Gjersa të jem mysafir në këtë botë, ligjet do të jenë 
thelbi i këngëve të mia. 55Çdo natë mendimi im vërtitet rreth teje, që ta zbatoj gjithnjë 
Ligjin tënd, o Zot 56Të jetoj sipas kërkesave të tua, kjo është detyra ime dhe gëzimi im 
më i madh. 
 
HET – vendosmëria e besnikërisë 
57E përsëris, o Zot; ky është privilegji im, që të drejtohem gjithnjë sipas fjalëve të tua. 
58Me gjithë zemër kërkoj mirësinë tënde; ki mëshirë për mua, siç premtove! 
59Mendohem për mënyrën e jetës sime dhe kthehem gjithnjë te rregullat e tua. 
60Shpejtoj, nuk e lë ta zbatoj më vonë atë që urdhëron ti. 61Rreth meje kanë ngritur 
kurthe, por kurrë nuk e harroj Ligjin tënd. 62Në mesnatë zgjohem e të lavdëroj, se 
vendimet e tua janë të drejta. 63Jam mik i kujtdo që të nderon dhe rregullat e tua i 
ndjek me përpikëri. 64Toka është mbushur me mirësinë tënde; o Zot, më mëso ligjet e 
tua! 
 
TET – disiplina nga vuajtja 
65Ti ke qenë aq i mirë ndaj meje, o Zot, ashtu siç premtove. 66Më jep gjykim dhe dijeni, 
sepse u besoj urdhërimeve të tua. 67Më përpara duhej të vuaja, dhe shkoja në rrugë të 
gabuar; por tani bëj atë që më urdhëron ti. 68Ti je gjithnjë i mirë dhe më bën shumë të 
mira! O Zot, më ndihmo t’i njoh ligjet e tua! 69Akuzohem nga gënjeshtarë të pafytyrë, 
unë që me gjithë zemër i ndjek rregullat e tua. 70Ata janë tepër të topitur, por Ligji yt 
me jep gëzim të madh. 71Për mua ishte mirë që m’u desh të vuaja, që të mendohem për 
ligjet e tua. 72O Zot, për mua Ligji yt ka vlerë më të madhe sesa mijëra monedha të 
argjendta e të arta! 
 
JOD – drejtësia e shpagimit 
73Me duart e tua më formove. O Zot, më ndihmo t’i kuptoj urdhërimet e tua! 
74Besnikët e tu më shohin dhe gëzohen, sepse i besova fjalës sate. 75E di, o Zot, se ti 
gjithnjë vendos drejt; kishe të drejtë, kur më bëre të vuaja. 76Mirësia jote më 
ngushëlloftë përsëri, siç më premtove! 77Ki mëshirë për mua, atëherë do të jetoj; sepse 
Ligji yt është gëzimi im më i madh. 78Turpëroji të gjithë gënjeshtarët e pafytyrë, sepse 
më paditin pa asnjë arsye! Mendohem për rregullat e tua. 79Të vijnë tek unë të gjithë 
ata që të nderojnë, që t’i kuptojnë rregullat e tua! 80Dua të jetoj me përpikëri sipas 
ligjeve të tua, atëherë nuk do të turpërohem. 
 
KAF – shpresa në errësirë 
81E pres me mall ndihmën tënde, sepse i besoj premtimit tënd. 82Këtë e kërkoj me sy 
gjithkund. O Zot, kur do ta plotësosh premtimin tënd e do të më ngushëllosh? 
83Rrudhem si kaceku që varet në tym; por megjithatë, kurrë nuk do t’i harroj ligjet e 
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tua. 84Edhe sa kohë do të vonohesh? Kur do ta zbatosh vendimin tënd gjyqësor mbi ata 
që më përndjekin? 85Armiqtë e mi më kanë hapur gropë, ata të pafytyrë që e përbuzin 
Ligjin tënd. 86Asaj që urdhëron ti, o Zot, mund t’i besohet. Por ata më përndjekin pa të 
drejtë; më ndihmo! 87Për pak më mbuluan me dhe, por nuk hoqa dorë nga rregullat e 
tua. 88Me anë të mirësisë sate, më lejo të vazhdoj të jetoj, që t’u përmbahem rregullave 
të tua! 
 
LAMED – triumfi i besimit 
89Fjala jote, o Zot, qëndron përgjithmonë; ajo në qiell e ka vendin e përjetshëm. 90Edhe 
besnikëria jote qëndron brez pas brezi; ti e ke themeluar tokën për të qëndruar. 
91Vullneti yt e mban gjer më sot gjithësinë. Gjithçka është në dispozicionin tënd. 92Po të 
mos ishte Ligji yt burimi i gëzimit tim, unë do të kisha vdekur nga mjerimi. 93Kurrë nuk 
do t’i harroj rregullat e tua; me anë të tyre ti më mban gjallë. 94O Zot, të takoj ty, eja të 
më ndihmosh! Në çdo kohë i kërkoj rregullat e tua. 95Keqbërësit presin të më shkatë-
rrojnë, por unë do t’u përmbahen rregullave të tua. 96Pashë se çdo gjë e përkryer e ka 
një kufi, por urdhërimi yt ka vlerë të pakufishme. 
 
MEM – urtësi nga Zoti 
97Sa shumë e dua Ligjin tënd! Gjithë ditën atë kam ndër mend. 98O Zot, urdhërimet e 
tua do t’i kem gjithnjë pranë; ato më kanë bërë më të mençur se armiqtë e mi. 99Kam 
mësuar më shumë se mësuesit e mi, se në çdo gjë udhëhiqem nga rregullat e tua.  

100Kam gjykim të mirë më shumë sesa pleqtë, sepse gjithnjë drejtohem në jetë sipas 
rregullave të tua. 101Larg i qëndroj çdo padrejtësie, që të zbatoj atë që ke urdhëruar.  

102Nuk largohem nga vendimet e tua gjyqësore; ti vetë ishe mësuesi im, askush tjetër. 
103Sa të ëmbla janë fjalët e tua. Ato janë më të ëmbla se mjalti më i mirë. 104Me anë të 
ligjeve të tua, ti bën që të vij në vete; prandaj rrugët e shtrembëra i urrej. 
 
NUN – drita e jetës 
105Fjala jote është pishtar para hapave të mi, është një dritë që ndriçon rrugën time. 
106Kam vendosur ta mbaj betimin; do t’u përmbahem vendimeve të tua të drejta. 107Më 
hodhe në vuajtjen më të thellë; o Zot, më ngushëllo sipas premtimit tënd! 108Pranoje 
falënderimin tim si flijim; më ndihmo t’i kuptoj vendimet e tua! 109Jeta ime është 
vazhdimisht në rrezik, por Ligjin tënd kurrë nuk do ta harroj. 110Njerëzit mendojnë me 
ligësi të më ngrenë kurth, e megjithatë nuk largohem nga rregulli yt. 111O Zot, rregullat 
e tua janë prona ime e përhershme; ato janë përgjithmonë gëzimi i zemrës sime! 112Me 
vendosmëri do t’i ndjek ligjet e tua; qoftë ky shpërblimi im përherë! 
 
SAMEH – frymëzimi i besës 
113I urrej njerëzit me dy fytyra; por Ligjin tënd e dua me gjithë zemër. 114O Zot, ti je 
mbrojtja ime dhe strehimi im! Prandaj i besoj premtimit tënd. 115Ju keqbërës, hiqmuni 
qafe! Unë ndjek urdhërimet e Perëndisë tim. 116O Zot, bëhu mbështetja ime, që të jetoj; i 
zë besë fjalës sate, mos m’i humb shpresat! 117Bëhu përkrahja ime, o Zot, eja të më 
ndihmosh! Gjithnjë do t’u bindem ligjeve të tua. 118Kush largohet nga ligjet e tua, atë ti 
e dëbon; sepse ajo që bën ai, është gënjeshtër e mashtrim. 119Kush të hedh tej, atë ti e 
flak si mbeturinat; prandaj i dua rregullat e tua. 120Trupi im dridhet nga respekti që 
ngjall ti, dhe vendimet e tua më mbushin me frikë. 
 
AIN – Koha e ndërhyrjes 
121Jam sjellë me drejtësi dhe me besnikëri; mos më dorëzo te shtypësit e mi! 122Më 
siguro që gjithçka do të dalë mbarë, që njerëzit e pafytyrë nuk do të më mundojnë më. 
123Sytë m’u lodhën duke kërkuar ndihmën tënde, dhe shpëtimin që ti më premtove. 
124Më trajto, të lutem, sipas mirësisë sate, dhe më mëso ligjet e tua. 125Unë jam 
shërbëtori yt, bëmë të mençur që t’i njoh mirë rregullat e tua. 126O Zot, tani është koha 
që të veprosh, sepse janë të shumtë ata që shkelin Ligjin tënd. 127I dua urdhërimet e 
tua, shumë më tepër se arin më të kulluar. 128Për mua, të gjitha rregullat e tua janë të 
drejta; prandaj i urrej praktikat mashtruese. 
 
PE – Mrekullia e zbulimit të fjalës sate 
129Rregullat që jep ti, janë të mrekullueshme, prandaj i përvishem zbatimit të tyre. 
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130Zbulimi i fjalës sate sjell dritë; u jep njerëzve të thjeshtë aftësi për të gjykuar drejt. 
131Fjalët e tua i thith me lakmi të madhe, sepse digjem nga dëshira për urdhërimet e 
tua. 132Kthehu nga unë, jepmë përkrahjen tënde, siç ke vendosur për ata që të duan. 
133Drejtoji hapat e mi sipas fjalës sate dhe mos lejo që të më zërë ndonjë e keqe. 134Më 
çliro nga njerëzit që më shtypin, që të mund t’i plotësoj rregullat e tua. 135Më trajto me 
dashamirësi; të lutem, më mëso ligjet e tua. 136Qaj me lot të hidhur kur shoh se njerëzit 
nuk e përfillin Ligjin tënd. 
 
CADE – Thirrje për drejtësinë 
137Ti e mban fjalën, o Zot, dhe vendimet e tua gjyqësore janë të drejta. 138Me rregullat e 
tua ke dëshmuar që e drejta dhe besa përcaktojnë tërë veprimtarinë tënde. 139Meqë të 
dua, o Zot, më kap inati kur armiqtë e mi e harrojnë Ligjin tënd. 140Të gjitha fjalët e tua 
janë të padyshimta; prandaj, o Zot, jam besnik ndaj tyre. 141Jam i parëndësishëm dhe i 
përbuzur, por rregullat e tua nuk i harrova. 142Drejtësia jote do të jetë gjithnjë shpëtimi 
im, dhe Ligji yt është gjithnjë i vërtetë. 143Edhe atëherë kur më mbërthen ankthi dhe 
shqetësimi, urdhërimet e tua janë miqtë e mi. 144Përgjithmonë qëndron drejtësia me 
anë të rregullave të tua; më ndihmo t’i kuptoj dhe atëherë do të jetoj. 
 
KOF – Siguria që vjen nga lutja 
145Me gjithë zemër të thërras; jepmë përgjigje! Dëshiroj t’u përmbahem ligjeve të tua, o 
Zot. 146Të thërras për ndihmë, më shpëto! Do t’u bindem rregullave të tua. 147Para 
agimit të thërras për ndihmë dhe i pres me padurim fjalët e tua. 148Para se të agojë i 
hap sytë dhe çoj ndër mend fjalët e tua. 149Me mirësinë tënde, o Zot, dëgjoje lutjen time; 
më ruaj me anë të vendimit tënd të drejtë. 150Me qëllim të keq afrohen përndjekësit; por 
ata janë larguar nga Ligji yt. 151Por ti, o Zot, ti rri afër meje; ajo që urdhëron ti, është 
gjithmonë e vërtetë. 152Rregullat e tua i ke dhënë, që të qëndrojnë përgjithmonë; këtë e 
di prej kohësh. 
 
REJSH – Ndjenja e nevojës 
153Shikoje hallin tim dhe më çliro! Ligjin tënd nuk e kam harruar kurrë. 154O Zot, më 
përkrah dhe fitoje të drejtën time. Më shpëto, siç premtove! 155Kush të përbuz, nuk gjen 
asnjë ndihmë, sepse nuk kujdeset për ligjet e tua. 156O Zot, mëshira jote është e 
pamasë; më ndihmo të jetoj sipas vendimit tënd të drejtë! 157Kam shumë armiq dhe 
përndjekës, por unë gjithnjë i kam ndjekur rregullat e tua. 158Me neveri i shikoj 
tradhtarët, se ata nuk drejtohen sipas fjalëve të tua. 159O Zot, shiko sa i dua rregullat e 
tua! Me mirësinë tënde, më lejo të vazhdoj të jetoj! 160Fjala jote është e vërtetë dhe e 
besuar, o Zot; ajo që vendose ti, vlen përgjithmonë. 
 
SHIN – paqja në dashuri 
161Të fuqishmit më ndjekin pa arsye, prapësëprapë vetëm fjalët e tua më ngjallin 
respekt. 162Gëzohem shumë për fjalët e tua, siç gëzohet njeriu që gjen një thesar. 
163Gënjeshtrat më ngjallin vetëm neveri, por Ligjin tënd e dua shumë. 164Të lavdëroj 
shtatë herë në ditë, sepse ti, o Zot, vendos gjithnjë drejt. 165Kush e do Ligjin tënd, gjen 
lumturi dhe paqe; për të nuk ka asgjë që ta pengojë. 166O Zot, shpresa ime është që ti 
do të më ndihmosh; unë zbatoj atë që ke urdhëruar ti. 167Do të drejtohem sipas 
rregullave të tua; me gjithë zemër jam besnik ndaj tyre. 168Ti më ke dhënë rregulla dhe 
udhëzime dhe shikon me përpikëri se si u përmbahem atyre. 
 
TAV – vendosmëria e qëndrueshmërisë 
169Lutja ime ardhtë gjer tek ti, o Zot; plotësoje premtimin tënd, më jep mirëkuptim! 
170Që thirrja ime për ndihmë të arrijë tek ti! Më premtove se do të më shpëtosh! 171Nga 
goja ime do të dalë lavdërimi për ty, sepse ti më bën të njohur ligjet e tua. 172Për 
premtimin tënd do të këndojë goja ime; ajo që urdhërove ti, është e drejtë dhe e saktë. 
173Shtrije dorën tënde, o Zot, për të më ndihmuar; unë kam vendosur të respektoj 
rregullat e tua! 174Dëshira ime më e madhe është që të më shpëtosh, dhe Ligji yt është 
gëzimi im më i madh. 175Dëshiroj të mbetem gjallë, o Zot, që të të lavdëroj; për këtë do 
të më ndihmojë vendimi yt gjyqësor. 176Kam mbetur si dele e humbur; o Zot, eja më 
kërko, më kthe tek ti! Urdhërimet e tua nuk i kam harruar. 
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Thirrje për ndihmë kundër shpifësve 
Këngë pelegrinazhi.♦         

 E thërras Zotin në hallin tim; ai do të më japë përgjigje. 2O Zot, më shpëto 
nga këta gënjeshtarë, nga të gjithë mashtruesit me dy fytyra! 
3Çfarë dënimi do t’ju japë Perëndia, ju mashtrues?  – 4Një batare shigjetash lufte të 
zjarrta, të skuqura me prush gjeshtrash! 
5Mjerë unë që më duhet të banoj ndër të huaj, te një popull që nuk e njeh Perëndinë 
tim! 6Shumë gjatë kam jetuar këtu, ndër njerëz që e urrejnë paqen. 7Paqen e dëshiroj; e 
porsa flas për këtë, ata kërkojnë luftë. 
______________ 
♦ fjfj. këngë e shkallëve (hebr. maalot). Këto kënga do t’i kenë kënduar pelegrinët udhës për në 
Jerusalem. 
 
Zoti është me ty 

Këngë pelegrinazhi.  

Ngre sytë drejt (Tempullit) në male, nga do të vijë ndihma ime. 2Po, ndihma 
ime vjen nga Zoti, që krijoi qiellin dhe tokën! 
3«Dëgjo: Zoti nuk do të lejojë që të biesh. Ai kujdeset për ty gjithnjë. 4Ai, mbrojtësi i 
Izraelit, nuk lodhet dhe nuk e zë gjumi; 5ai kujdeset edhe për ty. Zoti është me ty, të 
ruan me dorë të fuqishme, 6që ngrohtësia e diellit të mos të bëjë dëm dhe hëna të mos 
të sëmurë. 7Zoti e largon rrezikun prej teje dhe e ruan jetën tënde. 8Zoti do të të mbrojë, 
nga fillimi deri në fund, tani e përgjithmonë.» 
 
Urim për paqen e Jerusalemit 

Këngë pelegrinazhi (e Davidit).   
Sa u gëzova kur më thanë: «Eja të shkojmë në shtëpinë e Zotit!» 2Tani po 

arrijmë, kemi kaluar nëpër porta dhe tani jemi në Jerusalem. 
3O Jerusalem, qytet madhështor, i mbrojtur me mure të forta. 4Drejt teje vijnë turma--
turma fiset që i takojnë Zotit. Atje Izraeli duhet ta lavdërojë Zotin ashtu siç e ka 
caktuar vetë. 5Në Jerusalem gjendet gjyqi më i lartë; atje sundon dinastia e Davidit. 
6Lumturi e paqe për Jerusalemin: të gjithë atyre që të duan, o Jerusalem, u priftë e 
mbara! 7Brenda mureve të tua mbretëroftë siguria dhe mirëqenia; shtëpitë e tua 
qëndrofshin larg shqetësimit!» 8Meqë i dua vëllezërit dhe miqtë e mi, them: «Ju uroj 
lumturi e paqe!» 9Meqë brenda teje gjendet shtëpia e Zotit, Perëndisë sonë, do të lutem 
për ty, që të lulëzosh. 
 
Lutja për mëshirë 

Këngë pelegrinazhi. (e Davidit) 
E ngre shikimin lart, drejt teje, o Zot, që banon në qiell. 2Ashtu siç shohin 

shërbëtorët dorën e të zotit të tyre, ashtu si shërbëtorja që nuk ia ndan sytë dorës së të 
zonjës, ashtu edhe ne e ngremë vështrimin tonë drejt teje, o Zot, o Perëndia jonë, dhe 
presim të na tregosh mëshirën tënde! 
3Ki mëshirë, o Zot, ki mëshirë për ne! Kemi përjetuar mjaft përbuzje, 4aq shumë, sa 
detyroheshim të gëlltitnim talljen e armiqve tanë të ngopur dhe mendjelehtë, 
përqeshjen e shtypësve të paturpshëm! 
 
Ndihma jonë vjen nga Zoti! 

Këngë pelegrinazhi. 

 Po të mos na kishte ndihmuar Zoti – le ta pranojë Izraeli – 2po të mos na 
kishte ndihmuar Zoti, kur armiqtë na sulmonin, 3për ta zbrazur vrerin mbi ne, do të 
ishim shfarosur prej kohësh nga toka. 4-5Do të na kishin mbuluar dallgët, do të na 
kishin kapur ujëra të shkumëzuara, do të na kishte rrëmbyer përroi. 
6Lavdi Zotit! Ai nuk na dorëzoi tek armiqtë tanë si gjah për dhëmbët e tyre. 7Ikëm si 
zogu nga rrjeta e gjuetarit; rrjeta u gris dhe ne jemi të lirë! 
8Ndihma jonë vjen nga Zoti, i cili krijoi qiellin dhe tokën. 
 
Nën mbrojtjen e Zotit 

Këngë pelegrinazhi. 

 Të gjithë ata që i besojnë Zotit, janë si mali i Cionit, të patundur dhe të 
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sigurt përgjithmonë.  

2Jerusalemin e rrethon një mur mbrojtës malesh. Ashtu e rrethon Zoti popullin e vet, 
tani dhe përgjithmonë.  

3Njerëzit që nuk i përfillin urdhërimet e Perëndisë, do të sundojnë për pak kohë në 
tokën (e premtuar), e cila u takon atyre që e dëgjojnë Zotin; përndryshe edhe besnikët 
(nuk do të duronin më) e do të jepeshin pas padrejtësisë. 
4O Zot, bëju mirë njerëzve të mirë dhe atyre që kërkojnë vullnetin tënd!  

5Por të gjithë ata që nuk duan të ta mbajnë besën dhe duan të ndjekin udhën e tyre të 
shtrembër, dënoji, njëlloj si keqbërësit! 
Izraeli të gjejë lumturi e paqe! 
 
Lutja për ndihmën e përsëritur 

Këngë pelegrinazhi.  

 Kur Zoti na ktheu në atdhe, në malin e Cionit, kjo ishte si shërimi pas 
sëmundjes së gjatë.  

2Sa qeshëm dhe brohoritëm nga gëzimi! Ndër popuj të tjerë atëherë thuhej: «Zoti ka 
bërë mrekulli për ta!» 
 3Po, Zoti kishte bërë mrekulli për ne, e ne ishim plot gëzim. 
4O Zot, ktheje fatin tonë edhe tani drejt së mirës, siç sjell ujin dhe mbush papritur 
përrenjtë e thatë! 
5Kush mbjell me lot, do të korrë me gëzim.  

6Me lot dalin për të hedhur farën, por me brohoritje do të kthehen (në atdhe) duke 
mbajtur në duar duajt e tyre. 
 
Gjithçka varet nga bekimi i Perëndisë 

Këngë pelegrinazhi (e Solomonit). 

Vetë Zoti duhet ta ndërtojë shtëpinë, përndryshe ndërtuesit punojnë kot. 
Vetë Zoti duhet ta mbrojë qytetin, përndryshe çdo rojë është e kotë. 2Ç’mund të arrini 
pa ndihmën e Zotit? Herët në mëngjes ngriheni dhe punoni deri vonë në mesnatë; me 
shumë mundime mblidhni atë që ju duhet për jetesë, kurse Perëndia u jep atyre që e 
duan, gjithçka gjatë gjumit! 
3Fëmijët janë dhuratë e Zotit; me ta ai shpërblen të tijtë. 4Djemtë e fuqishëm janë për 
atin si shigjetat në duart e luftëtarit. 5Kush ka shumë shigjeta të tilla në pallaskë, e ka 
fatin në anën e tij. Ata kujdesen që ai të fitojë të drejtën, kur ta akuzojnë armiqtë. 
 
Lumturia e besnikëve 

Këngë pelegrinazhi.  

Sa i lumtur është secili që përfill dhe nderon Zotin dhe që drejtohet sipas 
urdhërimeve të tij! 
2Atë që fitove me punën tënde, edhe do ta gëzosh. Sa i lumtur mund të jesh! I ke mirë 
punët! 3Ja, gruaja jote në shtëpinë tënde; i ngjan hardhisë pjellore. Ja, fëmijët rreth 
tryezës, të shumtë si ullinj të rinj. 4Kështu e bekon Zoti njeriun që e përfill dhe e 
nderon. 
5Të bekoftë Zoti, ai që banon në malin e Cionit! Sa kohë të jetosh, duhet ta shohësh të 
mirën e Jerusalemit, 6edhe fëmijët e fëmijëve të tu do t’i shohësh! 
Lumturia dhe paqja qofshin për mbarë Izraelin! 
 
I munduar rëndë, por jo i shkatërruar. 

Këngë pelegrinazhi.  

Që në rininë time më luftuan shumë – kështu le të thotë mbarë Izraeli – 2Që 
në rininë time më luftuan shumë, por kurrë nuk arritën të më shkatërronin. 3Ma kanë 
hapur shpinën si hapet brazda në arë, 4por Zoti ma mbajti besën. I preu litarët e 
armikut, me të cilët më detyronin të punoja si skllav. 
5Ata detyrohen të tërhiqen dhe të turpërohen, të gjithë ata që e urrejnë malin e Cionit! 
6U ndodhtë si barit në çati: kërcejtë fishken para se të hapen; 7asnjë korrës nuk i merr 
në dorë, askush nuk i mbledh në tufa, 8kalimtarët nuk do të kenë kujt t’i thonë: «Zoti 
ju bekoftë!»  
Në emrin e Zotit, ju japim bekimin e tij! 
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Lutja në rrezik të madh 
Këngë pelegrinazhi.  

Nga dëshpërimi i madh të thërras për ndihmë: 2«O Zot, më dëgjo! Mos e bëj 
veshin e shurdhër ndaj thirrjes sime për ndihmë! 
3Po ta llogaritje mëkatin, o Zot, kush mund të qëndronte para teje? 4Por ti mund ta 
falësh edhe mëkatin, që njeriu të të nderojë e të të dëgjojë. 
5Të gjitha shpresat e mia i vara te Zoti dhe pres fjalën e tij ndihmuese. 6Kam mall për 
Zotin, më tepër se roja për agimin, po, më tepër se roja për mëngjesin. 
7Ju izraelitë, shpresoni te Zoti! Sepse ai është i mirë ndaj nesh dhe di të na çlirojë. 8Po, 
ai do ta çlirojë Izraelin nga çdo mëkat! 
 
I qetë si fëmija i lumtur 

Këngë pelegrinazhi e Davidit. 

O Zot, unë nuk e mbaj veten për të madh, asnjërin nuk e përçmoj. Nuk 
merrem me punë të mëdha, të cilat nuk mund t’i bëj. 2Jo, zemra ime është e qetë dhe 
pa shqetësime, porsi fëmijë i lumtur në krahët e nënës – jam bërë i qetë si një fëmijë i 
tillë. 
3O popull i Izraelit, besoji Zotit, që tani e përgjithmonë!  
 
Qyteti i Zotit dhe i mbretit të tij 

Këngë pelegrinazhi.  

O Zot, kujtoje Davidin dhe të gjitha mundimet që mori mbi vete! 2Mbaje 
mend premtimin solemn që të dha ty, Perëndisë së fuqishëm të Jakovit: 3«Nuk do të hyj 
në shtëpinë time, nuk do të shtrihem në shtratin tim, 4nuk do t’i lë sytë e mi të 
mbyllin, nuk do t’i lë t’i kapë gjumi, 5derisa të gjej një vend për Zotin, ku mund të 
banojë Perëndia e fortë e Jakovit!»  
6Në Efratë morëm lajmin për arkën e besëlidhjes së Zotit, dhe e gjetëm atë pranë 
Jearimit. 
7Eja të shkojmë në banesën e Zotit e të biem përmbys para këmbëve të tij! 8Ngrihu, o 
Zot, shoqëroje arkën tënde, simbolin e pushtetit tënd të madh! Eja në vendin tënd të 
pushimit! 9Jepu priftërinjve të tu pushtet të na gjejnë ndihmën tënde! Të gjithë 
shërbëtorët e tu duhet të brohorasin me gëzim! 10Për hir të Davidit, të besuarit tënd, 
mos e moho mbretin tonë, sepse vetë e emërove! 
11Zoti iu përbetua Davidit dhe nuk e merr betimin e tij mbrapsht: «Unë zgjedh njërin 
prej bijve të tu për trashëgimtar të fronit tënd! 12Në qoftë se ai i qëndron besnik 
besëlidhjes me mua dhe i dëgjon urdhërimet e mia, atëherë njëri prej bijve të tij do të 
jetë trashëgimtar i fronit të tij. Kështu qoftë përgjithmonë!» 
13Po, Zoti e zgjodhi malin e Cionit, se atje dëshironte të banonte: 14«Këtu qoftë 
përgjithmonë vendi im i pushimit, këtu do të mbetem – ky është vullneti im! 15Qytetin e 
Cionit do ta bekoj, do t’i jap gjithçka që i nevojitet për jetë, që edhe të varfrit të ngopen. 
16Priftërinjve të tij u jap pushtet t’ju sigurojnë ndihmën time dhe banorët e tij do të 
ngazëllohen! 17Këtu do të zgjedh një pasardhës të Davidit, që do ta emëroj mbret të 
fuqishëm. Si drita që do të ndriçojë përgjithmonë, ashtu do ta përkrah mbretin që do të 
caktoj. 18Armiqtë e tij do t’i turpëroj, por kurora e tij do të shkëlqejë gjithnjë e më 
shumë!» 
 
Bukuria e harmonisë 

Këngë pelegrinazhi (e Davidit). 
Sa këndshëm, sa mirë është kur vëllezërit rrojnë në harmoni dhe janë të një 

mendjeje! 2Kjo është si vaji i mirë dhe kundërmues, i derdhur mbi flokët e priftit, 
Aharonit, që rrjedh poshtë nëpër mjekrën e tij, deri në palat e petkut të tij. 3Kjo është si 
vesa freskuese e Hermonit që zbret mbi malin e Cionit. Atje Zoti do të japë bekimin e 
tij, jetën që zgjat përgjithmonë. 
 
Thirrje për falënderim 

Këngë pelegrinazhi.  

Ngrihuni, falënderojeni Zotin, të gjithë ju, shërbëtorët e tij, që rrini në 
shtëpinë e tij dhe natën jeni në shërbim! 2Shtrijini duart drejt shenjtërores dhe falënde-
rojeni Zotin! 
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3«Nga Cioni, nga Tempulli i tij, ju bekoftë Zoti, ai që krijoi qiellin dhe tokën!» 
 
Lavdia e Zotit nuk do të mbarojë kurrë 

Haleluja – lavdi Zotit! Lavdërojeni atë që ju rri pranë! Lavdërojeni, të gjithë 
ju, shërbëtorët e tij, 2ju që rrini në Tempullin e tij, në oborret e shtëpisë së 

Perëndisë sonë! 
3Lavdërojeni Zotin, sepse ai është i mirë ndaj nesh! Këndoni dhe bjeruni veglave për 
nder të tij, sepse ai është i dashur ndaj nesh. 4Zoti i ka zgjedhur pasardhësit e Jakovit; 
Izraelin e bëri pronën e vet. 
5E di: Zoti është i madh; Perëndia jonë është më i fuqishëm se të gjitha ‘perënditë’. 
6Gjithçka që do, ai e bën, në qiell dhe në tokë, në det dhe në të gjitha thellësitë. 7Ai i 
afron retë nga skaji i botës, bën të vetëtijë dhe të bjerë shi, erën e nxjerr nga depot e tij 
të rezervave. 
8Ishte ai që atëherë tek egjiptianët, bëri të vdisnin të gjithë bijtë e parëlindur dhe të 
gjithë të parëlindurit e bagëtisë. 9Atje ai bëri mrekulli të tmerrshme që ranë mbi 
faraonin dhe të gjithë shërbëtorët e tij. 
10Ai që mundi shumë kombe dhe bëri të vdisnin mbretër të fuqishëm; 11Sihonin, 
mbretin e amorasve, dhe Ogun, mbretin e Bashanit, si dhe të gjithë sundimtarët e 
Kënaanit. 12Tokat e tyre ia dha për trashëgim Izraelit; ia ndau popullit të tij. 
13O Zot, lavdia jote nuk do të mbarojë kurrë; të gjithë brezat do të flasin për ty! 
14Zoti do t’i kthejë popullit të tij të drejtat e veta; ai ka mëshirë për të tijtë. 
15Idhujt e popujve të tjerë, qofshin prej ari ose prej argjendi, janë punë të duarve 
njerëzore. 16Ata kanë gojë që nuk flet, sy që nuk sheh, 17veshë që nuk dëgjojnë – në 
gojën e tyre nuk ka asnjë frymë! 18Ashtu u bëfshin edhe ata që i punuan këta idhuj dhe 
të gjithë ata që u besojnë! 
19Ju, o izraelitë; falënderojeni Zotin! Ju, o priftërinjtë e tij: falënderojeni Zotin! 20Edhe 
ju, o levitë: falënderojeni Zotin! Të gjithë ju që e nderoni, falënderojeni Zotin! 21U 
lavdëroftë Zoti, ai që banon në Jerusalem, në malin e Cionit! 
Lavdi Zotit – Haleluja! 
 
Dashuria e tij nuk mbaron kurrë! 

Falënderojeni Zotin, se ai është i mirë ndaj nesh – dashuria e tij nuk mbaron 
kurrë! 2Falënderojeni, Perëndinë më të lartë! – dashuria e tij nuk mbaron 

kurrë! 3Falënderojeni, Zotin më të pushtetshëm – dashuria e tij nuk mbaron kurrë!  
4Vetëm ai bën mrekulli të mëdha – dashuria e tij nuk mbaron kurrë! 5Me mjeshtëri 
qiellin e lakoi – dashuria e tij nuk mbaron kurrë! 6Përmbi dete tokën e shtriu – 
dashuria e tij nuk mbaron kurrë! 7Dritëdhënësit e mëdhenj i krijoi – dashuria e tij nuk 
mbaron kurrë! 8Diellin për të rregulluar ditën, – dashuria e tij nuk mbaron kurrë – 
9hënën dhe yjet për natën – dashuria e tij nuk mbaron kurrë! 
10Të parëlindurit e egjiptianëve i vrau – dashuria e tij nuk mbaron kurrë! 11Izraelin e 
nxori që andej – dashuria e tij nuk mbaron kurrë! 12E bëri me fuqinë e tij të madhe – 
dashuria e tij nuk mbaron kurrë! 13Detin e Xunkthtë e ndau më dysh – dashuria e tij 
nuk mbaron kurrë! 14Popullin e Izraelit e udhëhoqi përmes tij – dashuria e tij nuk 
mbaron kurrë! 15Faraonin me ushtrinë mes ujërash i fundosi – dashuria e tij nuk 
mbaron kurrë! 16Popullin e vet e udhëhoqi nëpër shkretëtirë – dashuria e tij nuk 
mbaron kurrë! 17Mundi mbretër të mëdhenj – dashuria e tij nuk mbaron kurrë! 18Vrau 
mbretër të fuqishëm – dashuria e tij nuk mbaron kurrë! 19Sihonin, mbretin e amorasve 
– dashuria e tij nuk mbaron kurrë! 20Edhe Ogun, mbretin e Bashanit – dashuria e tij 
nuk mbaron kurrë! 21Tokat e tyre ia ndau Izraelit – dashuria e tij nuk mbaron kurrë! 
22Ua dha shërbëtorëve të tij për trashëgim – dashuria e tij nuk mbaron kurrë!  
23Ka menduar për ne, sa herë që na shtypnin – dashuria e tij nuk mbaron kurrë! 24Na 
çliroi nga armiqtë tanë – dashuria e tij nuk mbaron kurrë! 25Të gjitha qenieve u jep 
ushqim – dashuria e tij nuk mbaron kurrë! 26Falënderojeni, Perëndinë e qiellit – 
dashuria e tij nuk mbaron kurrë! 
 
Vajtimi i robërve në Babiloni 

Ishim ulur pranë kanaleve të Babilonisë; mendonim për Cionin dhe qanim. 
2Lahutat tona i varëm në shelgje; nuk donim t’u binim më. 3Por armiqtë që 
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na shtypnin, që na kishin rrëmbyer nga atdheu, kërkonin prej nesh edhe këngët e 
festimit. «Na këndoni një këngë të Cionit!» – na thoshin. 4Larg Tempullit, atje në vend të 
huaj – si mund të këndonim këngë për nder të Zotit? 
5O Jerusalem, po të të harroj, m’u thaftë dora e djathtë! 6Gjuha m’u ngjittë pas qiellzës, 
po nuk vazhdoj të mendoj për ty, po të më pëlqejë ndonjë gjë, më shumë se ti, o 
Jerusalem! 
7O Zot, mos e harro atë që bënë edomasit, atëherë kur Jerusalemi ra në duart e ar-
miqve, kur thërritnin: «Rrënojeni qytetin! Rrafshojeni!» 
8O Babilon, edhe ti së shpejti do të shkretohesh! Zoti e bekoftë njeriun që do të ta 
paguajë atë që na bëre! 
9Perëndia e bekoftë njeriun që do t’i kapë fëmijët e tu dhe do t’i dërrmojë në shkëmb! 
 
Siguria mirënjohëse 

Këngë e Davidit.  
Të falënderoj me gjithë zemër, o Zot; me këngën time do të të lavdëroj, ty – e 

jo ’perënditë’ e tjera! 2Bie përmbys para shenjtërores sate për të të falënderuar, o Zot, 
për mirësinë dhe besnikërinë tënde. Premtimin tënd e plotësove, po, bëre edhe më 
tepër sesa pritnim prej teje! 3M’u përgjigje kur të thirra; ti më nxit të kërkoj prej teje 
gjëra më të guximshme. 4O Zot, të lavdërofshin të gjithë sundimtarët e botës, kur ta dë-
gjojnë atë që ke thënë. 5Ta festojnë veprimin tënd duke kënduar: «I madh është 
pushteti i Zotit! 6Rri në fron atje në lartësi, e megjithatë të poshtëruarit i sheh dhe 
kujdeset për ta.»  
7Kur duhet të kaloj përmes rreziqesh, ti, o Zot, më mban në jetë. Ti më mbron nga 
zemërimi i armiqve të mi; dora jote e fuqishme do të më ndihmojë. 8O Zot, ti do të bësh 
gjithçka për mua, dashuria jote nuk mbaron kurrë. Përfundoje atë që fillove! 
 
Krijuesi im më njeh plotësisht 

Këngë e Davidit.  

O Zot, ti i di mendimet e mia më të fshehta, ti më njeh mua plotësisht. 2Kur 
ulem ose ngrihem, ti e di, ti i di nga larg planet e mia. 3Kur veproj ose pushoj, ti më 
sheh; ti ke dijeni për çdo hap që bëj. 4Para se të vijë ndonjë fjalë në gjuhën time, ti, o 
Zot, tashmë e ke dëgjuar. 5Ti më rrethon nga të gjitha anët; jam plotësisht në dorën 
tënde. 6Fakti që ti më njeh me kaq saktësi, e tejkalon kuptimin tim; për mua është 
tepër i ndërlikuar, nuk mund ta kuptoj. 
7Ku mund të shkoj për të ikur prej teje, ku të largohem që të mos më shohësh më? 
8Nëse ngrihem në qiell – atje je! Nëse fshihem në botën e të vdekurve – edhe atje je! 
9Nëse fluturoj atje ku lind dielli, ose në fund të detit ku perëndon: 10edhe atje do të më 
arrijë dora jote, edhe atje nuk do të më lëshojë. 11Nëse them: «Le të më mbulojë 
errësira, le të bëhet natë rreth meje!», 12për ty edhe errësira nuk është e errët, edhe 
nata është po aq e ndritur sa dita. 
13Ti më krijove me mish e me shpirt, më formove në mitrën e nënës. 14Për këtë të 
falënderoj; kjo më mbush me respekt të thellë. Për trupin tim e pranoj: të gjitha veprat 
e tua janë mrekulli. 15Nuk isha i fshehur për ty, kur më formove në fshehtësi, kur isha 
ende në mitrën e nënës. 16Kur isha ende pa formë, ti më shihje; në librin tënd tashmë 
kishe shënuar të gjitha ditët që më kishe caktuar, ende pa filluar ndonjëra prej tyre. 
17Sa të vështirë e kam t’i kuptoj planet e tua, o Perëndi; sa i pallogaritshëm është 
numri i tyre! 18Ato janë më të shumta se mizat e dheut. Po të mbaroja llogaritjen time, 
edhe atëherë nuk do të filloja t’i kuptoja! 
19O Perëndi, vriti të gjithë ata që të përbuzin ty dhe urdhërimet e tua! M’i hiq qafe këta 
vrasës! 20Flasin për ty vetëm për të thurur intriga. O Zot, armiqtë e tu e përdorin emrin 
tënd për të gënjyer! 21Tek unë ngjallin neveri ata që të kundërshtojnë, o Zot; i urrej ata 
që të urrejnë ty. 22Armiqtë e tu janë armiqtë e mi; i urrej ata pa masë. 
23Më heto, o Perëndi, shiko në zemrën time; kontrolloji dëshirat dhe mendimet e mia! 
24Nëse jam në rrezik të largohem prej teje, atëherë më kthe në rrugën që më çon drejt 
teje! 
 
Lutje për ndihmë kundër shpifësve 

Këngë e Davidit.  
2O Zot, më shpëto nga njerëzit e këqij, më mbro nga njerëzit e dhunshëm! 
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3Koka e tyre është e mbushur plot me plane të liga; çdo ditë shkaktojnë grindje. 4Ata 
janë të rrezikshëm si nepërkat që dredhin gjuhën; fjalët e tyre janë vdekjeprurëse si 
helm nepërkash. 5O Zot, më ruaj nga njerëzit që nuk të përfillin as ty, as urdhërimet e 
tua; më mbro nga njerëzit e dhunshëm, nga ata që duan të më rrëzojnë. 6Këta të 
pafytyrë më kanë ngritur kurthin, kanë hedhur në rrugë leqe e rrjeta. 
7Por unë them: o Zot, ti je Perëndia ime! Dëgjomë kur të thërras për ndihmë! 8Perëndi, 
o Zoti im, ndihmësi im i fortë, ti më mbrove në luftë si mburojë. 9Mos u jep keqbërësve 
atë që kërkojnë! Mos lejo të realizohen intrigat e tyre; përndryshe do t’u shtohej 
arroganca. 10Gënjeshtrat që përhapin për mua, të kthejnë kundër këtyre shpifësve! 
11Prush rëntë mbi ta! Rrëzoji në zjarr, në gropa të thella, prej të cilave nuk mund të 
dalin më! 12Për shpifës mos pastë vend në tokën (e premtuar), e kush do dhunë, atë e 
çoftë në varr fatkeqësia! 
13E di, o Zot, se ti ndërhyn për të shtypurit; të pambrojturve ti do t’u sigurosh të drejtat 
e tyre. 14Të gjithë ata që ta mbajnë besën dhe kërkojnë vullnetin tënd, do të jetojnë në 
praninë tënde dhe do të të lavdërojnë. 
 
Lutje për ruajtje 

Këngë e Davidit.  

O Zot, po të thërras për ndihmë, më eja shpejt në ndihmë! Më dëgjo kur të 
thërras. 2Lutja ime qoftë flijim përkushtimi, tymi i të cilit ngrihet lart gjer tek ti! E duart 
e mia të shtrira drejt teje, pranoji si flijim të mbrëmjes! 3O Zot, ruaje gjuhën time, 
vendos rojë në portën e buzëve të mia! 4Mos më lejo që të jepem pas prirjeve të mia, më 
ruaj që të mos flas gjëra të këqija e që të mos kryej vepra të poshtra, bashkë me keq-
bërësit e tjerë. Hiqma dëshirën për të ngrënë një ushqim të tillë! 5Vetëm ai që vepron 
drejt, lejohet të më dënojë. Kur ai më qorton sipas mirësisë së tij, kjo më bën një favor 
që nuk e kundërshtoj. E kur ai të bjerë vetë në fatkeqësi, vazhdoj t’i lutem Perëndisë 
për të. 
6Kur të rrëzohen nga shkëmbinjtë sundimtarët e tyre, atëherë populli do ta pranojë se 
fjalët e mia janë të vërteta. 7Si guri i mullirit përtokë, ashtu rrinë kockat e tyre të 
shtrira në grykën e botës së të vdekurve. 
8Tek ti, o Perëndia ime dhe Zoti im, janë sytë e mi. Tek ti kërkoj strehim, mos më lër të 
rrëzohem! 9Më ruaj nga laku që më kanë ngritur, nga kurthet e atyre që kërkojnë 
fatkeqësinë time. 10Le të zihen njerëzit e pabesë në rrjetat e veta, ndërsa unë le të 
shpëtoj. 
 
Askush nuk kujdeset për mua! 

Poemë e Davidit, lutje kur ishte në shpellë. 
2E thërras Zotin me sa zë që kam; i lutem Zotit për ndihmë. 3Përpara tij 

vajtoj hallin tim, ia them atë që më mundon. 
4Edhe kur më lëshon krejtësisht zemra, ti, o Zot, e di se ku po shkoj! Në rrugën që 
duhet të ndjek, më kanë ngritur leqe. 5Shikoj rreth e rrotull: askush nuk më vë re. Nuk 
kam më asnjë strehim, asnjë njeri që të kujdeset për mua. 
6Të thërras ty, o Zot! Them: ti je strehimi im, ti më jep gjithçka që më duhet për jetë! 
7Dëgjoje thirrjen time; nuk mund të mbahem më! Më shpëto nga përndjekësit e mi, se 
ata janë më të fortë se unë! 8Më çliro nga burgu! Në rrethin e atyre që ta mbajnë besën, 
do të të falënderoj, o Zot, se ke qenë aq i mirë ndaj meje, o Zot. 
 
Mos më nxirr në gjyq! 

Këngë e Davidit.  

O Zot, dëgjoje lutjen time, merre parasysh lutjen time! Fjala jote është e 
besuar, ti e mban premtimin; prandaj pres përgjigjen tënde. 2O Zot, mos më nxirr në 
gjyq; sepse para teje nuk mund të qëndrojë askush. 
3Armiku im më përndjek, më rrëzoi përtokë për të më shkelur; më futi në errësirë tek 
ata që kanë vdekur qëkuri. 4Zemra më ka lëshuar fare; forcat e mia po shterojnë. 5Më 
kujtohet koha e mëparshme, gjithçka që kreve atëherë; mendoj për veprat e tua. 6Duke 
u lutur, shtrij duart e mia drejt teje dhe pres me padurim ndihmën tënde, ashtu siç 
pret shiun toka e thatë. 
7O Zot, më dëgjo shpejt, nuk mundem më! Mos u fshih prej meje, përndryshe jeta ime 
do të mbarojë. 8Herët në mëngjes shpallma mirësinë tënde, sepse unë besoj në ty. Më 
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trego rrugën që duhet të ndjek, sepse ty të drejtohem. 9O Zot, më shpëto nga armiqtë e 
mi; pranë teje jam i sigurt. 10Më ndihmo të jetoj sipas vullnetit tënd, sepse ti je 
Perëndia ime! Shpirti yt më drejtoftë me dashamirësi dhe më çoftë në një vend të 
sigurt! 11Meqë ti je Zot, më mbaj në jetë! Bëj që të realizohet premtimi yt e më çliro nga 
rreziku! 12Shpresoj në mirësinë tënde; asgjësoji armiqtë e mi, shfarosi të gjithë ata që 
kërkojnë të më vrasin; sepse të takoj ty! 
 
Lutja e mbretit 

Nga Davidi.  

O Zot, mbrojtësi im, të lavdëroj! Ti u mëson duarve të mia luftën dhe i 
aftëson gishtat e mi për betejë. 2Ti je mbrojtësi im besnik, kështjella ime, kalaja ime e 
sigurt dhe shpëtimtari im, mburoja ime, prapa së cilës fshihem, ti i bën popujt e huaj 
të më nënshtrohen mua. 
3Çfarë është njeriu, o Zot, që të kujdesesh për të? Sa vlen për ty njeriu i vdekshëm, që 
të merresh me të? 4Njeriu është si një frymë dhe jeta e tij i ngjan hijes që kalon. 
5O Zot, përkule qiellin dhe zbrit! Preki malet dhe ato do të tymojnë. 6Lëshoje rrufenë 
tënde dhe dëboji armiqtë, qëlloji shigjetat e tua dhe tmerroji ata! 7Zbriti duart e tua nga 
qielli, më rrëmbe nga ujërat vdekjeprurëse! Më shpëto nga pushteti i të huajve, 8që 
kurrë nuk thonë të vërtetën edhe kur ngrenë dorën për t’u përbetuar. 
9O Perëndi, do të këndoj për ty një këngë të re, duke i rënë harpës me dhjetë tela. 10Ti i 
dhe mbretit fitoren; ti e shpëtove Davidin, shërbëtorin tënd, nga shpata e armiqve të 
tij. 11Më çliro, më shpëto nga pushteti i të huajve, që kurrë nuk thonë të vërtetën dhe 
gënjejnë, edhe kur ngrenë dorën për t’u përbetuar. 
12Atëherë bijtë tanë në rininë e tyre do të jenë si pemët e harlisura dhe bijat tona do të 
jenë të forta e të bukura si shtyllat e gdhendura në pallate. 13Atëherë depot tona do të 
jenë të mbushura plot e do të na sigurojnë gjithfarë mallrash. Dhentë dhe dhitë tanë 
do të shumëzohen mijëfish në kullota. 14Edhe bagëtitë tona do të rriten mirë. Asnjë 
armik nuk do t’i shembë muret tona dhe askush nuk do të na çojë në robëri. 15Lum ai 
popull që shkon kështu. Lum ai popull që e ka Zotin për Perëndi! 
 
Sundimi yt nuk mbaron kurrë 

Këngë lavdëruese e Davidit. 

Ti, Perëndia dhe mbreti im, ty do të të lavdëroj; gjithnjë, pa mbarim, do të të 
falënderoj! 2Çdo ditë do të të falënderoj; gjithnjë, pa mbarim, do të të lavdëroj! 3Do të 
pranoj: «Zoti është i fuqishëm, duhet lavdëruar! Fuqia e tij është e pamatshme» 
4Brez pas brezi do të lavdërohen ato që ti kreve, dhe do të flitet gjithnjë për veprat e tua 
të fuqishme! 5Të gjithë lavdërofshin madhështinë dhe madhërinë tënde, e unë do të 
mendoj gjithnjë për mrekullitë e tua. 6Le të shpallet pushteti yt që ngjall respekt, e unë 
do të tregoj për veprat e tua të mëdha! 7Le të lavdërohet mirësia jote e madhe, e të 
këndohet kështu për dashamirësinë tënde: 8«Zoti është plot mirësi dhe mëshirë, plot 
dashuri dhe durim të pamasë. 9Zoti është i mirë ndaj gjithsecilit; ka mëshirë për të 
gjitha qeniet.»  
10Të lavdërofshin të gjitha qeniet, o Zot; të gjithë ata që të takojnë le të të falë-
nderofshin! 11Të flasin për madhështinë e mbretërisë sate dhe për pushtetin tënd të 
madh, 12që t’ua shpallin të gjithëve veprat e tua, shkëlqimin dhe madhështinë e 
mbretërisë sate. 13Ti je mbret për të gjitha kohët dhe sundimi yt nuk do mbarojë kurrë! 
Zoti është i besuar në gjithçka që thotë, dhe i mirë në gjithçka që bën. 14Të gjithë ata që 
nuk mund të mbahen në këmbë, i mban, dhe të përkulurit i ngre. 
15Të gjithë shohin plot shpresë drejt teje dhe ti i jep ushqim secilit në kohën e duhur. 
16Ti hap dorën tënde, dhe gjithçka e gjallë ngopet. 
17Zoti është i drejtë në veprimet e tij dhe zemërgjerë në gjithçka që bën. 18Zoti është afër 
atyre që i luten – të gjithë atyre që i luten me çiltëri. 19Lutjet e atyre që e dëgjojnë, i 
plotëson; thirrjen e tyre e dëgjon dhe i shpëton. 20Zoti i mbron të gjithë ata që e duan, 
por ata që e përbuzin do t’i shkatërrojë. 21Do të shpall lavdinë e Zotit, e gjithçka e gjallë, 
e falënderoftë atë, Perëndinë e shenjtë, në jetë të jetëve! 
 
Perëndia, mbrojtja e të dobtëve 

Haleluja – lavdi Zotit! Unë dua ta lavdëroj Zotin! 2Gjithë jetën time do ta 
lavdëroj, Perëndisë tim do t’i këndoj, derisa të marr frymë! 
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3Mos u beso atyre që kanë pushtet dhe influencë! Edhe ata janë veçse njerëz e nuk 
mund t’ju ndihmojnë. 4Ata do të vdesin e do të bëhen pluhur dhe bashkë me ta do të 
mbarojnë edhe planet e tyre. 5Por sa i lumtur është secili që e ka Perëndinë e Jakovit 
për ndihmës dhe i var tek ai të gjitha shpresat, te Zoti, Perëndia e tij.  
6Zoti ka krijuar mbarë botën: qiellin, tokën dhe detin, bashkë me të gjitha krijesat që 
banojnë atje. Besnikëria e tij është e qëndrueshme. 7Ai u siguron të drejtat e tyre të 
shtypurve, u jep të hanë të uriturve, çliron të burgosurit, 8-9shëron të verbërit, ngre të 
dëshpëruarit, mbron mysafirët dhe të huajt në tokën (e premtuar), dhe kujdeset për 
vejushat dhe jetimët. Zoti i do të gjithë ata që ia mbajnë besën, ndërsa planet e të 
pabesëve i shkatërron. 
10Zoti është mbret përgjithmonë! O Cion, Perëndia jote do të sundojë brez pas brezi! 
Lavdi Zotit – Haleluja! 
 
Pushteti i Perëndisë në natyrë dhe në histori 

Haleluja – lavdi Zotit! Sa mirë është t’i këndojmë Perëndisë sonë; zemra 
gëzohet ta lavdërojë me këngë! 2Zoti do të rindërtojë Jerusalemin; do të 

kthejë në atdhe të mërguarit e Izraelit. 3Të gjithë ata që kanë zemrën e thyer do t’i 
shërojë dhe do t’ua lidhë plagët. 
4Vetëm Ai e di numrin e yjeve, i ka vënë emrin secilit. 
 5Zoti ynë është i fuqishëm, i madh është pushteti i tij; dituria e tij nuk ka kufi.  

6Të përulurit i ngre, kurse kryengritësit i rrëzon përdhe. 
7Këndojini Zotit këngë lavdëruese, këndojini Perëndisë sonë duke i rënë lahutës! 
8Qiellin e mbulon me re dhe furnizon tokën me shi; bën të rritet bari në male. 9Të gjitha 
kafshët i ushqen, edhe korbat e rinj kur thërrasin për ushqim. 
10Shumë njerëz u besojnë forcave të kuajve dhe këmbëve të shpejta të luftëtarëve të vet; 
ata të gjithë ngjallin te Zoti neveri.  

11Por Zoti është i kënaqur me njerëzit që e nderojnë, e dëgjojnë dhe kanë besim te 
mirësia e tij. 
12Lavdëroje Zotin, o Jerusalem; lavdëroje Perëndinë tënd, o qytet i Cionit! 13Ai sjell 
siguri në muret e tua, e bekon popullin tënd që banon brenda teje.  

14Paqe dhe lumturi i jep tokës sate, me grurin më të mirë të ngop. 
15Urdhrat e tij ia dërgon tokës, fjala e tij ia arrin qëllimit me shpejtësi. 16Bën të bjerë 
bora si shtëllunga leshi; brymën e shpërndan ngado si hi.  

17Breshrin e hedh copacopa dhe ngricës së tij nuk mund t’i qëndrojë askush.  

18E kur u jep urdhër, fillojnë të shkrihen; fryma e tij i bën përrenjtë të rrjedhin përsëri. 
19Fjalën e tij ia shpall edhe Izraelit, ligjet për jetën e pasardhësve të Jakovit.  

20Për asnjë popull tjetër nuk bëri gjëra të tilla; asnjë popull tjetër nuk i njeh urdhërimet 
e tij. 
Lavdi Zotit – Haleluja! 
 
Lavdërojeni Perëndinë në qiell e në tokë! 

Haleluja – lavdi Zotit! Lav dërojeni Zotin, të gjitha krijesat e tij, lavdërojeni 
atje në lartësi! 2Lavdërojeni, të gjithë engjëjt e tij! Lavdërojeni, ju o fuqi 

qiellore! 3Lavdërojeni atë, ju o diell e o hënë! Lavdërojeni, ju o yje të shndritshme! 
4Lavdërojeni, ju o hapësira të pamata të qiellit e ju o ujëra përmbi kupën e qiellit! 
5Të gjithë ta lavdërojnë Zotin, sepse me urdhrin e tij u krijuan. 6I vendosi përgjithmonë 
në vendet e tyre dhe u caktoi kufijtë që nuk mund t’i kapërcejnë. 
7Lavdërojeni Zotin, të gjitha krijesat e tij, lavdërojeni poshtë në tokë! Lavdërojeni, ju o 
oqeane, ju o kuçedra që jetoni në det! 8Lavdërojeni, o rrufe, o breshër, borë dhe re, ju 
stuhi që veproni me urdhrin e tij! 9Lavdërojeni, ju o male e kodra, ju o pemë e pyje! 
10Lavdërojeni, ju o kafshë të egra e të buta, ju o zogj e zvarranikë! 11Lavdërojeni, ju o 
mbretër dhe të gjithë popujt, ju o kryetarët dhe të pushtetshmit e tokës! 12Lavdërojeni, 
ju, o burra e gra, të rinj e pleq së bashku! 
13Të gjithë ta lavdërojnë Zotin! Ai, i vetmi, është i madh pa krahasim; madhështia e tij 
shtrihet mbi mbarë botën. 
14Populli i Izraelit i rri pranë; me ndihmën e tij Izraeli është bërë i madh dhe i fuqishëm. 
Prandaj i qëndron besnik dhe e lavdëron! 
Lavdi Zotit – Haleluja! 
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Perëndia do t’ia vërë nderin në vend Izraelit 

Haleluja – lavdi Zotit! Këndojini Zotit një këngë të re, lavdërojeni, kur të 
mblidheni, të gjithë ju që ia mbani besën! 2Gëzohu, o popull i Izraelit; ai 

është Krijuesi yt! Ti, o bashkësi në malin e Cionit, brohoriti; ai është mbret! 
3Lavdërojeni me valle festimi! Këndojini me ritmin e dajres; nderojeni duke u rënë 
telave! 4Sepse Zoti është i mirë ndaj popullit të vet, të përvuajturit i ngre me ndihmën e 
tij.  

5Të brohorasin të gjithë ata që i takojnë Zotit, sepse ia vuri nderin në vend Izraelit! Të 
këndojnë nga gëzimi edhe natën.  

6Ta lavdërojnë me zë të lartë, me shpata të mprehura në duar!  

7Ata do të zbatojnë gjyqin e Perëndisë, do të hakmerren kundër të gjitha kombeve, 8 do 
t’i vënë në pranga mbretërit, do t’i lidhin me zinxhirë të pushtetshmit. 9Do ta zbatojnë 
vendimin gjyqësor të Perëndisë, ashtu siç është shkruar në Ligjin e tij. Ky është nder 
për të tijtë. 
Lavdi Zotit – Haleluja! 
 
Lavdi Zotit 

Haleluja – lavdi Zotit! Lavdërojeni Zotin në shenjtëroren e tij! Lavdërojeni, të 
Pushtetshmin që qëndron në qiell! 

 2Lavdërojeni, sepse bën mrekulli; fuqia e tij nuk ka kufi!  

3Lavdërojeni me rënien e trumbetave, me tingëllimin e harpave dhe të lahutave! 
4Lavdërojeni me daulle e me valle të gëzuara, me flaute e me vegla me tela! 
5Lavdërojeni me cimbale tingëlluese, 
lavdërojeni me cimbale kumbuese! 
6Gjithçka që merr frymë, ta lavdërojë Zotin! Lavdi Zotit – Haleluja! 
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FJALËT E URTA 
 
Ajo që mund të mësohet nga ky libër 

Këshilla për jetën, të hartuara si fjalë të urta nga Solomoni, biri i Davidit  
dhe mbret i Izraelit. 

2-3Nga ky libër mund të mësohet se nga duhet të udhëhiqet njeriu në jetën e tij, që të 
jetojë siç duhet dhe të ecë gjithnjë në rrugë të drejtë. Ai na ndihmon të njihemi me 
kuptimin më të thellë të fjalëve që gjendet në dëshmitë e njerëzve të urtë. 4Kush është i 
ri dhe pa përvojë, udhëzohet në zgjuarsi dhe në maturi. 5Edhe njeriu i urtë mund të 
mësojë edhe më dhe të përparojë në zotësi për t’u bërë ballë detyrave të jetës. 6Kush e 
lexon këtë libër, mëson të kuptojë se ç’thonë mësuesit e urtë me proverbat, figurat, 
shëmbëlltyrat dhe gjëzat e tyre. 
7Kush dëshiron të bëhet i urtë, i ditur dhe i shkathët, para së gjithash duhet ta nderojë 
Zotin me jetën e tij. Kush nuk e përfill atë, përbuz edhe urtësinë e jetës dhe nuk 
pranon këshillat. 
 
Paralajmërim për shoqërinë e keqe 
8O biri im! Dëgjoji prindërit e tu dhe ndiqi këshillat e tyre! 9Ato do ta zbukurojnë jetën 
tënde si kurorë madhështore mbi kokë, ose si gjerdan i çmuar rreth qafës. 10Mos lejo të 
të mashtrojnë njerëzit e këqij, 11që mund të thonë: «Eja me ne! Të zëmë prita për qejf! 
Kur të kalojnë andej njerëzit, t’i vrasim dhe të zbavitemi! 12Të veprojmë siç vepron 
vdekja; t’ia rrëmbejmë jetës. 13T’u marrim  gjithçka ç’kanë këta njerëz dhe me to të 
mbushim shtëpitë tona. 14Plaçkën do ta ndajmë mes nesh. Eja, merr pjesë bashkë me 
ne!» 
15O biri im! Mos u lidh me këta keqbërës, 16që kanë në mendje vetëm plaçkitje dhe 
vrasje! 17Asnjë zog nuk zihet në rrjetë po ta ketë para syve dhe ta shikojë. 18Por ata 
zihen në rrjetën e vet dhe po aty vriten. 19Kështu u ndodh atyre që duan të pasurohen 
në mënyrë të padrejtë – vjedhësit i vidhet jeta. 
 
Urtësia paralajmëron 
20Urtësia thërret në rrugë, në sheshe jehon zëri i saj; 21atje ku mblidhen njerëzit, atje 
dëgjohet ajo; pranë portës së qytetit ajo mban fjalimin e saj: 
22«Kur do të rriteni, a do të piqeni, më në fund, ju o të papjekur? Ju llafazanë të 
pandreqshëm, edhe sa kohë do ta mohoni përmirësimin? Kur, më në fund, do të vini 
në vete, të gjithë ju që nuk më përfillni? 23Merreni seriozisht paralajmërimin tim! Vetëm 
atëherë do t’ju hap thesarin e diturisë sime, dhe do t’jua jap atë sipas dëshirës. 24Kam 
folur herë pas here, por ju nuk më keni dëgjuar. Me gishtin lart ju kam paralajmëruar, 
por askush nuk i ka kushtuar vëmendje. 25Ju nuk keni pranuar të përmirësoheni; çdo 
këshillë e keni hedhur prapa krahëve. 26-27Ju mund të vazhdoni të veproni kështu, por 
kur t’ju bien mbi kokë pasojat, atëherë do ta kem unë radhën të qesh me ju. Kur 
tmerri dhe frika si një stuhi e tmerrshme, me rrufe e bubullima, të bien mbi ju, do të 
qesh unë! 28Pastaj ju do të më thërrisni, por nuk do t’ju përgjigjem; ju do të më 
kërkoni, por nuk do të më gjeni gjëkundi. 
29Kush nuk do të hajë arsye dhe nuk pranon ta nderojë Zotin me jetën e tij, 30kush nuk 
do t’i pranojë këshillat e mia dhe nuk e përfill asnjërin prej paralajmërimeve të mia, 31ai 
duhet t’i durojë pasojat dhe t’i mbajë mbi kurriz telashet që i ka hapur vetes. 32Shumë 
njerëz të papjekur janë rrënuar nga kokëfortësia e tyre; shumë mendjemëdhenj dhe 
shumë njerëz që kishin një vetësiguri të tepruar, kanë vdekur nga pakujdesia e tyre. 
33Por kush u kushton vëmendje fjalëve të mia, ai nuk do të ketë as frikë dhe as halle.» 
 
Urtësia: thesari dhe mbrojtja 

O biri im! Kushtoji vëmendje asaj që të them! Ruaji udhëzimet e mia si thesar. 

2Dëgjo mirë kur të them një fjalë të urtë, dhe mundohu t’i kuptosh të gjitha! 3Thirri 
për ndihmë arsyen dhe gjykimin! 4Kërkoje urtësinë si argjendin, si thesaret e fshehura 
nën dhe. 5Atëherë do të mësosh ta nderosh Zotin me jetën tënde dhe ta njohësh Zotin.♦ 
6Ai ta jep urtësinë, dhe prej tij vijnë dituria dhe të kuptuarit. 7Të gjithë ata që e ndjekin 
me gjithë zemër, gjejnë tek ai mbrojtje dhe ndihmë. 8Ai i ruan të gjithë ata që i trajtojnë 
të tjerët me drejtësi dhe që ia mbajnë besën atij. 
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9Në qoftë se më dëgjon, do ta kuptosh se ç’është e drejtë, e mirë dhe e ndershme për 
Zotin. Atëherë do të bësh një jetë që i pëlqen atij. 10Kështu do të gjesh dituri dhe 
përvojë dhe do të kënaqesh me to. 11Gjykimi yt dhe arsyeja jote do të të mbrojnë; 12ato 
do të të ruajnë nga çdo veprim i gabuar. Ato do të të largojnë nga gënjeshtarët, 13që 
janë shmangur nga rruga e drejtë dhe që ndjekin rrugë të gabuara e të errëta. 14Ata 
zbaviten kur bëjnë padrejtësi dhe gëzohen për gabimet më të rënda të të tjerëve. 15Atyre 
nuk ua ka besën askush. 
16Gjykimi dhe arsyeja të ndihmojnë t’i qëndrosh tundimit, kur një grua e huaj të bën 
lajka dhe kërkon të të çojë në rrugë të keqe. 17Ajo e ka braktisur burrin e saj dhe 
kështu ia ka shkelur besën Zotit. 18Kush shkon tek ajo, shkon në vdekje;  
sepse nga shtëpia e saj rruga të çon drejt botës së të vdekurve. 19Kush i bën vizitë, nuk 
kthehet më, sepse nga shtëpia e saj asnjë rrugë nuk të çon në jetë. 
20Në fund, gjykimi dhe arsyeja të ndihmojnë të jetosh siç jetojnë njerëzit që ia mbajnë 
besën Zotit. 21Njerëzve të ndershëm dhe besnikë u lejohet të qëndrojnë në tokën (e 
premtuar) dhe të banojnë në të. 22Por të pabesët, që nuk e kërkojnë Zotin, do të 
shkulen që andej dhe do të shfarosen. 
____________ 
♦ fjfj: Frika nga Zoti, që do të thotë respekti i duhur për të dhe nënshtrimi i jetës ndaj autoritetit 
të tij. Njohja e Zotit do të thotë bindja ndaj tij dhe ndaj urdhërimeve të tij (në kuadër të 
besëlidhjes). 
 
Bindja ndaj Zotit 

O biri im! Mos e harro atë që të kam mësuar; mbaji mend udhëzimet e mia! 2Duke 
vepruar kështu, do të kesh jetë të gjatë dhe të plotë. 3Kurrë nuk duhet të të 

mungojnë dashuria dhe besnikëria ndaj të tjerëve! Stolise veten me to si me gjerdan. 
4Kështu do të fitosh simpatinë dhe miratimin e Zotit dhe të njerëzve. 
5Mos u mbështet në arsyen tënde, por beso në Zotin me gjithë zemër! 6Mendo për të për 
gjithçka që bën; ai do të të tregojë rrugën e drejtë. 7Mos u mbaj për i urtë, por 
nënshtroju fjalëve të Zotit dhe gjithmonë qëndro larg së keqes! 8Ky është ilaçi që do të 
të mbajë të shëndoshë dhe do të ta freskojë trupin. 9Nderoje Zotin me dhuratat e tua; 
jepja atij pjesën më të mirë të prodhimit tënd. 10Atëherë hambarët e tu do të mbushen 
plot me grurë dhe nga vozat e tua vera do të rrjedhë si krua. 
11O biri im! Mos kundërshto, kur Zoti të disiplinon; mos u zemëro, kur të paralajmëron! 
12Sepse atë që e do Zoti, e edukon me disiplinë, tamam si ati edukon birin e tij. 
 
Për vlerën e urtësisë 
13Sa i lumtur është njeriu që ka gjetur urtësi dhe ka fituar njohuri. 14Të kesh urtësi 
është më mirë se të kesh argjend; është më i vlefshëm se të kesh ar të kulluar. 15Ajo 
është më e çmueshme se gurët e çmuar; asgjë që mund të dëshirohet, nuk mund të 
krahasohet me të. 16Atij që e ka, ajo i sjell jetë të gjatë, mirëqenie dhe emër të mirë. 
17Ajo ia mbush jetën me lumturi dhe siguri. 18Ajo është me të vërtetë parajsë në tokë; 
kush e gjen dhe e mban, mund të quhet i lumtur. 
19Me urtësi Zoti krijoi tokën, me arsye ndërtoi kupën e qiellit. 20Dijenia e tij bëri që 
burimet të burojnë nga thellësitë dhe që retë të lëshojnë shi. 
21O biri im! Udhëhiqu gjithnjë nga maturia dhe zgjuarsia; mos u ndaj kurrë prej tyre! 
22Ato do të bëjnë që të kalosh një jetë të lumtur dhe do të të stolisin si gjerdan. 23Me anë 
të tyre mund të ecësh i sigurt në rrugën tënde dhe nuk do të hasësh asnjë pengesë. 
24Në mbrëmje do të biesh të flesh pa frikë dhe tërë natën do të bësh gjumë të ëmbël. 
25Nuk do të kesh frikë se mos pëson katastrofë, siç pësojnë papritur të pabesët. 26Meqë 
Zoti është mbrojtja jote e sigurt, ai nuk do të lejojë që të zihesh në kurth. 
 
Sjellja e drejt me njerëzit 
27Në qoftë se mund ta ndihmosh, mos ia moho ndihmën tënde atij që ka nevojë për të. 
28Dhe po të kesh mundësi ta ndihmosh menjëherë, mos i thuaj të vijë nesër. 29Mos 
harto plane të këqija kundër të afërmit që jeton pranë teje dhe që të beson. 30Mos u 
grind pa arsye me njeriun që nuk të ka bërë asgjë. 
31Njeriut të vrazhdë mos ia ki zili sukseset e tij dhe mos ndiq shembullin e tij! 32Zoti e 
urren njeriun që i ka kthyer shpinën; por njeriun që e dëgjon e mban pranë. 33Mbi 
shtëpinë e keqbërësve rëndon mallkimi i Zotit; bekimi i tij bie mbi shtëpinë e atij që ia 
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mban besën. 34Zoti e kundërshton njeriun mendjemadh, ndërsa të përulurit i drejton 
dashurinë e tij.  35Kush është i urtë, fiton nder; por budallenjtë që nuk pranojnë të 
përmirësohen, korrin vetëm turp. 
 
Urtësia – fitimi më i mirë 

Ju të rinj, dëgjoni atë që do t’ju thotë një atë. Kushtojini vëmendje, që të bëheni të 
arsyeshëm! 2Dua t’ju mësoj diçka të mirë, prandaj mos e hidhni pas kurrizit! 3Unë 

vetë u mësova nga ati im; nëna ime ishte shumë e butë me mua, sikur unë të isha 
fëmija i vetëm i saj. 4Ati im më tha: «Nguliti në mendje fjalët e mia dhe mos i harro! Në 
qoftë se do të bësh atë që do të them, do të jetosh. 5Fito zgjuarsi dhe gjykim! Mos i 
harro fjalët e mia, por drejtohu prej tyre! 6Mos u ndaj nga zgjuarsia; ajo do të të 
mbrojë. Në qoftë se e do, ajo do të të japë siguri. 7Urtësia është më e rëndësishmja, pra-
ndaj në rast nevoje, jep gjithçka për ta fituar. 8Po ta nderosh, ajo do të të japë nam të 
mirë. Po t’i drejtosh asaj dashurinë tënde, ajo do të të sjellë nam të mirë. 9Ajo do të 
bëhet stolisje për ty, si kurorë madhështore në kokën tënde.» 
 
Urtësia – rruga më e sigurt 
10O biri im! Kushtoji vëmendje asaj që do të të them! Kështu do t’ia zgjatësh jetën vetes. 
11Dua të të çoj në rrugën e zgjuarsisë për jetën. 12Në qoftë se e ndjek këtë rrugë, hapi yt 
nuk do të hasë pengesa, vrapi yt nuk do të ndërpritet. 13Mos e harro dhe mos e moho 
atë që ke mësuar! Ruaje fort edukimin tënd, jeta jote varet prej tij! 14Mos u udhëhiq nga 
shembulli i njerëzve të pandërgjegjshëm; mos ndiq shembullin e keqbërësve! 15Qëndro 
larg çdo padrejtësie! Ktheji shpinën asaj dhe ndiq udhën tënde! 16Njerëzit e këqij nuk i 
zë gjumi po nuk bënë planet e ndonjë krimi. Qetësinë e gjejnë vetëm pasi i kanë bërë 
keq ndokujt. 17Me padrejtësi ata hanë bukën e përditshme dhe me ligësi fitojnë verën, 
me të cilën dehen. 18-19Jeta e të pabesëve është si nata e errët; ata bien përtokë dhe nuk 
dinë ku janë penguar. Por jeta e atyre që ia mbajnë besën Zotit, i ngjan lindjes së 
diellit; agimi e shton ndriçimin, derisa përhapet drita e ditës. 
 
Urtësia – ndihma për jetën 
20O biri im! Më dëgjo dhe kushtoju vëmendje fjalëve të mia! 21Futi mirë në kokë, që t’i 
mbash gjithmonë në zemër dhe në mendje, që të mos i humbasësh. 22Në qoftë se i 
ndjek, urdhërimet e mia do të të drejtojnë në jetë dhe do të të ruajnë shëndetin. 23Para 
së gjithash ki kujdes për mendimet e tua, sepse ato përcaktojnë jetën tënde. 24Mos lejo 
që goja jote të thotë gënjeshtra; asnjë shpifje ose mashtrim nuk duhet të kalojë nëpër 
buzët e tua. 25Të jesh i ndershëm, që ta shikosh secilin drejt në sy! 26Mendohu mirë për 
atë që do të bësh dhe pastaj bëje me vendosmëri! 27Mos u largo nga vendimi i drejtë, që 
këmbët e tua të mos shkojnë në rrugë të gabuara. 
 
Paralajmërim për tradhti bashkëshortore 

O biri im! Më dëgjo dhe kushtoji vëmendje asaj që të them, se bazohet në përvojen 
time dhe gjykimin tim. 2Atëherë do ta ruash mendjen të kthjellët dhe do të kesh aq 

dituri sa të thuash gjithnjë fjalën e duhur. 3Gruaja e tjetrit do të të fusë në tundim me 
fjalë të ëmbla si mjaltë që nga buzët i rrjedhin të lyrshme si vaj. 4Por në fund, ajo është 
e hidhur si helmi dhe vdekjeprurëse si shpata me dy tehe. 5Ajo do të të tërheqë drejt 
vdekjes, hapat e saj çojnë drejt varrit. 6Që të mos e shohësh rrugën për nga jeta, ajo do 
të të largojë vëmendjen, pa e vënë re. 
7Më dëgjoni mirë, ju të rinj, dhe mbajini parasysh paralajmërimet e mia! 
8Shmangiu një gruaje të tillë! Mos iu afro derës së saj! 9Ndryshe do ta humbasësh 
nderin tënd dhe burri i saj i pamëshirshëm do të të rrëmbejë gjithçka që ke fituar për 
shumë vjet. 10Atëherë të huajt do të jetojnë prej pasurisë sate dhe prodhimi i mundit 
tënd do të bjerë në duart e të panjohurve. 11Dhe në fund, kur të jesh bërë kockë e 
lëkurë, do të rënkosh 12dhe do të ankohesh duke thënë: «Si nuk mësova edhe unë 
diçka? Përse nuk i përfilla paralajmërimet? 13Si nuk i kushtova vëmendje mësuesit 
tim? 14Ja tani, shpëtova për një qime që nuk u turpërova publikisht!» 
15Ti që ke pusin tënd, burimin tënd që jep ujë të kulluar. Pi nga ky burim! 16Mos do që 
uji yt të dalë nëpër rrugë? 17Apo do ta ndash atë me të tjerët? Gurra jote duhet të 
burojë vetëm për ty! 18Gëzohu e kënaqu me atë që ke zgjedhur për grua në rininë 
tënde! Ajo le të ta mbushë shtëpinë me shumë fëmijë! 19Ajo është e hijshme si gazelë. 
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Le të të trullosin gjinjtë e saj, në krahët e saj do ta harrosh veten! 20O biri im! Vërtetë 
kërkon ta gjesh fatin tënd te një grua tjetër dhe të trullosesh në gjinjtë e saj? 
21Mendohu mirë: Zoti sheh gjithçka që bën ti! 22Mëkati që bën do të të kthehet në 
kurth, ku do të biesh vetë brenda. 23Kush nuk e kontrollon dot veten, vdes. Marrëzia e 
tij e pafund e çon në varr. 
 
Katër paralajmërime 

O biri im! A i ke shtrënguar dorën të huajit dhe para tij dorëzanë je bërë për 
borxhet e mikut tënd? 2A je zënë në kurthin e fjalëve të tua, a ke rënë në grackën e 

premtimeve që ke bërë? 3Atëherë tjetri të ka në dorë, o biri im, dhe të mbetet vetëm një 
rrugëdalje: shko tek ai, lutju, bjeri në gjunjë, mos ndalo, derisa ai të të lirojë nga 
detyrimi. 4Mos vër gjumë në sy, as pushim mos mendo, 5derisa t’u kesh shpëtuar si 
gazela duarve të gjahtarit ose si zogu kurthit që e zë. 
6Shiko me vëmendje milingonën, ti përtac! Merr shembull prej saj, që të bëhesh i 
arsyeshëm. 7Ajo nuk ka asnjë mbikëqyrës e as nuk e nxit kush. 8E megjithatë, në verë 
e siguron ushqimin e vet dhe në kohën e korrjes i mbledh rezervat e veta. 9po ti, edhe 
sa kohë do të rrish shtrirë, përtac? Kur do të lëvizësh, kur do të ngrihesh, më në fund? 
10«Edhe një sy gjumë, – thua ti, – më lejo t’i mbyll sytë vetëm për një çast dhe duart t’i 
shtrij në prehër!» 11E ndërsa bën kështu, varfëria afrohet si një endacak dhe halli të 
plaçkit si vjedhës. 
12Një njeri i pavlefshëm dhe i pabesë shkon andej-këtej duke përhapur gënjeshtra. 13Ai 
kapsallit sytë për t’i mashtruar të tjerët dhe bën shenja me duar e me këmbë. 14Zemra 
e tij është mashtruese: gjithnjë harton plane të këqija dhe kurdis grindje. 15Prandaj, ai 
do të mbarojë keq. Fatkeqësia do të bjerë papritur mbi të, dhe asgjë nuk mund t’ia 
largojë. 
16Gjashtë gjëra ngjallin neveri te Zoti dhe gjënë e shtatë as që mund ta durojë: 
17sytë arrogantë, gjuha gënjeshtare, duart që vrasin njerëz të pafajshëm, 18koka që 
kurdis plane të këqija, këmbët që ecin në rrugë kriminale, 19dëshmitari që nuk thotë të 
vërtetën dhe një njeri që i nxit vëllezërit kundër njëri-tjetrit. 
 
Paralajmërim për gruan e tjetrit 
20O biri im! Përmbaju udhëzimeve të atit tënd! Mos e harro atë që të ka mësuar nëna 
jote! 21Kiji në zemër fjalët e prindërve të tu, dhe mbaji aq afër sa vula që mban në 
kordelë rreth qafës. 22Ato do të të udhëheqin gjatë punës, do të të mbrojnë gjatë fjetjes, 
dhe do të të këshillojnë sapo të zgjohesh. 23Ajo që të mësojnë ati dhe nëna, është 
llamba që ndrit udhën tënde. Kur ata të rikujtojnë diçka dhe të qortojnë, bëjnë që të të 
çojnë drejt jetës së ndershme. 24Ata të paralajmërojnë për gruan e keqe, për gruan e 
tjetrit, e cila të josh me lajka. 25Mos u mashtro nga joshjet e saj, mos u gënje kur ajo të 
shikon me dashuri! 26Një prostitutë nuk e paguan më shumë sesa një bukë, por gruan 
e tjetrit do ta paguash me jetën tënde. 
27Njeriu a mund të mbajë zjarr në xhepin e rrobës së tij, pa e djegur atë? 28A mund të 
ecë njeriu mbi prush, pa i djegur këmbët? 29Aq më pak njeriu mund të flejë me gruan e 
tjetrit, pa e pësuar. 30Ai që vjedh se ka uri, nuk përbuzet. 31Po të kapet, ai duhet ta 
paguajë shtatëfish dhe, në rastin më të keq, të dorëzojë gjithë pronën e tij. 32Por kush 
bën tradhti bashkëshortore me gruan e tjetrit, me siguri e ka humbur logjikën. Një gjë 
të tillë e bën vetëm njeriu që është i lodhur nga jeta! 33Atë do ta shembin në dru dhe 
turpi e faqja e zezë do t’i mbeten si njollë tërë jetën. 34Xhelozia e shton pa kufi 
zemërimin e burrit dhe kur vjen rasti i volitshëm, ai do të hakmerret pa mëshirë. 35Ai 
nuk zbutet me pagimin e dëmshpërblimit. Dhuratat e premtuara nuk i heqin 
rreptësinë. 
 
Gruaja e pabesë 

O biri im! Mendo për fjalët e mia! Mbaji udhëzimet e mia si thesar! 2Në qoftë se 
dëshiron të jetosh, atëherë ruaji ato si sytë e ballit. 3Mbaji udhëzimet e mia gjithnjë 

pranë vetes, si unazën në gishtin tënd, shkruaji ato thellë në zemër. 4Mbaje urtësinë si 
motrën tënde dhe gjykimin si mikun tënd më të mirë. 5Ato do të të largojnë nga gruaja 
e tjetrit, nga të pabesët që dinë të flasin me lajka. 
6Një ditë, po qëndroja në dritaren e shtëpisë sime dhe po shikoja jashtë. 7Në rrugë 
pashë shumë të rinj, njerëz pa përvojë. Ndër ta më ra në sy një i ri, që me siguri e 
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kishte humbur logjikën. 8Kaloi matanë rrugës, në krahun ku banonte një grua e 
përdalë, dhe iu afrua shtëpisë së saj. 9Kishte rënë mbrëmja dhe përreth gjithçka ishte 
errësuar. 10Atëherë e pashë se si ajo iu afrua atij, e veshur si prostitutë. Ajo e dinte 
ç’dëshironte. 11Ajo ishte e paturpshme dhe e papërmbajtur, prandaj nuk rrinte dot e 
mbyllur në shtëpi. 12Atë e shikoje herë në shesh, herë në rrugë, herë qëndronte në 
ndonjë qoshe dhe kërkonte aventurë. 13Ajo iu afrua të riut, ia hodhi dorën rreth qafës, 
e puthi, e shikoi në sy me provokim dhe i tha: 14«Sot kisha për të kushtuar një flijim 
mirënjohjeje, që ia kisha premtuar Zotit. Mishin për gostinë e flijimit e kam sjellë në 
shtëpi. 15Prandaj dola. Kam dashur prej kohësh që të njihemi. Ja, erdhe më në fund! 
16Shtratin tim e kam veshur me pëlhura të buta dhe shumëngjyrëshe prej Egjiptit 17e 
kam spërkatur me mirrë, aloe dhe kanellë. 18Eja me mua! Do të bëjmë dashuri tërë 
natën, le ta shijojmë njëri-tjetrin gjer herët në mëngjes! 19Burri im nuk është në shtëpi, 
është nisur për një udhëtim të gjatë. 20Ka marrë me vete mjaft të holla dhe nuk do të 
kthehet para 14 ditësh.» 21Me fjalë të tilla, ajo ia mbush mendjen atij, dhe në fund e 
bindi. 22Ai i shkoi pas, si kau që çohet për therje. Me pranga në këmbë po shkon drejt 
dënimit të tij, ky budalla i pandreqshëm! 23Ai nuk e kupton se kjo e ka jetën në rrezik, 
njëlloj sikur shigjeta t’ia shpojë mëlçinë, njëlloj si zogu që ka rënë në kurth. 
24Prandaj më dëgjoni, tani, ju të rinj! Kushtojini vëmendje asaj që ju them: 25Mos t’jua 
marrë mendjen një grua e tillë, që të shkoni në rrugë të gabuar! 26Ajo ka shkaktuar 
rënien e shumë njerëzve, dhe për hir të saj disa kanë paguar me jetën e tyre. 27Shtëpia 
e saj është hyrje për në botën e të vdekurve. Kush hyn tek ajo, ndjek rrugën më të 
shkurtër për në varr. 
 
Urtësia paraqitet 

Dëgjoni! Thërret urtësia, gjykimi i bën jehonë zërit të saj. 2Ajo qëndron në lartësitë 
dominuese të rrugës dhe në udhëkryqe ajo ndalon. 3Ajo zë vend pranë portave të 

qytetit, pranë hyrjeve të saj thërret me zë të lartë: 4”O burra, kam diçka për t’ju thënë! 
U drejtohem të gjithë njerëzve. 5Ju të papjekur, mësoni të piqeni! Ju të paedukuar, 
bëhuni të arsyeshëm! 6Më dëgjoni, është me shumë rëndësi! Ajo që them është e saktë, 
7prej gojës sime ju dëgjoni të vërtetën; shprehja e së keqes tek unë ngjall neveri. 8Fjalët 
e mia janë të gjitha të vërteta dhe të ndershme; në to nuk ka asnjë mashtrim ose 
dinakëri. 9Ato janë të qarta për ata që mund t’i kuptojnë, dhe të kuptueshme për 
secilin që ka njohuri. 10Kërkoni mësimin tim e jo stoli me argjend! Kërko dituri e jo stoli 
me ar! 11Ju e dini: «Urtësia është më e mirë se gurët e çmuar, ajo nuk mund të 
krahasohet me asgjë që mund ta dëshirojë njeriu!» 
12Unë jam urtësia. Kam mprehtësi; kam dituri dhe gjykim të mirë. 13Ta nderosh Zotin 
me jetën tënde do të thotë: të urresh të keqen. Urrej mendjemadhësinë dhe 
kryelartësinë, veprimin e padrejtë dhe të folurit e gënjeshtërt. 14Unë bëj plane dhe i 
zbatoj; për këtë kam zotësinë dhe fuqinë. 15Me ndihmën time mbretërit mbretërojnë 
dhe sundimtarët nxjerrin vendime të drejta. 16Nëpërmjet meje mbretërojnë të fuqishmit 
dhe të mëdhenjtë, të gjithë ata që duhet ta ndajnë drejtësinë. 17Kush më do, atë e dua 
edhe unë. Kush më kërkon, do të më gjejë. 18Unë të ofroj pasuri dhe nder, pronë të 
qëndrueshme dhe sukses të merituar. 19Ajo që fitohet prej meje, është më e mirë se ari 
më i kulluar, më e çmueshme se argjendi më i pastër. 20Atje ku zbatohet vullneti i Zotit, 
atje ku sillet mirë me njëri-tjetrin, atje do të më gjesh edhe mua, 21duke u dhënë pronë 
atyre që më duan dhe duke ua mbushur shtëpitë me thesare. 
22Zoti më zotëronte që në fillimin e veprimtarisë së tij, para veprave të tij më të lashta. 
23Ai më caktoi që nga përjetësia, që nga fillimi, para krijimit të botës. 24Kur hyra në 
skenë, ende nuk kishte det dhe asnjë burim nuk dilte nga thellësia. 25Themeli i maleve 
ende nuk ishte vënë, kodrat ende nuk ishin krijuar. 26Zoti ende nuk e kishte krijuar 
tokën, nuk shihej as dheu me fushat e tij; prej tyre nuk gjendej as gjurmë. 27Unë isha 
atje, kur Zoti e formoi harkun e qiellit dhe caktoi rrethin e horizontit mbi thellësitë e 
oqeanit, 28kur i mblodhi retë lart në qiell dhe bëri që të buronin gurrat nga thellësitë, 
29kur i caktoi detit kufirin e tij, të cilin dallgët nuk mund ta kalojnë, kur mati themelet 
e tokës – 30-31atje isha, dhe si fëmijë gëzohesha para tij, ditë për ditë luaja në tokën e tij 
dhe kënaqesha me njerëzit që krijoi ai. 
32Prandaj, ju të rinj, më dëgjoni! Sa të lumtur janë ata që më ndjekin pas.  

33Përfillni udhëzimet e mia, pranojini ato dhe bëhuni të mençur!  
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34Sa i lumtur është ai që më dëgjon, që qëndron çdo ditë pranë derës sime dhe më pret 
te pragu.  

35Kush më gjen mua, gjen edhe jetën dhe Zoti kënaqet me të.  

36Por kush më humbet, i bën dëm vetes. Të gjithë ata që më urrejnë, duan vdekjen.” 
 
Ftesa e Urtësisë dhe ftesa e Marrëzisë 

Zonja Urtësi ka ndërtuar për vete një shtëpi me shtatë shtylla madhështore. 2Për 
festën ajo ka therur qe, verën e saj e ka përzier me erëzat më të mira dhe ka 

shtruar tryezën për gosti. 3Ajo ka dërguar shërbëtoret e saj, që të dalin në sheshin e 
qytetit dhe të thërrasin në emër të zonjës së tyre: 4«Kush është pa përvojë, le të vijë tek 
unë. I ftoj të gjithë ata që dëshirojnë të mësojnë! 5Hyni në shtëpinë time, hani dhe pini 
atë që ju kam përgatitur! 6Kush dëshiron të rrijë i paditur, le të mbetet prapa! Ejani, 
merrni rrugën drejt mprehtësisë dhe gjykimit të mirë! Një jetë plot të mira keni 
shpërblim për këtë.» 
7Kush e qorton njeriun mendjemadh, merr si shpërblim vetëm përbuzje. E kush e 
qorton kriminelin, nga ai merr vetëm fyerje. 8Po ta qortosh njeriun mendjemadh, ai do 
të të urrejë për këtë. Por njeriu me mend do të të dojë, po t’ia thuash gabimin që ka 
bërë. 9Mësoje njeriun e urtë dhe ai do të bëhet edhe më i urtë. Udhëzoje njeriun që ia 
mban besën  Zotit, dhe do të shtohet dituria e tij. 
10Nderimi i Zotit, ja fillimi i të gjithë urtësisë për të jetuar. Njohja e të Shenjtit, ja 
gjykimi. 11Me urtësinë shtohet jeta. 12Në qoftë se je i urtë, ke shumë të mira e dobi. Por 
në qoftë se je fodull dhe i vrazhdë, pasojat duhet t’i kapërcesh vetë. 
13Zonja marrëzi është një lavire e paturpshme, një llafazane e pafytyrë dhe e 
mërzitshme. 14Ajo qëndron e ulur në karrigë para derës së shtëpisë, në sheshin e 
qytetit. 15Secilit që kalon aty pranë dhe që sheh punën e vet, i flet dhe i thotë: 16«Kush 
është pa përvojë, le të vijë tek unë! I ftoj të gjithë ata që dëshirojnë të mësohen! 17Pija e 
ndaluar është e ëmbël. Buka që hahet në fshehtësi, të shijon më shumë!» 18Por kush e 
pranon ftesën që i bën ajo, nuk e di se pranë tavolinës së saj rrinë shpirtrat e të 
vdekurve. Kush e kalon pragun e shtëpisë së saj, hyn në botën e të vdekurve. 
 
Mbledhja e parë e këshillave të Solomonit (10,1-22,16) 

Fjalët e urta që vijojnë janë nga Solomoni: 
 
Kush ia mban besën Zotit... 

Një bir i arsyeshëm i gëzon prindërit e tij, por një bir i paarsyeshëm mund t’i 
dëshpërojë. 2Pasuria e paligjshme nuk i sjell askujt dobi, por bindja ndaj Zotit të 
shpëton nga vdekja e parakohshme. 3Atë që ia mban besën, Zoti nuk e lë të ketë uri, 
por njeriu i pabesë do të ketë gjithnjë lakmi të pashuar. 4Duart e plogëta sjellin varfëri, 
kurse duart e zellshme, pasuri. 5Kush është i arsyeshëm, e korr drithin, kur është i 
pjekur; kush e humb kohën e korrjes duke fjetur, meriton përçmim. 6Njeriu besnik 
merr bekim; njeriu i pabesë fsheh dhunën prapa fjalëve të tij. 7Njeriu besnik 
përkujtohet me mirënjohje, kurse njeriut të pabesë i harrohet emri. 8Njeriu i urtë 
pranon udhëzime, kurse llafazani i paarsyeshëm vrapon drejt rrënimit të tij. 9Kush 
jeton me ndershmëri, jeton pa frikë; kush shkon në rrugë të shtrëmbra, një ditë do të 
kapet. 10Kush ia bën dikujt me sy, i vë të tjerët në gjendje të vështirë, por një llafazan e 
çon veten në rrënim. 11Goja e njeriut besnik është burim jete; prapa fjalëve të njeriut të 
pabesë  fshihet dhuna. 12Urrejtja kërkon grindje, kurse dashuria marrëveshje. 13Nga 
buzët e njeriut të mençur dëgjohet urtësi, por kurrizit të njeriut pa mend i takon druri. 
14Njerëzit e urtë nuk flasin për dijenitë e tyre, por njerëzit pa mend u thërrasin 
fatkeqësive të papritura. 15Pasuria për të pasurin është një kështjellë e sigurt, kurse 
varfëria për të varfrin është humbja e tij e sigurt. 16Njeriu që ia mban besën Zotit, merr 
si shpërblim jetën, por njeriu i pabesë e humb këtë shpërblim nga padrejtësitë e veta. 
17Kush pranon që ta qortojnë, shkon drejt jetës, por kush nuk do të dëgjojë asnjë para-
lajmërim, humbet. 18Kush urren tinëz, është hipokrit, por kush fyen hapur e ka 
humbur logjikën! 19Njeriu, sa më shumë të flasë, aq më lehtë bie në mëkat; kush është 
me mend, mban gjuhën. 20Ajo që thotë njeriu që ia mban besën Zotit, është e vlefshme 
si argjendi i kulluar; ajo që mendon njeriu i pabesë, është krejt pa vlerë. 21Fjalët e 
njeriut besnik, mbajnë në jetë shumë veta, por budallenjtë e pandreqshëm vdesin për 
mungesë mendsh. 22Mirëqënia varet vetëm nga bekimi i Zotit; mundimet e tua nuk e 
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shtojnë atë. 23Njeriu pa mend gjen kënaqësi duke bërë vepra të poshtra; njeriu i 
mençur gjen kënaqësi kur fiton dijeni dhe përvojë. 24Njeriu që ia mban besën Zotit, 
merr atë që dëshiron; njeriut të pabesë i ndodh ajo nga e cila kishte frikë. 25Kur kalon 
furtuna, njeriu i pabesë nuk është më; por atij që ia mban besën Zotit, nuk i tunden 
themelet. 26Në qoftë se e lejon dembelin të punojë për ty, kjo do të të bëjë aq mirë sa ç’u 
bën uthulla dhëmbëve dhe tymi syve. 27Njeriu që ia mban besën Zotit, shton vitet e 
jetës së tij; njeriu i pabesë, i pakëson. 28Njeriun që ia mban besën Zotit e pret gëzimi; 
njeriu i pabesë të mos presë gjë të mirë. 29Për njeriun që ia mban besën, Zoti është 
strehim i sigurt, por për njeriun e pabesë  është rrënim i sigurt. 30Njeriu që ia mban 
besën Zotit, i ka përgjithmonë themelet e sigurta; njeriu i pabesë nuk do të qëndrojë në 
tokën (e premtuar). 31Ai që ia mban besën Zotit, flet fjalë të urta; por gjuha që përhap 
gënjeshtra, do të pritet. 32Bëjnë mirë fjalët e atij që ia mban besën Zotit; ajo që thonë të 
pabindurit, bën keq. 
 
Kush ndan me të tjerët... 

Zoti nuk mund të durojë peshore mashtruese; vetëm pesha e saktë i pëlqen. 
2Kush është kryelartë, përbuzet; njeriu i mençur është modest. 3Njeriu që ia 

mban besën Zotit, udhëhiqet nga ndershmëria e tij; njeriu i pabesë vritet nga pabesia e 
tij. 4Të qenët i pasur nuk të kursen nga ndëshkimi i Zotit; por bindja ndaj Zotit të 
shpëton nga vdekja e parakohshme. 5Atij që ia mban besën Zotit ia rrafshon udhën 
ndershmëria e tij; njeriut të pabesë ia sjell rrënimin e keqja e tij. 6Njeriun besnik e 
shpëton besnikëria e tij; njeriut të pabesë i bëhet kurth lakmia e tij. 7Kur vdes njeriu i 
pabesë, atëherë vdes edhe shpresa e tij; atij i del mashtrim gjithë ajo që shpresonte 
nga pasuria e tij. 8Njeriu që ia mban besën Zotit, shpëtohet nga rreziku; njeriu i pabesë 
bie në rrezik. 9Njeriu i pabesë u bën dëm të tjerëve me fjalët e veta; kush ia mban 
besën Zotit, shpëton edhe të tjerët me dijeninë e tij. 10Kur u shkon mbarë njerëzve 
besnikë, gëzohet gjithë qyteti; kur vdesin të pabesët, brohorasin të gjithë banorët. 
11Bekimi vjen me njerëzit besnikë dhe ata e përmirësojnë qytetin; por fjalët e të 
pabesëve e shembin atë. 12Kush flet me përbuzje për të tjerët, është njeri pa mend; 
njeriu i mençur nuk flet. 13Kush përhap çdo fjalë, zbulon edhe të fshehta; njeriu i 
besuar i ruan ato. 14Pa udhëheqje humbet populli; atje ku merren vesh me njëri-tjetrin 
shumë këshilltarë, atje ka siguri. 15Kush bëhet dorëzanë për borxhet e të huajit, ai e ka 
keq punën. Kush nuk pranon ta bëjë këtë, ka gjumë të ëmbël. 16Gruaja nderohet nga 
dashamirësia; burrat pasurohen me energji. 17Kush është i mirë ndaj të tjerëve, i bën 
mirë vetes; njeriu mizor i bën keq vetes. 18Njeriu i pabesë nuk e ka të sigurt fitimin; 
njeriu besnik  merr rrogë të sigurt. 19Në qoftë se të drejtën e zbaton me vendosmëri, kjo 
të çon drejt jetës, por në qoftë se bën vazhdimisht keq, kjo të çon në vdekje. 20Kush 
është dredharak, ngjall neveri te Zoti; por kush jeton me ndershmëri, atë e do Zoti. 
21Mbështetu në parimin; ai që bën keq, nuk do t’i shpëtojë dënimit; të gjithë ata që ia 
mbajnë besën Zotit, do të dalin të pafajshëm. 22Sa i shkon feçkës së derrit një stoli e 
artë, aq i shkon edhe gruas së keqe bukuria. 23Njeriu që ia mban besën Zotit do të 
presë vetëm mirë; njeriu i pabesë do të zhgënjehet mizorisht. 24Njeriu që jep me bujari, 
pasurohet edhe më shumë, kurse koprraci varfërohet duke kursyer. 25Kush ndan me të 
tjerët, atij i dhurohet; kush e shuan etjen e të tjerëve, nuk do të vdesë nga etja. 26Kush 
e mban grurin në hambarë në kohën e rrezikut, atë e mallkojnë njerëzit; por ata e 
lëvdojnë njeriun që ua shet. 27Kush synon të bëjë mirë, gjen miratim te Zoti, kurse 
kush synon të bëjë keq, atë e gjen e keqja. 28Kush mbështetet në pasurinë e tij, këputet 
si gjethi në vjeshtë. Por të gjithë ata që ia mbajnë besën Zotit, janë si gjethe të freskëta 
që sapo çelin. 29Kush nuk e mban në rregull shtëpinë dhe familjen, pasuria i fluturon 
në ajër. I marri gjithmonë bëhet skllav i tjetrit. 30Njeriu që ia mban besën Zotit, me 
veprat e veta i ndihmon të tjerët për të jetuar. Kush është i arsyeshëm dhe i urtë, i bën 
njerëzit për vete. 31Njeriu që ia mban besën Zotit, e merr këtu në tokë shpërblimin e tij; 
jo më njeriu i pabesë. 
 
Kush thotë të vërtetën... 

Kush do të mësojë diçka, pranon me qejf të korrigjohet; kush nuk mund të 
durojë asnjë qortim, është i marrë. 2Njeriu i mirë gjen miratim te Perëndia; por 

njeriun që thur intriga, Perëndia e dënon. 3Kush nuk i përfill fare urdhërimet e Zotit, 
nuk ka qëndresë; por të gjithë ata që ia mbajnë besën Zotit, qëndrojnë të patundur si 
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pemë me rrënjë të forta. 4Gruaja e zonja i sjell burrit të saj nam të mirë; por gruaja 
shkatarraqe e vret si sëmundja që të bren dalëngadalë. 5Njeriu që ia mban besën Zotit, 
mendon gjithnjë për të drejtën; njeriu i pabesë nuk bën plane të tjera veç për 
mashtrim. 6Ajo që thotë njeriu i pabesë, është një pritë vdekjeprurëse; por fjalët e 
njeriut besnik i shpëtojnë të tjerët nga rreziku i vdekjes. 7Njeriu i pabesë do të rrëzohet 
dhe do të zhduket përgjithmonë; njeriu besnik, familja e tij do të qëndrojë. 8Njerëzit 
lavdërojnë atë që është me mend; atë që është pa mend, e përqeshin. 9Njeriu që nuk 
është i njohur, por ka shërbëtorin e vet, është më mirë se ai që është i njohur, por nuk 
ka asgjë për të ngrënë. 10Njeriu që ia mban besën Zotit, kujdeset për mirëqenien e 
kafshëve të tij; njeriu i pabesë nuk ndien gjë për to. 11Kush e punon tokën e tij, ka 
mjaft bukë; kush merret me ndërmarrje të pasigurta, është pa mend. 12Njeriu i pabesë 
ka zili fitimin e kriminelëve; njeriu që ia mban besën Zotit, i ka të gjitha kushtet për 
sukses. 13Fjalët e njeriut të poshtër janë një kurth vdekjeprurës; por njeriu që ia mban 
besën Zotit, i shpëton këtij rreziku. 14Kush thotë të mirën, jeton mirë prej saj; kush bën 
mirë, atij i sjell fitim të madh. 15Gjithçka që bën, budallai e mban për të drejtë; njeriu i 
zgjuar i dëgjon këshillat me mend. 16Kur lëndohet budallai, menjëherë e tregon 
zemërimin e tij; njeriu me mend i përmban ndjenjat e tij. 17Kush thotë të vërtetën, 
ndihmon të fitojë e drejta; dëshmitari i rremë ndihmon mashtrimin. 18Fjalët e atyre që 
flasin pa mend, janë si goditje me thikë; fjalët e njerëzve të urtë sjellin shërim. 19E 
vërteta qëndron përgjithmonë, kurse gënjeshtra vetëm për një çast. 20Kush thur plane 
të këqija, do të befasohet keq; kush u jep të tjerëve këshilla të vlefshme, do të gëzohet. 
21Njeriut që ia mban besën Zotit nuk i ndodh e keqja; njeriu i pabesë, nuk mund t’u 
shpëtojë vuajtjeve. 22Gënjeshtarët ngjallin neveri te Zoti; por ai kënaqet me njërezit e 
besueshëm. 23Njeriu me mend nuk e shpall diturinë e tij; budallai e tregon andejkëndej 
paditurinë e tij. 24Zelli të çon në pushtet, kurse përtacia të skllavëron. 25Shqetësimet e 
shtypin njeriun; një fjalë e mirë i jep zemër. 26Njeriu që ia mban besën Zotit, e ka pu-
nën më mirë se të tjerët; sepse të gjithë të pabesët do të humbasin. 27Gjahtari përtac 
kurrë nuk e zë gjahun; por njeriu i zellshëm mbledh thesare të rralla. 28Bindja ndaj 
Zotit është rruga për në jetë, një rrugë e ndërtuar mirë, pa rreziqe vdekjeprurëse. 
 
Kush shoqërohet me njerëz me mend 

Biri me mend e dëgjon të atin, kur e qorton; përqeshësi nuk ia vë veshin asnjë 
qortimi. 2Njeriu që flet mirë, gjen mirë në jetë; por njerëzit e këqij i gjen dhuna. 

3Kush di ta mbajë gojën, mban jetën e tij; por kush ka gjuhën e gjatë, bie në rrënim. 
4Përtaci vritet nga lakmia dhe mbetet i uritur; por njeriu i zellshëm ngopet. 5Njeriu që ia 
mban besën Zotit, e urren gënjeshtrën; njeriu i pabesë përhap fjalë nëpër botë. 6Atij që 
ia mban besën Zotit, nuk i përlyhet jeta nga mëkati; mëkatarin e keqja e shpie në 
rrënim. 7Njëri hiqet si pasanik dhe është i varfër si lypës, kurse tjetri hiqet si i varfër 
dhe është shumë i pasur. 8Pasaniku mund të paguajë për të shpëtuar jetën e tij, por të 
varfrit nuk duhet t’i bëhet shantazh. 9Jeta e atij që ia mban besën Zotit, i ngjan dritës 
që ndriçon; jeta e të pabesit është si kandili që shuhet. 10Mendjemadhësia nuk sjell gjë 
tjetër veç grindjes dhe zënkës; kush është me mend, e pranon këshillën e urtë. 
11Pasuria e fituar me shpejtësi humbet; pasuria e fituar dalëngadalë shtohet. 12Pritja e 
gjatë e sëmur zemrën; por dëshira e plotësuar është si parajsë në tokë. 13Kush përbuz 
një këshillë të mirë, do ta paguajë shtrenjtë; kush i zbaton urdhërimet, shpërblehet. 
14Fjalët e mësuesit të urtë janë burim i jetës, sepse ato ndihmojnë për t’iu shmangur 
kurtheve të vdekjes. 15Një marrëveshje e qartë miratohet, kurse të pabesët kurrë nuk ia 
arrijnë qëllimit. 16Gjithçka që bën njeriu me mend, tregon dijeninë e tij. Ajo që bën një 
njeri pa mend, tregon budallallëkun e tij. 17Lajmëtari i pabesë bëhet shkak për fatke-
qësi; lajmëtari i besueshëm i rregullon përsëri ato që janë ngatërruar. 18Kushdo që nuk 
pranon të edukohet, bie në varfëri dhe në turp; kush pranon qortimet, nderohet. 19Kur 
të plotësohet dëshira, gëzohesh. Budallai, që duhet të heqë dorë nga kokëfortësia e tij, 
zemërohet. 20Kush shoqërohet me njerëz të mençur, bëhet i mençur; kush miqësohet 
me budallenj, në fund bëhet budalla. 21Fatkeqësia e ndjek mëkatarin; fati e shpërblen 
njeriun që ia mban besën Zotit. 22Njeriu i mirë mund t’ua lërë trashëgim pronën e tij 
fëmijëve dhe nipërve; mëkatari mbledh pasuri për të tjerët që ia mbajnë besën Zotit. 
23Edhe në fushat e mjerueshme të të varfërve rriten mjaft prodhime për të ngrënë; 
megjithatë shumë nga ata vdesin, sepse e drejta e tyre nuk përfillet. 24Kush nuk 
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pranon ta rrahë birin e tij, nuk e do. Kush e do birin e tij, fillon që herët ta rritë me 
rreptësi. 25Njeriu që ia mban besën Zotit, mund të ngopet; njeriu i pabesë ecën 
vazhdimisht andej-këtej me zorrët që i këndojnë. 
 
Kush i ndihmon të pambrojturit... 

Një grua me mend ndërton shtëpi dhe familje, por gruaja pa mend shemb 
gjithçka. 2Kush jeton me ndershmëri, tregon që i nënshtrohet Zotit; kush shkon 

në rrugë të shtrëmbra, nuk e kërkon dot. 3Budallenjtë e pandreqshëm i bëjnë dëm 
vetes me të folurit kryelartë; ajo që thotë njeriu i urtë, e ruan nga dëmtimi. 4Atje ku 
nuk ka asnjë qe, kursehet kashta; por për të korrat e mëdha nevojitet forca e tyre. 
5Dëshmitari i besueshëm thotë gjithnjë të vërtetën, kurse dëshmitari i rremë vetëm 
gënjeshtra. 6Njeriu mendjemadh kurrë nuk bëhet i urtë; njerëzit me mend mësojnë 
shpejt. 7Shmangiu budallenjve të pandreqshëm; prej tyre nuk do të dëgjosh asnjë fjalë 
të arsyeshme! 8Kush është me mend, ka përvojë dhe di se ç’bën. Kush është i marrë, 
ka vetëm marrëzi; me të mashtron jo vetëm veten, por edhe të tjerët. 9Budallenjtë e 
pandreqshëm nuk e çajnë kokën fare kur mëkatojnë, por njerëzit e ndershëm duan të 
gjejnë falje te Zoti. 10Askush nuk mund t’i ndajë vuajtjet dhe gëzimet e veta me të tjerët, 
para tyre secili është i vetëm. 11Shtëpia e të pabesit shembet; por familja e njerëzve 
besnikë lulëzon dhe shkon mbarë. 12Udha që ti mban për të drejtë, në fund, ndoshta, 
do të të çojë në vdekje. 13Prapa buzëqeshjes mund të fshihet trishtimi; kur mbaron 
gëzimi, mbetet dhembja. 14Kush shkon në rrugë të gabuara, e merr shpërblimin e vet; 
por shpërblesa e njerëzve të mirë është më e mirë. 15Njeriu i papjekur i beson gjithçkaje 
që i thuhet; njeriu i urtë mendon, para se të veprojë. 16Njeriu me mend ka kujdes dhe i 
shmanget së keqes; budallai vepron pa e kontrolluar veten dhe e mbivlerëson veten. 
17Kush zemërohet shpejt, bën marrëzi; kush llogarit me gjakftohësi, urrehet. 18Prona e 
njeriut të papjekur është padituria e tij; dituria është stolia e njeriut të urtë. 19Njerëzit e 
këqij do të përulen para njerëzve të mirë; njeriu i pabesë do të detyrohet t’i shërbejë atij 
që ia mban besën Zotit. 20Të varfrin nuk e do asnjeri, aq më pak fqinji i tij; pasaniku ka 
shumë miq. 21Kush nuk përfill të afërmit, bëhet fajtor; secili duhet të gëzohet kur 
kujdeset për të pambrojturit. 22Kush kurdis plane për fatkeqësi, humbet; kush bën 
plane për të mirën, provon mirësinë dhe besnikërinë. 23Çdo punë sjell pagesë, por 
llafazani sjell vetëm varfëri. 24Pasuria është kurora e njerëzve me mend; budallenjtë e 
pandreqshëm kurorëzohen me budallallëkun e tyre. 25Dëshmitari i besueshëm ua 
shpëton jetën njerëzve; por dëshmitari i rremë çon në rrugë të gabuar edhe gjyqtarin. 
26Kush e nderon Zotin me jetën e tij, jeton i sigurt; ai ka siguruar edhe fëmijët e vet. 
27Ta nderosh Zotin me jetën tënde është burim i jetës, sepse kështu shmangen gabimet 
vdekjeprurëse. 28Sa më i madh të jetë populli, aq më i madh është nderi i sundimtarit 
të tij; rrënimi i popullsisë është edhe rrënimi i tij. 29Kush rri i qetë, tregon se ka gjykim; 
kush inatoset lehtë, tregon se është njeri pa mend. 30Mendja e ekuilibruar e mban 
trupin të shëndoshë; por xhelozia është si tumor i keq. 31Kush e shtyp të dobëtin, fyen 
Krijuesin e tij. Kush i ndihmon të pambrojturit, e nderon Atë. 32Njeriu i pabesë do të 
mohohet për shkak të së keqes së tij; njeriu që ia mban besën Zotit, mbrohet me anë të 
ndershmërisë së tij. 33Në zemrën e njeriut me mend, urtësia është në shtëpi, madje 
këtë e pranojnë edhe njerëzit pa mend. 34Drejtësia e bën popullin të madh; por 
padrejtësia i sjell turp. 35Nëpunësin e aftë di ta nderojë Zoti; por të paaftin e gjen 
zemërimi i tij. 
 
Kush pranon të ndreqet... 

Një përgjigje pajtuese e qetëson zemërimin, por një përgjigje fyese e ndez 
zemërimin. 2Nga të folurit e njerëzve me mend dijenia bëhet tërheqëse; por goja 

e njeriut pa mend nxjerr vetëm marrëzi. 3Sytë e Zotit janë gjithandej; ai sheh nëse njëri 
bën keq ose tjetri mirë. 4Një fjalë pajtuese është si parajsë në tokë; kush flet në mënyrë 
të egër, shkatërron çdo shoqëri. 5Budallai qesh nga paralajmërimi i të atit; kush është 
me mend pranon të ndreqet. 6Njeriu që ia mban besën Zotit, në shtëpinë e tij ka bollëk; 
njeriut të pabesë fitimi nuk i sjell asnjë dobi. 7Dijenia përcillet nga njeriu me mend, por 
nuk depërton te njeriu kokëbosh. 8Dhuratat e të pabesëve ngjallin neveri te Zoti; por 
lutja e njerëzve besnikë e gëzon. 9Zoti e urren veprimin e të pabesëve, por i do njerëzit 
që zbatojnë vullnetin e tij. 10Kush shkon në rrugë të gabuara, dënohet rëndë; kush nuk 
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pranon të qortohet, do ta paguajë me jetën e vet. 11Nga Zoti nuk mund të fshihet as 
humnera më e thellë e botës së të vdekurve, aq më pak zemra njerëzore me mendimet 
e saj! 12Njeriut mendjemadh nuk i pëlqen qortimi, prandaj kurrë nuk shkon te 
mësuesit e urtë. 13Gëzimin e tregon fytyra që shkëlqen, halli e rëndon shpirtin. 14Njeriu 
me mend kërkon dijeni; njeriu i paarsyeshëm ka oreks vetëm për marrëzi. 15Për të 
shtypurit çdo ditë është e keqe; njeriu me fat ka vetëm ditë feste. 16Të jesh i varfër dhe 
ta nderosh Zotin me jetën tënde është më mirë sesa të jesh i pasur dhe të kesh 
vazhdimisht shqetësime. 17Më mirë të hash një pjatë me perime te miqtë e mirë, sesa 
mish te njerëzit dashakëqij. 18Njeriu i rrëmbyer nxit grindje, por gjakftohësia e zgjidh 
atë. 19Për përtacin  çdo rrugë është e zënë me gjemba; njeriu i ndershëm gjen gjithnjë 
një rrugë të hapur mirë. 20Biri me mend i gëzon prindërit e tij; budallai i përqesh. 
21Kush është pa mend, kënaqet me marrëzi; kush është me mend, vazhdon i patundur 
rrugën e vet. 22Planet e hartuara pa këshillë dështojnë; me këshilltarë të mirë ato ia 
arrijnë qëllimit të tyre. 23Njeriu gëzohet kur di të përgjigjet; sa e mirë është fjala e drejtë 
në kohën e duhur. 24Për njerëzit me mend, rruga shkon gjithnjë duke u ngritur; njeriu 
me mend i shmanget rrugës që e çon poshtë, në botën e të vdekurve. 25Zoti shkatërron 
shtëpitë e njerëzve mendjemëdhenj, por mbron pronën e vejushës. 26Zoti i urren planet 
e këqija, por fjalët e dashura dhe të drejta kanë miratimin e tij. 27Kush do me çdo 
kusht që të pasurohet, i sjell rrënim vetes dhe familjes së tij; por kush nuk pranon të 
blihet me para, siguron jetën e vet. 28Njeriu besnik ndihmon me fjalë të peshuara; nga 
njeriu i pabesë burojnë fjalë të kobshme. 29Zoti u qëndron larg të pabesëve, por u 
kushton vëmendje lutjeve të atyre që ia mbajnë besën. 30Një shikim i ëmbël gëzon 
zemrën dhe një lajm i mirë forcon gjymtyrët. 31Ai që dëgjon një qortim të dobishëm, u 
takon njerëzve me mend. 32Kush i hedh në erë qortimet, hedh në erë jetën e vet. Kush 
pranon të ndreqet, arrin të gjykojë më të thellë. 33Ta nderosh Zotin me jetën tënde 
edukon në urtësinë; më parë duhet të jesh i thjeshtë, që të kesh pastaj nder. 
 
Njeriu harton plane... 

Njeriu harton plane, por Zoti thotë fjalën e fundit. 2Gjithçka që ndërmerr, njeriut 
i duket e drejtë, por Zoti e provon motivacionin. 3Le të vendosë Zoti për atë që ke 

ndërmend, atëherë do të plotësohen planet e tua! 4Gjithçka Zoti e ka bërë me qëllim të 
caktuar, kështu edhe të pabesët për ditën e dënimit. 5Zoti nuk mund t’i durojë njerëzit 
arrogantë; mund të jesh i sigurt: ata nuk do t’i shpëtojnë dënimit që meritojnë. 6Kush 
ia mban besën Zotit dhe bën mirë, do t’i falet mëkati. Kush e nderon Zotin me jetën e 
tij, do t’i shpëtojë fatkeqësisë. 7Në qoftë se Zotit i pëlqen sjellja jote, ai i bën edhe 
armiqtë që të jenë gati të pajtohen me ty. 8Më mirë të kesh pak, por ta fitosh me 
ndershmëri, sa fitim i madh me tregti të dyshimtë. 9Njeriu harton plane, por për 
zbatimin e tyre vendos Zoti. 10Mbreti flet në vend të Zotit; prandaj nuk gabon kur 
nxjerr vendime gjyqësore. 11Zoti do që peshorja të jetë e saktë; ai vetë ia ka caktuar 
peshat. 12Është keq kur mbretërit bëjnë padrejtësi, sepse sundimi i tyre forcohet me 
drejtësi. 13Mbretërit kënaqen me fjalë të ndershme; atyre u pëlqen kur u thuhet e 
vërteta. 14Zemërimi i mbretit është shenja e parë e vdekjes; njeriu me mend bën çmos 
për ta zbutur atë. 15Buzëqeshja dashamirëse në fytyrën e mbretit i ngjan resë që sjell 
shi freskues; kjo shënon jetën. 16Të fitosh dituri dhe gjykim, është me më shumë vlerë 
sesa të fitosh ar ose argjend. 17Udha e njerëzve të ndershëm kalon pranë fatkeqësisë. 
Prandaj njeriu që do ta ruajë jetën e vet, e ka mendjen te sjellja e vet. 18Pas krenarisë 
vjen rrënimi, pas mendjemadhësisë vjen rënia. 19Të jesh modest dhe t’u takosh të 
varfërve është më mirë sesa ta ndash plaçkën e vjedhur me njerëz të këqij. 20Kush e 
zbaton atë që ka mësuar, ka sukses; kush i beson Zotit, ka fat gjithmonë. 21Njeriu me 
mend është i njohur për vendimin e tij të arsyeshëm; sa më mirë të flasë njeriu, aq më 
lehtë të bind. 22Atij që e ka, gjykimi ia dhuron jetën. Budallai dënohet me marrëzinë e 
vet. 23Njeriut me mend i thotë mendja se çfarë duhet të flasë; prandaj të bindin fjalët e 
tij. 24Fjalët e përzemërta janë si mjalti; të ëmbla për qiellzën dhe të shëndetshme për 
mbarë trupin. 25Udha që ti e mban për udhë të drejtë, në fund, ndoshta, do të të çojë 
në vdekje. 26Uria e nxit punëtorin; ai duhet të punojë, sepse do që të ngopet. 27Njeriu i 
pavlefshëm bën gjithçka që t’u bëjë dëm të tjerëve; fjalët e tij janë shkatërruese si 
zjarri. 28Njeriu i pabesë mbjell gjithkund grindje dhe shpifaraku i përçan miqtë. 
29Dhunuesi e mashtron mikun e tij dhe e çon në rrënim. 30Kush kapsallit sytë, ka një 

16



 635

qëllim të keq; dhe kush zgërdhihet me ligësi, e ka vënë në jetë të keqen. 31Flokët e 
bardha janë stolisje e ndershme, sepse jeta e gjatë është shpërblimi për ata që ia 
mbajnë besën Zotit. 32Durimi të çon më larg se heroizmi; vetëpërmbajtja është më e 
mirë sesa pushtimi i qyteteve. 33Njerëzit hedhin short, por vendimi vjen nga Zoti. 
 
Biri i paarsyeshëm... 

Një copë bukë e thatë, e ngrënë në qetësi, është më e mirë sesa gostia e madhe 
me zënka e me grindje. 2Shërbëtori i shkathët e zëvendëson birin e pavlefshëm 

dhe do të trashëgojë bashkë me bijtë e tjerë. 3Për të provuar arin dhe argjendin, ka 
poçe dhe furra; por vlerën e zemrës njerëzore e sprovon Zoti. 4Krimineli dëgjon fjalë 
keqdashëse, kurse veshi i gënjeshtarit varet në gojën e shpifarakut. 5Kush i përqesh të 
varfrit, fyen krijuesin e tij; njeriu që gëzohet për fatin e keq të tjetrit, nuk shpëton pa 
ndëshkim. 6Pleqtë janë krenarë për nipërit e tyre dhe fëmijët janë krenarë për prindërit 
e tyre. 7Të folurit e zgjedhur nuk i përshtatet budallait; aq më pak i shkon gënjeshtra 
njeriut të nderuar. 8Shumë veta mendojnë se ryshfeti vepron si magji dhe u sjell 
gjithandej fat të mirë. 9Kush dëshiron të mbajë miqësi, fal padrejtësitë; kush flet 
gjithnjë për këto, i humb shokët. 10Te njeriu me mend qortimi vlen më shumë se 
njëqind të rrahura te njeriu pa mend. 11Kryengritësi dëshiron vetëm trazira; prandaj i 
dërgohet lajmëtari me vendimin e dënimit me vdekje. 12Më mirë të takohesh me aru-
shën, së cilës i kanë marrë këlyeshët, sesa me budallanë e pandreqshëm dhe me 
kryelartësinë e tij. 13Kush e shpërblen të mirën me të keqe, fatkeqësinë e ka mysafir të 
përhershëm në shtëpi. 14Fillimi i grindjes është si vendi ku pikon uji në digë; duhet 
zgjidhur para se të shkaktohet katastrofa. 15Zoti nuk duron dot as pafajësinë e fajtorit 
dhe as dënimin e të pafajshmit. 16Njeriut të trashë nga mendja nuk i bëjnë dobi paratë 
që paguan për mësuesin, se nuk ka për të mësuar gjë; atij i mungon mendja. 17Kur je 
në rrezik, vëllai yt duhet të të ndihmojë; kurse miku do të të ndihmojë gjithmonë. 
18Kush bëhet dorëzanë për tjetrin është njeri pa mend dhe duhet t’ia paguajë borxhet 
atij. 19Kush do grindje, do të bëhet fajtor. Kush paraqitet me mendjemadhësi, përgatit 
rënien e tij. 20Kush mendon për ligësira dhe flet keq, nuk mund të presë asgjë të mirë. 
21Kush ka bir të pandreqshëm, asnjëherë nuk ka qetësi; biri i pavlefshëm e hidhëron 
atin e tij. 22Gëzimi është i mirë për shëndetin, kurse humbja e shpresës ia merr njeriut 
edhe forcën e fundit. 23Gjykatësi i korruptuar merr tinëz dhurata dhe e drejta shkon në 
drejtim të gabuar. 24Njeriu me mend gjithnjë mendon se si mund ta pasurojë gjykimin 
e tij; budallai gjithnjë mendon gjëra të paarritshme. 25Biri pa mend është për atin e tij 
mërzitje e vazhdueshme dhe për nënën është zhgënjim i hidhur. 26T’i vësh njeriut të 
pafajshëm gjobë është keq dhe ta dënosh njeriun e nderuar me rrahje është kundër së 
drejtës. 27Kush ka mësuar diçka me të vërtetë i përdor me masë fjalët e tij. Kush mund 
të përmbahet, tregon se është njeri me mend. 28Edhe budallai mund të mbahet për 
njeri me mend – me kusht që të dijë të përmbahet në të folur! 
 
Fjalët kanë fuqi... 

Njeriu kokëngjeshur bën vetëm atë që nuk i prish punë atij; mbrohet ashpër 
kundër çdo gjykimi sa do i fortë të jetë ai. 2Për budallanë nuk ka rëndësi, nëse e 

kupton një punë apo jo; kryesorja është që ta përhapë gjithkund mendimin e tij. 3Faji 
sjell turpin; ti mbetesh i përqeshur dhe humb nderin tënd. 4Fjalët e njeriut besnik janë 
të thella si deti, të pashterueshme si përroi që buron dhe burim urtësie. 5Nuk është e 
drejtë ta përkrahësh fajtorin dhe t’ia refuzosh të pafajshmit të drejtën e tij. 6Çdo gjë që 
thotë budallai, çon në grindje dhe për çdo fjalë të tij meriton të rrahurit. 7Budallanë e 
pandreqshëm e shpien në rrënim fjalët që thotë; ato që thotë i bëhet kurth 
vdekjeprurës. 8Shpifjet gllabërohen si ëmbëlsirat dhe ato mbeten përgjithmonë në 
kujtesë. 9Punëtori i pakujdesshëm dhe ai që shkatërron me qëllim janë vëllezër. 
10Perëndia, Zoti, është kullë e fortë; kush e dëgjon, gjen strehim të sigurt. 11Pasaniku e 
mban pasurinë e tij për kështjellë; me mendjemadhësinë e tij, ajo i duket si mur i lartë. 
12Arroganca çon në shkatërrim, kurse modestia sjell nam të mirë. 13Kush përgjigjet pa 
dëgjuar tregon ç’i thonë, se është njeri pa mend dhe përgjigjja nuk duhet t’i merret 
seriozisht. 14Sëmundja i nënshtrohet vullnetit për të mbijetuar. Por kush mund të jetojë 
me vullnet të thyer? 15Kush është i urtë gjithnjë i bën veshët bigë, për ta mbushur 
kokën e tij me dijeni. 16Dhuratat hapin shumë dyer, kur ke dëshirë të depërtosh te 
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njerëzit me influencë. 17Kush flet i pari në proces, siç duket, ka të drejtë. Por pastaj 
vjen kundërshtari i tij dhe vë gjithçka në dyshim. 18Në një proces ndërmjet 
kundërshtarëve, mund të vendosë shorti dhe t’i japë fund grindjes së tyre. 19Vëllai i fyer 
është i paarritshëm si kështjellë; grindjet janë si shula të fortë në hyrje të kështjellës. 
20Ajo që arrin dikush me fjalët e veta, është vendimtare për kënaqësinë e tij. 21Fjalët 
kanë pushtet mbi jetën dhe vdekjen, kush merret me to plot vetëmohim, mund të 
arrijë shumë. 22Kush ka gjetur një grua, ka gjetur edhe gëzimin; Zoti ia do të mirën. 23I 
varfri lutet me mirësjellje dhe me modesti, kurse pasaniku përgjigjet me refuzim dhe 
me ashpërsi. 24Të ashtuquajturit miq mund të të rrënojnë, por miku i vërtetë është më i 
afërt se vëllai. 
 
Kush e trajton keq atin e vet.. 

Më mirë është të jesh i varfër sesa të jesh budalla i pandreqshëm dhe të flasësh 
mbrapsht. 2Zelli pa përvojën nuk vlen asgjë; kush nxiton, bën gabime. 

3Shumëkush bie në vështirësi për shkak të marrëzisë së vet dhe me zemërim ia hedh 
fajin Zotit. 4Pasuria e shton numrin e miqve, ndërsa të varfrin e lë në baltë miku i tij. 
5Dëshmitari i rremë nuk merr pafajësinë; kush bën betim të rremë, nuk i shpëton 
dënimit të tij. 6Njeriu me influencë është i rrethuar nga shumë lajkatarë; kush ndan 
dhurata, e ka gjithë botën për mik. 7Të varfrin nuk e do as vëllai i tij; edhe të njohurit i 
bëjnë bisht; ai bën premtime që nuk vlejnë më asgjë. 8Kush mpreh mendjen e vet, i bën 
mirë vetes; kush ndjek gjykimin e vet, gjen fatin. 9Dëshmitari i rremë nuk do t’i 
shpëtojë dënimit të tij; kush bën be të rreme, do ta paguajë me jetën e tij. 10Nuk shkon 
që një budalla të jetojë në mirëqenie; aq më pak i përshtatet skllavit të sundojë mbi 
njerëz me nam. 11Kush ka gjykim, nuk inatoset; për të është nder i veçantë të bëjë 
durim kur fyhet. 12Zemërimi i mbretit është si ulërima e luanit, por mëshira e tij është 
si vesa që freskon barin. 13Biri pa vlerë është katastrofë për të atin; gruaja që grindet 
për gjëra të vogla është si vrima në çati që pikon pa pushim. 14Të hollat dhe prona 
merren trashëgim nga prindërit, por një grua e zonja është dhuratë nga Zoti. 15Përtacia 
sjell gjumë dhe kush është i plogët duhet të ketë uri. 16Kush vepron sipas urdhërimeve, 
ruan jetën e vet; kush nuk i përfill ato, vritet. 17Ta ndihmosh atë që ka nevojë quhet 
njëlloj sikur t’i japësh diçka hua Zotit; ai do të ta rikthejë. 18Rriti fëmijët e tu me 
rreptësi, atëherë mund të kesh shpresë tek ata; mos i lejo të shkojnë drejt rrënimit të 
tyre! 19Kush vepron me inat, duhet ta paguajë me dënim; sepse në qoftë se i falet, do t’i 
shkojë edhe më keq. 20Ndiq këshillat e mira dhe prano qortimet, sepse në fund do të 
bëhesh njeri më i urtë. 21Njerëzit e kanë kokën plot me plane, por vetëm vendimi i Zotit 
zbatohet. 22Njeriut i kërkohet dashuria dhe besnikëria; prandaj njeriu i varfër është më 
i mirë se mashtruesi. 23Ta nderosh Zotin me jetën tënde, është gjë e mirë për jetën; 
mund ta kalosh natën i ngopur dhe i kënaqur, pa pasur frikë nga fatkeqësia. 24Përtaci 
e fut dorën në pjatë, por nuk mund ta futë dorën në gojë. 25Ndëshkoje tallësin arrogant, 
dhe të paurtët do të vënë mend; qortoje njeriun pa mend, dhe do ta ketë mësim. 26Kush 
e trajton keq atin e tij dhe e dëbon nënën nga shtëpia, ai është njeri i pandershëm, i 
cili do të turpërohet. 27Po refuzove çdo qortim, atëherë edhe dituria do të të qëndrojë 
larg. 28Dëshmitari i pabesë tallet me të drejtën; keqbërësit gjejnë kënaqësi te krimi. 
29Për tallësit arrogantë ka ndëshkim dhe për kurrizin e njeriut pa mend ka thupër. 
 
Kush përcjell çdo fjalë... 

Vera të bën mburravec, ndërsa birra poteremadh; kush dehet është i 
paarsyeshëm. 2Mbreti është kërcënues si luani që ulërin; zgjimi i zemërimit të tij 

do të thoshte vetëvrasje. 3Njeriu nderohet në qoftë se qëndron larg grindjes; vetëm 
budallai bie në të. 4Në vjeshtë përtacit nuk i pëlqen të lërojë; më vonë dëshiron të 
korrë, por nuk gjen gjë. 5Këshilla e mirë është uji në pus, ajo gjendet thellë në zemrën e 
njeriut; kush ka përvojë, e nxjerr. 6Shumë veta flasin për besnikërinë e tyre; por është 
e vështirë të gjesh njeri, të cilit mund t’i besohet! 7Njeriu që ia mban besën Zotit, bën 
jetë pa të meta; fëmijët e tij mund të flasin për fatin! 8Kur bën gjyq mbreti, shikimi i tij 
zbulon çdo kriminel. 9Kush mund të thotë për veten: «Kam ndërgjegje të pastër, nuk 
kam bërë mëkat»? 10Zoti e urren edhe masën e dyfishtë, edhe peshën e ndryshme, kur 
përdoren sipas rastit. 11I riu njihet nga veprat e tij; nga to kuptohet nëse është me 
karakter. 12Veshi është për të dëgjuar dhe syri për të shikuar, prandaj i ka krijuar Zoti 
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të dy. 13Në qoftë se të pëlqen gjumi, pas pak kohësh do të varfërohesh. Ngrihu herët 
dhe do të kesh gjithmonë për të ngrënë! 14«Tepër i shtrenjtë», thotë blerësi; por kur 
largohet, fërkon duart. 15Ar dhe gurë të çmuar ka grumbujgrumbuj, por fjalët me 
gjykim janë të rralla. 16Kur i panjohuri të jep si peng pallton e tij, përdore lirisht si 
peng, në qoftë se vetë duhet të marrësh hua nga të huajt. 17Kush jeton me mashtrim, 
në fillim kënaqet me të, por pastaj e ka gojën plot me rërë. 18Me këshilla të mira, planet 
vihen në jetë, por kush do të hidhet në sulm, ka nevojë për një plan të mirë. 19Kush e 
thotë çdo fjalë që dëgjon, zbulon edhe të fshehta. Prandaj shmangiu njerëzve që flasin 
shumë. 20Kush mallkon atë dhe nënë, atij do t’i ndodhë si njeriut që i shuhet kandili në 
natën më të errët. 21Atij që i vjen menjëherë një trashëgimi, në fund nuk do t’i sjellë dot 
fat. 22Mos mendo të hakmerresh vetë për padrejtësinë që të kanë bërë. Mbështetu te 
Zoti dhe ai do të vërë ne vend drejtësinë. 23Zoti i urren peshat e ndryshme sipas rastit; 
edhe peshoret e falsifikuara nuk i pëlqejnë. 24Zoti cakton çdo hap tonin. Atëherë si 
mund ta dijë njeriu ç’drejtim do të marrë jeta e tij? 25Kush i premton diçka Zotit dhe 
pastaj mendohet mirë e mirë, bie në një kurth pa rrugëdalje. 26Mbreti i urtë i zbulon 
kriminelët dhe i dënon pa mëshirë. 27Ndërgjegjja është kandili i Zotit; ajo ndriçon 
thellësitë e zemrës së njeriut dhe të mendimeve të tij. 28Mirësia dhe besnikëria ndaj 
Zotit e mbrojnë mbretin, dhe me mirësi mbreti e forcon sundimin e tij. 29Të rinjtë mund 
të jenë krenarë për forcën e tyre, kurse pleqtë për flokët e tyre të thinjura. 30Blanat janë 
ilaç kundër së keqes; të rrahurit përmirëson karakterin. 
 
Zelli dhe të menduarit 

Me hendeqe njeriu e drejton ujin ku të dojë. Kështu e drejton edhe Zoti mendjen 
e sundimtarit. 2Gjithçka që bën njeriu i duket pa të meta; por është Zoti ai që e 

provon motivacionin. 3Bëj atë që është e drejtë në sy të Zotit. Kjo i pëlqen më shumë 
sesa t’i kushtosh flijime. 4Shikimi arrogant dhe mendja fodulle janë shenjat e mëkatarit 
të pavlerë. 5Zelli dhe të menduarit sjellin fitim të sigurt; çdo nxitim i kotë sjell vetëm 
humbje. 6Mbledhja e pasurisë me mashtrim dhe me gënjeshtra është diçka pa mend 
dhe e bën vetëm ai që kërkon vdekjen. 7Me dhunën e tyre, kriminelët i përgatisin vetes 
rrënimin, sepse ata nuk pranojnë ta njohin të drejtën. 8Kriminelët ecin në rrugë të 
shtrembra; njerëzit e ndershëm bëjnë një jetë të pastër. 9Një dhomë e qetë nën çati 
është më e mirë se tërë shtëpia me gruan që grindet vazhdimisht për gjëra të vogla. 
10Njeriu i lig ka në mend vetëm ligësi, madje nuk kursen as të afërmin e tij. 11Kur 
ndëshkohet llafazani i pandreqshëm, fëmijës do t’i bëhet mësim patjetër. Kur mëson 
njeriu me mend, e shumëzon diturinë e tij. 12Sundimtari i drejtë e njeh mirë bandën e 
kriminelëve dhe dënon keqbërësit. 13Kush nuk i vë veshin thirrjes së të varfrit, të mos 
presë përgjigje, kur thërret vetë për ndihmë. 14Në qoftë se e ke zemëruar dikë dhe ai 
inatoset me ty, jepi tinëz një dhuratë; kjo do ta zbutë. 15Vendimi gjyqësor i drejtë do të 
thotë gëzim për të pafajshmin dhe tmerr për fajtorin. 16Kush nuk pranon të udhëhiqet 
në jetë nga arsyeja, pas pak kohësh ai do të shoqërohet me të vdekurit. 17Kujt i pëlqen 
zbavitja, atij i mbarohen paratë shpejt; askush nuk pasurohet po të hajë e të pijë 
gjithnjë mirë. 18Një ditë i pabesi do të përgjigjet për atë që ka bërë; atëherë mbi njeriun 
e keq do të bjerë fatkeqësia. 19Më mirë të jetosh në shkretëtirë, sesa me gruan 
grindavece, e cila t’i ngre nervat. 20Në shtëpinë e njeriut me mend ka thesare të 
çmueshme dhe vajra kundërmuese, por budallai i bën rrush e kumbulla të gjitha këto. 
21Kush u tregon mirësi dhe dashuri të tjerëve, gjen jetë të qetë, dashuri reciproke dhe 
nam të mirë. 22Njeriu me mend mund të sulmojë një qytet plot me ushtarë dhe t’i 
shkatërrojë fortifikatat, me të cilat ruhet ai. 23Kush e mbyll gojën, largon telashet. 
24Tallësi arrogant gjithçka e bën duke mbivlerësuar veten. 25Përtacin e vrasin dëshirat e 
tij, sepse duart e tij nuk mund t’i plotësojnë. 26Shumë veta nuk duan gjë tjetër veçse të 
marrin dhe të mbajnë për vete, por kush ia mban besën Zotit, mund të japë dhe të jetë 
bujar. 27Dhuratat e keqbërësve ngjallin neveri te Zoti, veçanërisht në qoftë se kështu 
ata duan t’ua arrijnë qëllimeve të këqija. 28Dëshmitarit të rremë i merret e drejta e 
fjalës, por kush e thotë hapur atë që ka dëgjuar, i lejohet të flasë deri në fund. 29Njeriu 
që ia mban besën Zotit, është i sigurt në atë që bën; njeriu i pabesë, bën sikur është i 
sigurt. 30Mendja, mprehtësia dhe gjykimi janë pa dobi, në qoftë se nuk lidhen me Zotin. 
31Mund ta mbrehësh kalin në karrocë për ditën e betejës, por fitorja vjen nga Zoti. 
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Kush i shfrytëzon të varfrit... 
Nami i mirë është më mirë se pasuria e madhe; dashamirësia ndihmon më 
tepër se argjendi dhe ari. 2Pasaniku dhe i varfri banojnë pranë njëri-tjetrit; të dy 

i krijoi Zoti. 3Njeriu i urtë e sheh fatkeqësinë dhe kërkon strehë; çilimiu vrapon përmes 
saj dhe e paguan. 4Kush e nderon Zotin me jetën e tij, gjen pasuri, nam të mirë dhe 
jetë të gjatë. 5Udha e njerëzve mashtrues është plot me gjemba dhe kurthe; kush e do 
jetën e vet, i shmanget. 6Në fillim të jetës së tij, mësoji fëmijës zakone të mira dhe ai 
nuk do t’i harrojë edhe kur të jetë plak. 7Pasaniku i ka të varfrit në duart e tij; kush 
merr para borxh, bëhet skllav i kreditorit të tij. 8Kush mbjell padrejtësi, do të korrë 
fatkeqësi; atëherë nuk do të jetë në gjendje të shtypë më asnjeri. 9Njeriut të mirë i 
urohet e mira, sepse e ndan bukën e tij me të varfrit. 10Dëboje tallësin arrogant dhe do 
të pushojë zënka, grindja dhe sharja do të marrin fund. 11Kush ka ndërgjegje të pastër 
dhe di të flasë në mënyrë bindëse, atë e merr mbreti për mik. 12Zoti shikon që të njihet 
e vërteta; demaskon fjalët e gënjeshtarit. 13Përtaci thotë: «S’mund të dal përjashta se ka 
një luan që do të më vrasë!» 14Fjalët joshëse të gruas së huaj janë grackë; kur Zoti 
zemërohet me ty, ajo do të të kapë me to. 15Fëmijët kanë prirje për marrëzi; edukimi i 
rreptë do t’i shërojë prej tyre. 16Njeriu që e shtyp të varfrin për të shtuar të mirën e vet 
dhe njeriu që i dhuron të pasurit, të dy bien në varfëri. 
 
Këshillat e njerëzve të urtë 
17Më dëgjo! Do të të përcjell atë që kanë thënë njerëzit e urtë. Nguli në zemër fjalët e 
tyre! 18Do të të bëjnë mirë t’i mësosh përmendsh, që të mund t’i shprehësh në çdo rast. 
19Do të t’i mësoj sot, që të mbështetesh gjithnjë te Zoti. 20-21Tridhjetë prej këtyre 
mësimeve t’i kam shënuar me shkrim; ato janë këshilla me themel të shëndoshë. Ato 
të tregojnë gjithçka që duhet të dish, për të plotësuar me besnikëri detyrat e shefit 
tënd. 
 
1 
22Mos e shfrytëzo pamundësinë e tjetrit për t’u mbrojtur dhe mos i shkakto humbje të 
varfrit para gjyqit. 23Zoti i mbron të pambrojturit; kush ia merr të drejtën, atij Zoti do 
t’ia marrë jetën. 
 
2 
24Mos e merr për mik njeriun që ka prirje të tërbohet papritur dhe mos e afro njeriun 
që nuk e kontrollon dot veten! 25Ndryshe do të mësohesh pas tij dhe do të biesh në 
fatkeqësi. 
 
3 
26Mos hyr dorëzanë për borxhe të huaja! 27Në qoftë se nuk mund të paguash, do të të 
merret peng edhe shtrati ku fle. 
 
4 
28Mos e zhvendos kufirin e tokës sate, që e kanë caktuar prej kohësh të parët e tu! 
 
 
5 
29Në qoftë se sheh dikë që është i aftë në profesionin e tij, ta dish me siguri se ai do t’u 
shërbejë mbretërve, jo njerëzve të zakonshëm. 
 
6 

Kur të ulesh te një zotëri i lartë, mos harro me cilin ke të bësh. 2Mos u hidh mbi 
gjellën, edhe në qoftë se je i uritur! 3Ruaje gjakftohtësinë në qoftë se ai të nxjerr 

ushqime të shijshme! 
7 
4Në qoftë se je me mend, mos u mundo të pasurohesh. 5Sa të hapësh e të mbyllësh 
sytë, pasuria jote mund të marrë krahë dhe të humbë nga sytë si shqiponja që ngrihet 
në qiell. 
 
8 

22
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6Mos merr pjesë në drekën e një koprraci, edhe në qoftë se ai të shtron përpara gjellë të 
shijshme! 7Sepse do të t’i numërojë të gjitha kafshatat. «Urdhëro të hash, të lutem!», 
thotë; por në fund të fundit nuk të jep asgjë. 8Porsa ta vësh re këtë, oreksi të ikën dhe e 
vjell gjithë gjellën. Ti e ke lavdëruar kuzhinën e tij me fjalë të tepërta, por nga kjo nuk 
ke fituar asgjë. 
 
9 
9Mos e harxho kot këshillën tënde të mirë me njerëz të përciptë, që nuk dinë ta 
vlerësojnë. 
 
10 
10Mos i zhvendos kufijtë e caktuar prej kohësh, për ta zgjeruar tokën tënde në kurriz të 
jetimëve të pambrojtur! 11Sepse ata kanë një përkrahës të fuqishëm: vetë Zoti do ta 
mbrojë të drejtën e tyre kundër teje. 
11 
12Rri gati të ndreqesh dhe bëji veshët bigë kur mund të mësosh diçka! 
 
12 
13Edukoje birin tënd me rreptësi! Druri nuk do ta vrasë. 14Por në qoftë se ia heq sjelljen 
e tij të keqe, do t’i shpëtosh jetën. 
 
13 
15O biri im! Në qoftë se dëshiron të bëhesh njeri me mend dhe me gjykim, më gëzon, 
16dhe në qoftë se nga fjalët e tua shoh se ti je i pjekur, mund të jem krenar për ty. 
 
14 
17Mos i ki zili njerëzit e pandërgjegjshëm, të cilëve u shkon mbarë, por mundohu çdo 
ditë ta nderosh Zotin me jetën tënde. 18Atëherë mund ta shikosh të ardhmen plot 
shpresë, dhe asgjë nuk do t’i zërë rrugën këtij fati. 
 
15 
19Më dëgjo, o biri im! Ji i arsyeshëm dhe qëndro në rrugën e drejtë. 20Qëndro larg atyre 
që dehen me verë dhe që e mbushin barkun me mish! 21Pijaneci dhe grykësi bëhen 
përtacë dhe më në fund kanë vetëm lecka në trup. 
 
16 
22Nderoji prindërit e tu, atyre ua detyron jetën! Dëgjoji edhe kur ata plaken. 23E vërteta 
dhe urtësia, gjykimi dhe edukimi i zemrës vlejnë që t’i paguash! 24Gëzimi më i madh 
për atin është biri i aftë dhe me karakter të fortë. 25Gëzoji prindërit e tu; kështu ata do 
të jenë krenarë për ty! 
 
17 
26Dëgjo mirë, o biri im! Ndiqe shembullin tim! 27Ruhu nga prostituta dhe gruaja e tjetrit. 
Ato janë si gropa e thellë, si pusi i ngushtë ku mund të ngecësh. 28Si kusarë, ato u zënë 
pritë njerëzve pranë rrugës dhe çojnë shumë veta në tradhti bashkëshortore. 
 
18 
29A do ta dish se kush rënkon vazhdimisht dhe i vjen keq për veten? Se kush ka 
gjithnjë grindje dhe kush ankohet për të tjerët? Se kush ka sy të mjegulluar dhe plagë 
në zemër, të cilat nuk i mbyllen? 30Janë ata që rrinë natën vonë duke pirë verë dhe që 
nuk lënë rast pa provuar çdo pijë të re. 31Mos u mashtro nga vera. Ajo vezullon në gotë 
dhe shket me lehtësi nëpër grykë, 32por pastaj të merren mendtë, sikur të ketë 
kafshuar nepërka; 33sheh gjëra që nuk ekzistojnë fare dhe flet marrëzi. 34Ti e ndien 
veten sikur je në një det të tërbuar, si njeriu që rri në kullën e vrojtimit të anijes. 35Kur 
të vish përsëri në vete, do të thuash: «Sigurisht, dikush më ka rrahur dhe unë nuk 
kam vënë re asgjë! Siç duket, tani jam zgjuar! Si mund të më kthjellohet koka? Më 
duhet një pikë verë!» 
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19 
Mos ki zili për fatin e njerëzve të këqij; mos kërko të miqësohesh me ta! 2Ata 
kanë ndërmend vetëm krime dhe sa herë të hapin gojën, dikujt i bëhet dëm. 

 
20 
3Zgjuarsia dhe arsyeja janë themel i fortë, mbi të cilin mund të ndërtosh shtëpinë 
tënde, 4dhe dituria i mbush dhomat e saj me sende të çmueshme dhe të bukura. 
 
21 
5Vetëm njeriu me mend është me të vërtetë i fortë; me dituri ai e shumëzon forcën e tij. 
6Në qoftë se do që të dalësh fitimtar nga lufta, duhet t’i bësh planet me kujdes; sa më 
shumë këshilltarë të mirë që të kesh, aq më e sigurt është fitorja. 
 
22 
7Kush nuk ka mësuar asgjë, dituria e njerëzve të urtë është për të tepër e lartë; në 
mbledhjen e këshillit ai duhet të heshtë. 
 
23 
8Kush thur vazhdimisht djallëzi, pas pak do të quhet djall. 9Në qoftë se dikush është i 
pandreqshëm, gjithçka që ndërmerr e çon në mëkat; dhe meqë për të nuk ka gjë të 
shenjtë, prandaj e urrejnë të gjithë. 
 
24 
10Ndoshta mendon se je i fortë – nëse je me të vërtetë, kjo tregohet në rast rreziku. 
 
25 
11Mos lejo që të dënohet njeriu pa faj! Bëj çmos për ta shpëtuar nga vdekja! 12Mos u 
arsyeto duke pohuar se nuk ke ditur asgjë! Zoti të shikon në zemër dhe e di nëse ti 
thua të vërtetën ose jo dhe e shpërblen ose e ndëshkon secilin siç e kanë merituar 
veprat e tij. 
 
26 
13O biri im! Mjalti është diçka e mirë dhe të jep kënaqësi për qiellzën. 14Por urtësia është 
e mirë për tërë jetën. Në qoftë se e fiton, atëherë mund të shikosh plot shpresë në të 
ardhmen dhe për fatin tënd nuk do të ketë pengesë. 
 
27 
15Mos kërko ta fitosh me dinakëri dhe me dredhi shtëpinë e njeriut të ndershëm! Ky 
është krim i rëndë. 16Njeriu që ia mban besën Zotit, ngrihet përsëri në këmbë, sa herë 
që ta rrëzojë përtokë fatkeqësia. Por kush nuk i përfill urdhërimet e Zotit, ai do të 
rrëzohet dhe nuk do të ngrihet më. 
 
28 
17Kur armiku yt bie në fatkeqësi, mos u bëj dashakeq! 18Kjo nuk i pëlqen Zotit dhe 
mund të bëjë që Ai të mos e dënojë më armikun tënd. 
 
29 
19Mos u inatos kur u shkon mbarë njerëzve të këqij dhe mos ua ki zili, 20sepse fati i tyre 
nuk do të vazhdojë gjatë; do të shuhet si drita e kandilit me vaj. 
 
30 
21O biri im! Ki frikë nga Zoti dhe nga mbreti! Mos u lidh me kryengritës; 22sepse 
papritur ata do t’i gjejë rrënimi. Kush e di çfarë fatkeqësie do t’i sjellë papritur Zoti ose 
mbreti? 
 
Disa këshilla të tjera të njerëzve të urtë 
23Edhe fjalët që vijojnë rrjedhin nga njerëzit e urtë: 
Gjyqtari që bën gjyq me anësi, bën padrejtësi. 24Atë që i jep pafajësinë fajtorit, do ta 
urrejnë dhe do ta mallkojnë të gjithë. 25Por kush vendos me drejtësi, atij do t’i shkojë 
mbarë, sepse të gjithë do ta nderojnë dhe do ta lavdërojnë. 26Përgjigjja e ndershme 
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është shenjë për miqësi të vërtetë. 27Së pari mbaro punët që duhet të bësh përjashta, 
punoji arat e tua e përgatiti për korrje, atëherë mund të mendosh të ndërtosh shtëpi 
dhe të krijosh familje. 28Mos e mërzit tjetrin me pohime të pathemelta! Apo do të 
gënjesh me qëllim? 29Mos mendo: «Si më ke trajtuar ti mua, ashtu do të të trajtoj edhe 
unë ty; tani do të japësh llogari!» 
30Shkova pranë fushës së përtacit, pranë vreshtit të njeriut pa mend. 3132Atje rriteshin 
gjemba në vend të degëve të hardhisë, bari i keq kishte mbuluar tokën, muri përreth 
ishte shembur. E pashë dhe nxora mësim nga kjo: 33-34«Po të flesh e të rrish duarkryq 
për pak kohë, shpejt do të të hyjnë në shtëpi varfëria dhe halli.» 
 
Mbledhja e dytë e këshillave të Solomonit 

Fjalët e urta që vijojnë janë përsëri nga Solomoni. Ato i mblodhën mësuesit e 
oborrit të mbretit Hizkija të Judës. 

 
Në qoftë se armiku yt ka uri... 
2Zoti nderohet për atë që mban të fshehur; mbretërit nderohen për atë që zbulojnë. 
3Mendimet e mbretit janë po aq të pazbulueshme, sa edhe lartësia e qiellit dhe thellësia 
e detit. 4Kur hiqet skorja prej argjendit, artisti mund të bëjë prej tij enën e dëshiruar. 
5Largoji këshilltarët e këqij nga prania e mbretit, atëherë ky do të mbretërojë me 
drejtësi dhe sundimi i tij do të jetë i qën drueshëm. 6Hyr me modesti në oborrin e 
mbretit dhe mos u mbaj më të madh. 7Është më e ndershme kur njeriu të fton në një 
vend më të mirë, sesa kur të dëbon nga vendi i caktuar për të vënë aty një person më 
fisnik. Tek i afërmi, kur diçka të duket e dyshimtë, 8mos e nxirr menjëherë para gjyqit. 
Si do të mbrohesh, në qoftë se ai mund të dëshmojë se ti ke bërë gabim? 
9Në qoftë se ke grindje me të afërmin, atëherë mos e nxirr atë që tjetri të ka thënë në 
mirëbesim. 10Ndryshe, pas pak të gjithë do ta marrin vesh se ti nuk mund të mbash 
asgjë të fshehtë, dhe nami yt i mirë do të zhduket. 11Si mollë të arta mbi pjata të 
argjendta, ashtu janë fjalët me vend në çastin e duhur. 12Në qoftë se ti i kushton 
vëmendje paralajmërimit të njeriut të urtë, ai është më i vlefshëm se unaza ose 
gjerdani prej ari të kulluar. 13Në qoftë se e kryen detyrën me besnikëri, shefi yt gëzohet, 
siç gëzohet njeriu në kohën e korrjes për një pije freskuese. 14Njeriu që bën premtime 
dhe nuk i mban, është si retë dhe era pa shi. 15Me durim dhe me fjalë të qeta mund të 
thyhet kundërshtari më i ashpër, madje edhe t’i ndërrohet mendja. 16Në qoftë se ha 
shumë mjaltë, të pështillen zorrët dhe do ta vjellësh. 17Në qoftë se të njohurve u bën 
vizitë të shpeshta, kjo ua ngre nervat dhe do t’u vijë mërzi nga ti. 18Dëshmia e rreme 
para gjyqit është po aq vdekjeprurëse sa edhe topuzi, shpata ose shigjeta e mprehtë. 
19Në kohën e rrezikut, kush mbështetet te miku i pabesë, është si njeriu që kërkon të 
përtypë me dhëmbë të krimbur ose të vrapojë me këmbë të çalë. 20T’i zhveshësh rrobat 
në ditën e ftohtë, ose të hedhësh uthull në plagë ose t’i këndosh njeriut të trishtuar 
këngë të gëzuara, kjo i bie ndërmend vetëm budallait. 21Në qoftë se armiku yt ka uri, 
jepi të hajë dhe në qoftë se ka etje, jepi të pijë. 22Kështu do t’ia ndërrosh mendjen dhe 
Zoti do të të shpërblejë për këtë. 23Me erën nga perëndimi vjen shiu, dhe me 
thashethemet vjen telashi. 24Një qoshe e qetë nën çati është më e mirë sa gjithë shtëpia 
me gruan që grindet pa pushim për gjëra të vogla. 25Lajmi i mirë nga një vend i largët 
është si uji i freskët për të eturin. 26Njeriu i mirë që e lejon të ligun ta çojë në rrugë të 
keqe, është si burim i ndotur ose si pus i helmuar. 27Shumë mjaltë dhe shumë nder 
nuk të përshtaten. 28Njeriu pa vetëkontroll është si qyteti pa murin mbrojtës. 
 
Kush u bën gropën të tjerëve... 

Mirëqenia dhe nami i mirë i budallait janë aq pa vend, sa edhe bora në verë dhe 
shiu gjatë të korrave. 2Si harabeli që fluturon andejkëndej ose si dallëndyshja në 

fluturim, edhe mallkimi i pamerituar nuk bie mbi asnjeri. 3Kamxhik është për kalin, fre 
për gomarin dhe shkop për kurrizin e budallait të pandreqshëm. 4Që të mos të 
ngatërrojë kush me budallanë, mos i jep përgjigjen që i përgjigjet marrëzisë së tij! 5Ose 
jepi përgjigjen që meriton për marrëzinë e tij, që të mos mbahet për i mençur! 6Kush 
dërgon budallanë si lajmëtar, është si njeriu që ia pret këmbët vetes dhe e pëson. 7Fjala 
e urtë në gojën e njeriut të paarsyeshëm është e pafuqishme si këmbët e të 
paralizuarit. 8T’i lidhësh një gur në hobe është po aq e kotë sa t’i tregosh nder 
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budallait. 9Njeriu i dehur nuk e di sa gjemba futen në dorën e tij; kaq e 
pashpjegueshme është edhe fjala e urtë në gojën e njeriut pa mend. 10Si harkëtari që 
qëllon këdo, aq pa përgjegjësi vepron edhe njeriu që merr në shërbimin e tij budallanë 
ose të parin që i kalon pranë. 11Qeni i ha përsëri të vjellat e tij; edhe budallai e përsërit 
marrëzinë e tij. 12A e njeh ndokënd që mbahet për i urtë? Për njeriun e metë ka më 
shumë shpresa se për të! 13Përtaci thotë: «Jashtë, në mes të rrugës, kalon andejkëtej 
një kafshë e egër, një luan!» 14Dera vërtitet në menteshën e saj – edhe përtaci në 
shtratin e tij. 15Përtaci e fut dorën në pjatë, por nuk arrin ta futë në gojë. 16Përtaci 
mbahet për më i urtë se shtatë ekspertë. 17Kush futet në një grindje që nuk i takon, 
është si njeriu që kap për veshësh qenin që i kalon pranë. 18-19Si i çmenduri që luan me 
shigjetat me zjarr dhe me armë të tjera vdekjeprurëse, ashtu vepron edhe ai që e 
mashtron mikun e tij dhe pastaj i thotë: «E bëra vetëm për shaka!» 20Atje ku nuk ka më 
dru, shuhet zjarri; atje ku nuk ka më thashetheme, pushon grindja. 21Qymyrguri e 
mban prushin dhe druri zjarrin; kështu edhe grindaveci bën që të vazhdojë zënka. 
22Sharjet gllabërohen si kafshata të shijshme dhe ato qëndrojnë thellë në kujtesë. 
23Fjalët e ngrohta që fshehin një shpirtligësi, janë si veshja me argjend e një ene prej 
balte. 24Njeriu i urryer është plot me mashtrime, por ai fshihet prapa lajkave. 25Edhe në 
qoftë se flet me shumë dashamirësi, mos i beso! Ka në mendje gjithfarë djallëzish të 
mundshme. 26Urrejtjen e tij mund ta fshehë për një kohë, po në fund do ta kuptojnë të 
gjithë. 27Kush u bën gropën të tjerëve, bie vetë brenda. Kush hedh një gur lart, ai 
kthehet e i bie mbi kokë. 28Kush e ka mashtruar tjetrin me gënjeshtrat e tij, duhet ta 
urrejë: sharja të çon në shkatërrim. 
 
Mos i lër miqtë e tu 

Mos u mburr për atë që ke ndër mend të bësh nesër! Ti nuk e di çfarë do të të 
ndodhë sot! 2Lëri të tjerët të të lavdërojnë; më mirë të lavdërojë goja e huaj se e 

jotja! 3Rëra dhe guri peshojnë rëndë, por më të rënda janë telashet që t’i sjellin 
budallenjtë. 4Zemërimi është mizor dhe tërbimi si uji i shkumëzuar; por edhe më e 
padurueshme është xhelozia. 5Ai që të qorton hapur është më i mirë se njeriu që hesht 
nga frika. 6Një mik mbetet miku yt edhe kur ai të bën dëm; një armik të sulmon me 
puthje të tepëruara. 7Kush është ngopur, e ruan mjaltin më të mirë; të uriturit i duken 
të ëmbla edhe gjërat e hidhura. 8Njeriu që largohet nga atdheu është si zogu që 
largohet nga çerdhja e tij. 9Vaji kundërmues dhe temjani krijojnë një atmosferë festimi; 
por simpatia e mikut është edhe më e gëzueshme se parfumet plot erë. 10Mos i lër 
miqtë e tu, as mikun e atit tënd. Kur të biesh në vështirësi, mos shko menjëherë në 
shtëpinë e vëllait tënd. Fqinji përballë mund të të ndihmojë më shumë se vëllai që 
është larg. 11Bëhu i urtë, o biri im, atëherë do të më gëzosh, dhe kur ndokush të 
kritikon para meje, mund ta kundërshtoj. 12Njeriu i urtë e sheh fatkeqësinë dhe kërkon 
strehë; çilimiu vrapon përmes saj dhe duhet ta paguajë me kokë. 13Kushdo që premton 
të përgjigjet për borxhet e të huajit, meriton që t’i merret peng prona e tij. 
14Kush e zgjon mikun e tij duke e uruar me zë të lartë, i quhet mallkim.  
15Gruaja që grindet është si vrima në çati që pikon vazhdimisht. 16Po aq sa mund ta 
ndalësh erën ose të kapësh vajin me dorë, aq mund ta bësh edhe atë që të heshtë! 
17Hekuri mprehet me hekur dhe njeriu merr edukatë duke u shoqëruar me të tjerët. 
18Kush e mban mirë fikun e tij, merr fiq për të ngrënë; shërbëtori që kujdeset për 
zotërinë e tij, nderohet për këtë. 19Në pasqyrën e ujit njeriu sheh fytyrën e tij, kurse në 
pasqyrën e mendimeve të tij njeriu njeh veten. 20Gryka e botës së të vdekurve është e 
pangopur, ashtu janë edhe sytë e njeriut. 21Vlera e arit dhe e argjendit provohet me 
poçe dhe me furrë; vlera e njeriut caktohet nga nami i tij. 22Budallanë e pandreqshëm 
mund ta shtypësh në havan, në mes të kokrrave; kokrrat do të pastrohen nga lëvorja, 
por budallai nuk pastrohet nga marrëzia e tij. 23Shiko me vëmendje gjendjen e kopeve 
të tua, kujdesu për delet dhe dhitë e tua. 24Pasuria qëndron vetëm për pak kohë; madje 
as kurora nuk kalon trashëgim brez pas brezi. 25Kosit luadhet e tua dhe, gjersa të rritet 
përsëri bari, merre sanën nga malësia! 26Delet të japin lesh për veshje. Me shumën e 
nxjerrë nga shitja e cjapit, mund të blesh një fushë të re, 27dhe prej dhive mund të ma-
rrësh qumësht me bollëk. Kështu mund ta ushqesh veten dhe familjen tënde dhe t’i 
mbash shërbëtoret e tua. 
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Kush do të pasurohet me çdo kusht 
Njeriu i pabesë, merr arratinë, megjithëse askush nuk e ndjek. Njeriu që ia 
mban besën Zotit, e ndien veten të sigurt si luani. 2Me trazirën në vend, shtohen 

sundimtarët, por me një njeri me mend dhe të edukuar në krye, mbretëron paqja e 
qëndrueshme. 3I varfri që i shfrytëzon të varfrit, është si shiu stuhi që gërryen tokën e 
punueshme dhe zhduk çdo shpresë për korrje. 4Kush nuk do t’ia dijë për Ligjin e Zotit, 
e përgëzon njeriun që bën padrejtësi; kush i përmbahet Ligjit, lufton kundër tij. 
5Njerëzit e këqij nuk kuptojnë asgjë nga drejtësia, por kush e kërkon Zotin, kupton 
gjithçka. 6Më mirë të jetosh në varfëri, por sipas vullnetit të Zotit, sesa të jetosh në 
pasuri dhe të shkosh në rrugë të shtrembra. 7Biri i arsyeshëm e zbaton Ligjin e Zotit, 
por kush shoqërohet me njerëz të shthurur, i sjell turp atit të tij. 8Kush merr kamatë 
për ta shtuar pasurinë e tij në kurriz të të varfrit, kjo pasuri do t’i kalojë tjetrit që ka 
mëshirë për ta. 9Kush nuk do ta dëgjojë më Ligjin e Zotit, lutjen e tij nuk do ta dëgjojë 
as Zoti. 10Kush shpie njerëz të ndershëm në rrugë të rrezikshme, do të bjerë në grackën 
e vet. Por të gjithë ata që jetojnë sipas vullnetit të Zotit, do të shpërblehen me bollëk. 
11Pasaniku mbahet për njeri të arsyeshëm, por i varfri mendjehollë mund ta kuptojë. 
12Kur mbretërojnë njerëz të mirë, gjithkund ka madhështi festimi. Kur vijnë në fuqi 
kriminelët, atëherë njerëzit fshihen. 13Kush do t’i fshehë mëkatet e tij, asgjë nuk i 
shkon mbarë; kush e pranon të keqen dhe largohet nga ajo, ky gjen mëshirën e Zotit. 
14Sa i lumtur është ai që i nënshtrohet Zotit! Por kush rri kryeneç, bie në fatkeqësi. 15Si 
luani që ulërin, ose si ariu grabitqar – kështu është tirani që sundon mbi një popull të 
varfër. 16Eprori i paarsyeshëm i shfrytëzon vartësit e tij, por njeriu që nuk pranon të 
pasurohet me padrejtësi, mbetet në zyrë për shumë kohë. 17Kush ka një vrasje në 
ndërgjegje, ikën drejt greminës; mos ta pengojë askush! 18Kush jeton sipas vullnetit të 
Zotit, është i sigurt, por kush bën jetë të dyfishtë, do të humbasë papritur. 19Kush i 
punon arat e tij, ka shumë për të ngrënë, por kush merret me tregti të dyshimtë, do të 
ketë shumë uri. 20Njeriu i besueshëm ka lumturi dhe shumë sukses, por kush do që të 
pasurohet me çdo kusht, nuk do t’i shpëtojë dënimit të tij. 21Nuk ka hije të gjykosh në 
bazë të paragjykimeve, por shumëkush e bën këtë padrejtësi për një copë bukë. 
22Njeriu lakmues kapet pas pasurisë dhe nuk e di se pas tij kapet varfëria. 23Kush e 
qorton tjetrin, në fund korr mirënjohje më shumë se lajkatari. 24Kush mendon se nuk 
bën padrejtësi po t’i vjedh prindërit e vet, nuk është më i mirë se një vjedhës ordiner. 
25Njeriu lakmues nxit gjithkund grindje, por kush i beson Zotit, ka sukses. 26Kush 
shkon pas ideve të veta, është i marrë, por kush lejon që të udhëhiqet nga urtësia, 
jeton i sigurt. 27Kush i ndihmon të varfrit, kurrë nuk bie në varfëri; por kush mbyll sytë 
para mjerimit, atë do ta mallkojë shumëkush. 28Të gjithë fshihen kur vijnë në fuqi 
njerëzit e këqij; por kur vriten këta, shtohen ata që ia mbajnë besën Zotit. 
 
 Thupër dhe qortim... 

Kush kundërshton gjithnjë e më shumë pas çdo paralajmërimi, do të zhduket 
papritur, kështu që asgjë tjetër nuk do ta nxjerrë nga balta. 2Kur vijnë në fuqi 

njerëzit që ia mbajnë besën Zotit, atëherë populli gëzohet. Kur sundon njeriu që e 
përbuz Zotin, atëherë populli rënkon. 3Atin e tij e gëzon biri që mëson me qejf, e jo biri 
që e shkapërderdh pasurinë e tij me prostituta. 4Mbreti që i siguron popullit të tij të 
drejtën, siguron edhe lulëzimin e vendit të tij; por mbreti që gjithnjë i vë taksa të reja, e 
rrënon. 5Kush i thotë lajka tjetrit, i vë rrjetë para këmbëve. 6Njeriu i keq zihet në të 
keqen e tij, por njeriu që ia mban besën Zotit, këndon nga gëzimi. 7Kush ia mban 
besën Zotit, kujdeset që të dobëtit t’i fitojnë të drejtat e tyre; njeriu i pabesë, nuk 
mendon për të drejtat e tyre. 8Grindavecët mund ta vënë në trazirë mbarë qytetin, por 
njerëzit me mend i qetësojnë zemrat. 9Kur njeriu i urtë bën gjyq me njeriun pa mend, 
ky qesh ose fillon të tërbohet, por nuk i vijnë mendtë. 10Vrasësit e urrejnë njeriun pa 
faj, ndërsa njeriu i ndershëm do ta mbrojë. 11Budallai i jep udhë zemërimit të tij; njeriu 
i urtë mund të përmbahet. 12Kur eprori u kushton vëmendje gënjeshtrave, të gjithë 
vartësit e tij bëhen të pandershëm. 13I varfri dhe shtypësi i tij kanë këtë të përbashkët: 
Zoti u ka dhënë sy për të parë. 14Në qoftë se mbreti i mbron të drejtat e të varfërve, ai 
do të mbretërojë për shumë kohë. 15Thupra dhe qortimi ndihmojnë për t’u bërë të 
arsyeshëm; fëmija, të cilit i lejohet të bëjë gjithçka, turpëron nënën e tij. 16Sa më shumë 
e përbuzin njerëzit Zotin, aq më shumë padrejtësi bëhen. Por kush ia mban besën 
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Zotit, do ta shohë se si rrëzohen njerëzit e tillë. 17Edukoje birin tënd me rreptësi, 
atëherë ai do të të bëhet burim kënaqësie. 18Pa udhëzime profetike populli bëhet i pa-
përmbajtur. Sa i lumtur është njeriu që dëgjon Ligjin e Zotit. 19Me fjalë mund të 
mësohet skllavi: dëgjon, vërtet, por nuk bindet. 20A njihni një njeri që flet pa menduar? 
Për njeriun e metë ka më shumë shpresa sesa për të! 21Kush e llaston shërbëtorin e tij 
që në fillim, atë ky do ta shfrytëzojë në fund. 22Njeriu i rrëmbyer nxit grindje; kush 
inatoset shpejt, bën shumë gabime. 23Mendjemëdhenjtë do të poshtërohen, por njeriu 
modest do të nderohet. 24Kush e ndan plaçkën e tij me vjedhësin, vepron kundër jetës 
së vet, sepse e dëgjon paralajmërimin për betimin e rremë, por nuk i lejohet të thotë 
gjë. 25Kush ka frikë nga njerëzit, bie në grackë; kush i beson Zotit, jeton i sigurt. 
26Shumë veta kërkojnë favorin e sundimtarit, por drejtësia fitohet vetëm te Zoti! 27Kush 
e dëgjon Zotin, e urren atë që bën padrejtësi. Njeriu i pabesë, urren çdonjeri që jeton 
me ndershmëri. 
 
Fjalët e Agurit 

Fjalët që vijojnë rrjedhin nga Aguri,♦  biri i Jakeut. Ky tha: «O Perëndi, u lodha 
gjithnjë e më shumë dhe tani nuk di nga t’ia mbaj! 2Jam tepër i marrë për ta 

fituar pozitën time si njeri; më mungon arsyeja e njerëzve të sigurt. 3Nuk kam fituar 
asnjë urtësi, prandaj nuk di asgjë për Zotin e shenjtë! 
4Kush është ngritur deri në qiell dhe ka zbritur nga qielli si njeri i ditur? Kush e ka 
kapur erën me duart e tij ose e ka lidhur ujin me mantelin e tij? Kush i ka caktuar 
kufijtë më të largët të botës? Si quhet ky njeri? E kush është nxënësi i tij? Më thuaj, 
sigurisht e di!» 
5«Gjithçka që thotë Zoti është pa dyshim e vërtetë. Kush është në rrezik dhe shkon tek 
ai, gjithnjë atje gjen strehë të sigurt. 6Fjalëve të tij mos u shto fjalët e tua, ndryshe ai 
do të të qortojë dhe do të provojë se je gënjeshtar!» 
7O Zoti im, të lutem vetëm për dy gjëra. M’i jep për sa kohë që jam gjallë. 8Më ruaj që të 
mos gënjej dhe mos më bëj as të varfër e as të pasur! Më jep vetëm atë që më nevojitet 
për jetesë. 9Në qoftë se do të kem shumë, ndoshta do të them: «Përse më duhet Zoti?» 
Në qoftë se do të kem pak, ndoshta do të filloj të vjedh dhe do të të nxjerr nam të keq. 
10Mos e njollos shërbëtorin para zotërisë së tij, ndryshe ai do të shpifë për ty dhe ti du-
het të marrësh arratinë! 11Ka njerëz që e mallkojnë atin e tyre dhe nuk thonë asnjë fjalë 
të mirë për nënën e tyre. 12Ka njerëz që pohojnë se kanë ndërgjegje të pastër, 
megjithëse nuk kanë lënë asgjë prej ndyrësisë së tyre. 13Ka njerëz që mendojnë se sa të 
mirë janë dhe i shikojnë të tjerët me përbuzje. 14Ka njerëz me dhëmbë të mprehur si 
shpata dhe të mprehtë si thika. Me ta ata i hanë të varfrit dhe të pambrojturit në vend. 
__________________ 
♦  Aguri ishte ndoshta i urtë jishmaelas, një nga joizraelitët besimtarë si Jobi. 
 
Fjalët e urta të lidhura me numrat dhe këshilla të tjera 
15Shumë veta janë si shushunja: «Jepni, jepni!», thonë dhe i shfrytëzojnë të tjerët duke i 
zbrazur e duke i thithur. Tri gjëra nuk do të ngopen kurrë , por as e katërta kurrë nuk 
ka mjaft: 16Bota e të vdekurve, gruaja pa fëmijë; toka që gjithnjë kërkon shi dhe zjarri 
që kurrë nuk thotë: «Tani mjafton.» 17Kush e shikon të atin me përbuzje dhe ia refuzon 
nënës dëgjesën që i përket, atij do t’ia nxjerrin sytë korbat, dhe do ta hanë larashët. 
18Ka tri gjëra që janë të fshehta për mua dhe një të katërt që nuk mund ta zbuloj: 
19fluturimi i shqiponjës në qiell, rrëshqitja e gjarprit në shkëmb, udhëtimi i anijes në 
det, ku nuk ka rrugë dhe dashuria mes burrit dhe gruas. 
20Ajo që bën tradhti bashkëshortore dhe fle me një burrë, lahet dhe thotë: «Nuk kam 
bërë asgjë të padrejtë» – mu sikur të kishte ngrënë dhe pastaj ta pastronte gojën duke 
e fshirë. 
21Tri gjëra e bëjnë botën lesh e li, e katërta është e padurueshme: 22kur skllavi bëhet 
mbret, kur njeriu i pandërgjegjshëm merr trashëgim pasuri, 23kur gruaja e 
padurueshme gjen burrë dhe kur skllavja e rrëzon zonjën e saj nga vendi. 
24Katër kafshë janë, vërtet, të vogla, por ato numërohen ndër më të mençurat: 
25milingonat – ato nuk kanë asnjë fuqi, por mbledhin rezerva ushqimesh për mbarë 
dimrin; 26vjedullat e shkëmbinjve – ata nuk janë të fortë, por bëjnë për vete banesa në 
plasat e shkëmbit; 27karkalecat – ata nuk kanë asnjë mbret, por fluturojnë në turma të 
rregullta; 28hardhucat – mund të kapen me dorë, por depërtojnë edhe në pallatin e 
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mbretit. 
29Tri kanë një ecje krenare, i katërti ecën madhështor andejkëndej: 30luani, mbret i 
kafshëve, që nuk tërhiqet para askujt; 31gjeli, që mbahet më të madh; cjapi dhe mbreti, 
kundër të cilit nuk ngrihet askush. 
32Kur të vjen dëshira ta lavdërosh veten, me arsye ose pa arsye, atëherë është më mirë 
të heshtësh! 33Tunde qumështin dhe ky shndërrohet në gjalp. Godit dikë në hundë dhe 
rrjedh gjak. Zemëro njerëzit e tjerë dhe do të kesh luftë. 
 
Paralajmërime për mbretin 

Këshilla për mbretin Lemuel, ♦ të cilat ia dha nëna e tij: 
2«Ti je biri, për të cilin i lutesha prej kohësh Zotit. Dëgjoje këshillën time: 3Mos i 

shkapërderdh forcat e as të hollat me gratë; kjo u ka sjellë rrënim shumë mbretërve. 
4Mos u jep pas të pirës. Vera e birra nuk u kanë hije mbretërve! 5Kur ata dehen, 
harrojnë me çfarë janë ngarkuar dhe nuk sigurojnë më që të varfrit t’i fitojnë të drejtat 
e tyre. 6Birra dhe vera janë të mira për njeriun që do të vdesë ose për atë që jeton keq; 
7atij i lejohet të dehet dhe ta harrojë hallin e tij. 8-9Por puna jote është të sigurosh 
drejtësinë. Ndërhyr për të gjithë ata që janë pa mbrojtje. Merri të varfrit dhe të dobëtit 
nën mbrojtjen tënde!» 
____________________ 
♦ Do të jetë shifrim për Solomonin, të cilit i iku gruaja ideale (shih Koh 7,26-29).. 
 
Lavdërimi i gruas së aftë 
10Një grua e aftë është xhevahiri më i çmeshëm që mund të gjejë njeriu. 11Burri i saj 
mund të mbështetet tek ajo; ajo e ruan dhe e shton pasurinë e tij. 12Gjatë gjithë jetës së 
tij ajo e gëzon dhe nuk e zhgënjen kurrë. 
13Ajo shikon që në shtëpi të ketë gjithnjë li dhe lesh; ajo tjerr dhe end me duar të 
shkathëta. 14Ajo bën që të vijë ushqim gjithandej si anija tregtare nga vende të largëta. 
15Ajo ngrihet pa zbardhur mirë drita, përgatit të ngrënat dhe u tregon shërbëtoreve 
punët e tyre. 16Ajo shikon ngado për një tokë, e blen me të hollat që ka fituar vetë dhe e 
mbjell me hardhi. 
17Ajo i fillon me vrull detyrat e saj dhe nuk i trembet asnjë mundimi. 18Ajo vë re se 
mundimet e saj kanë fitim, prandaj punon gjer natën vonë në dritën e kandilit. 19Sa 
herë që është e lirë, merr bosh 
 tin në dorë. 20Të varfërve dhe atyre që janë në mjerim u jep me bollëk dhe me qejf. 21As 
bora e as ngrica nuk e shqetësojnë, sepse mban gati veshje të ngrohtë për të gjithë 
pjesëtarët e shtëpisë. 22Ajo bën për vete mbulesa të bukura; rrobat e saj janë prej liri të 
hollë dhe prej leshi të purpurt. 23Të gjithë e nderojnë burrin e saj; fjala e tij ka peshë në 
mbledhjen e këshillit. 24Ajo përgatit pëlhura e rripa dhe ua shet tregtarëve. 25Si grua e 
pasur dhe e nderuar ajo e shikon pa shqetësime të ardhmen. 26Ajo që thotë, është e 
drejtë; me fjalë të ëmbla ajo jep udhëzime dhe këshilla. 27Ajo vëzhgon gjithçka që ndodh 
në shtëpi; limontinë nuk e njeh. 28Fëmijët janë krenarë për të dhe burri i saj e lav-
dëron. 29«Ka shumë gra të afta, – thotë ai, – por ti je më e mira!» 30Hiri dhe bukuria 
kalojnë shpejt dhe nuk janë arsye për të lavdëruar një grua; por, në qoftë se ajo jeton 
duke dëgjuar Zotin, atëherë ajo meriton lavdërime. 31Mundimet e saj nuk duhet të 
mbeten pa shpërblim; për atë që bën ajo, duhet ta lavdërojë mbarë qyteti. 
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LIBRI I JOBIT 
 
Përshpirtshmëria dhe mirëqenia e Jobit 

Në vendin e Ucit banonte dikur një njeri me emrin Job. Ai bënte një jetë 
shembullore dhe kujdesej të mos bënte asnjë padrejtësi, sepse udhëhiqej nga 

mësimet e Perëndisë. 2Kishte shtatë bij dhe tri bija 3dhe shumë bagëti: 7.000 dele dhe 
dhi, 3.000 deve, 1.000 qe dhe 500 gomarë. Përveç këtyre, kishte shumë shërbëtorë dhe 
shërbëtore. Në mirëqenie dhe në nder Jobi ua kalonte të gjithë burrave të zonës së 
stepave në lindje (të Izraelit). 
4Bijtë e tij, njëri pas tjetrit, e kishin zakon të organizonin gosti festimi në shtëpitë e 
tyre, në të cilat merrnin pjesë të gjithë vëllezërit. Ata ftonin edhe tri motrat e tyre, dhe 
të gjithë hanin e pinin me njëri-tjetrin. 5Gjithnjë kur kishte mbaruar një radhë e tillë 
gostish festimi, Jobi ngrihej herët në mëngjes dhe porosiste t’i thërritnin fëmijët e tij. 
Me ta bënte përgatitjet e nevojshme për flijim dhe kushtonte për secilin nga një flijim 
me djegie, sepse thoshte me vete: «Ndoshta ndonjëri prej tyre e ka fyer Perëndinë pa 
dashur dhe kështu është bërë fajtor.» 
 
Dyshohet për përshpirtshmërinë e Jobit 
6Një ditë, qeniet engjëllore shkuan në mbledhjen e këshillit qiellor dhe secili u paraqit 
në vendin e tij para Zotit. Ndër ta ishte edhe Satani. 7Zoti e pyeti: «Na thuaj, pra, çfarë 
ke bërë?» «E kam përshkuar tokën kryq e tërthor», iu përgjigj Satani. 8Zoti e pyeti: «A e 
ke parë edhe shërbëtorin tim, Jobin? Asnjeri tjetër në tokë nuk është kaq pa të meta 
dhe besnik sa ai. Ai më dëgjon dhe ruhet të mos bëjë asgjë të keqe.» 
9«A do të të dëgjonte Jobi, në qoftë se kjo nuk do të ishte në interesin e tij? – ia ktheu 
Satani. – 10Ti i ke ruajtur nga çdo dëm, atë vetë, familjen e tij dhe mbarë pasurinë e tij. 
Ti bën t’i dalë mbarë gjithçka që ndërmerr dhe bagëtitë e tij vazhdojnë të shtohen 
gjithnjë. 11Prekja pak pasurinë e tij dhe unë vë bast se ai do të të fyejë ty publikisht!» 
12Atëherë Zoti i tha Satanit: «Mirë! Mund t’ia marrësh të gjitha ato që ka. Por ndalohet 
ta prekësh atë vetë !» Pastaj Satani u largua nga mbledhja e këshillit. 
 
Satanit i lejohet ta vërë Jobin në provë 
13Një ditë, fëmijët e Jobit po festonin në shtëpinë e vëllait të tyre të madh. 14Një 
shërbëtor iu afrua Jobit me vrap dhe i raportoi: «Ne po lëronim me qe. Gomarët po 
kullosnin aty pranë. 15Papritur, beduinët nga Sheba na u vërsulën. Ata i morën të 
gjitha kafshët dhe shërbëtorët e tu i vranë. Vetëm unë shpëtova gjallë për të të sjellë 
këtë lajm.» 
16Ai nuk kishte mbaruar ende, kur erdhi një tjetër dhe i tha: «Ra rrufeja dhe i vrau 
delet dhe dhitë, bashkë me barinjtë e tyre. Vetëm unë shpëtova gjallë, për të të sjellë 
këtë lajm. 
17Sapo mbaroi së foluri, kur erdhi edhe një tjetër dhe i tha: «Tri hordhi nomadësh na 
sulmuan. I vodhën devetë dhe kanë vrarë shërbëtorët e tu. Vetëm unë shpëtova gjallë, 
për të të sjellë këtë lajm.» 
18Ndërsa ky ende po fliste, kur erdhi edhe një tjetër dhe i tha: «Fëmijët e tu ishin duke 
ngrënë e duke pirë së bashku në shtëpinë e birit tënd më të madh. 19Atëherë u afrua 
një shtrëngatë nga shkretëtira dhe e kapi shtëpinë në të katër anët. Shtëpia u shemb 
dhe i zuri brenda fëmijët e tu;  të gjithë vdiqën. Vetëm unë shpëtova gjallë, për të të 
sjellë këtë lajm.» 
20Atëherë Jobi u ngrit në këmbë, grisi rrobën e sipërme, rroi kokën dhe ra përmbys me 
fytyrë për tokë. 21Tha: «Lakuriq kam hyrë në botë dhe lakuriq dal prej saj. Zoti i jep të 
gjitha dhe mund t’i marrë përsëri. Do ta lavdëroj pa marrë parasysh se ç’bën!» 
22Pavarësisht nga ajo që ndodhi, Jobi nuk mëkatoi kundër Zotit. Nuk u ankua fare. 
 
Jobi vihet përsëri në provë 

Një ditë, qeniet engjëllore shkuan përsëri në mbledhjen e këshillit qiellor dhe u 
paraqitën para Zotit. Edhe Satani ishte i pranishëm mes tyre. 2Zoti e pyeti: «Na 

thuaj, pra, çfarë ke bërë?» «E kam përshkuar tokën kryq e tërthor», iu përgjigj Satani. 
3«A e ke parë shërbëtorin tim, Jobin? – e pyeti Zoti. – Ai është pa të meta dhe besnik si 
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askush tjetër në botë. Më dëgjon dhe shikon që të mos bëjë ndonjë padrejtësi. Ti më 
kot ma mbushe mendjen që ta hidhja në fatkeqësi. Por ai megjithatë qëndron besnik 
ndaj meje.» 
4«Ai i ka bërë mirë llogaritë! – kundërshtoi Satani. – Njeriu është gati të heqë dorë nga 
gjithë pasuria e tij, në qoftë se kështu mund të shpëtojë jetën. 5Por mjafton ta prekësh 
pak atë vetë. Vë bast se do të të fyejë publikisht!» 
6Atëherë Zoti i tha Satanit: «Mirë! Po ta dorëzoj trupin e tij. Por nuk të lejohet ta 
prekësh jetën e tij!» 7Satani doli nga mbledhja e këshillit dhe bëri që Jobit t’i 
shpërthenin lunga të qelbëzuara; ato i dolën gjithandej dhe i mbuluan gjithë trupin. 
8Jobi u ul mbi një pirg hiri dhe gjeti një cifël dhe filloi të kruante me të lungat që i 
kishin dalë. 
9Gruaja e tij e pa dhe i tha: «Ende do t’ia mbash besën Zotit? Mallkoje dhe vdis!» 10Por 
Jobi iu përgjigj: «Ti flet si ata që nuk i binden Perëndisë dhe nuk e nderojnë atë! Në 
qoftë se Perëndia na dërgon diçka të mirë, këtë e pranojmë me qejf. Përse mos të 
pranojmë edhe të keqen nga dora e tij?» Megjithë vuajtjet që hoqi Jobi nuk mëkatoi 
kundër Zotit. Nuk foli asnjë fjalë kundër tij. 
 
Miqtë e Jobit i bëjnë vizitë 
11Jobi kishte tre miq: Elifazi nga Temani, Bildadi nga Shuahu dhe Cofari nga Naama. 
Kur i morën vesh të gjitha fatkeqësitë që e kishin gjetur Jobin, vendosën t’i bënin 
vizitë. Ata donin t’i tregonin që merrnin pjesë në dhembjen e tij dhe ta ngushëllonin. 
12Ata e panë nga larg, por nuk e njohën. Kur u afruan dhe e njohën, filluan të qanin 
me zë të lartë. Ata i grisën rrobat e sipërme dhe hodhën pluhur në ajër dhe mbi kokë. 
13Pastaj u ulën për tokë pranë Jobit. Për shtatë ditë dhe netë ata ndenjën ashtu të 
ulur, pa thënë asnjë fjalë, sepse e panë se si vuante Jobi. 
 
Ankesa e Jobit: përse vazhdoj të jetoj? 

1-2Në fund vetë Jobi e theu heshtjen. Mallkoi ditën e tij të lindjes dhe tha: 
3«Le të zhduket dhe të harrohet dita kur linda, si dhe nata që pa se si dola në dritë! 

4O Perëndi, bëje errësirë këtë ditë! Zhduke nga kujtimi, o ti lart në qiell, që asnjë dritë 
të mos e ndriçojë! 5Ajo ishte pronë e errësirës, le ta kërkojë që t’i kthehet, tmerroje me 
eklipsin e diellit dhe me re të dendura! 6Edhe atë natë – le ta marrë errësira që të mos 
duket më në kalendar, kur numërohen muajt dhe ditët. 7Bëje natë jopjellore, ku nuk 
mund të tingëllojnë brohoritje. 8Le ta mallkojnë magjistarët, që dinë t’i mallkojnë ditët 
dhe ta zgjojnë pa frikë kuçedrën e madhe. 9Këtë ditë të mos e shpallë asnjë yll i 
mëngjesit; të mos vijë drita që e pret; të mos e gjejë agu i mëngjesit. 10Sepse ai lejoi që 
të zihesha në mitër dhe ajo është fajtore për gjithë këtë dhembje që kam. 11Ah, sikur të 
kisha vdekur në lindje, ose më mirë, në mitrën e nënës! 12Përse më uli në prehër dhe 
më lejoi të pija nga gjiri i saj? 13Do të shtrihesha tani i qetë në varrin tim, do të kisha 
qetësi, do të mund të flija, 14bashkë me mbretërit dhe këshilltarët, që urdhërojnë që të 
ngrihen piramida për nder të tyre, 15dhe bashkë me princat që ishin të krimbur në 
pare, që grumbullonin ar dhe argjend në shtëpitë e tyre. 16Si një dështim do të varro-
sesha, si fëmijët që kurrë nuk e shohin diellin. 17Në varr as e keqja nuk mund të 
tërbohet më dhe punëtori i detyrueshëm atje pushon. 18Edhe të burgosurit atje janë të 
qetë; ata nuk dëgjojnë më kur u bërtasin rojtarët. 19Atje edhe skllavi është i liruar nga i 
zoti, të mëdhenj e të vegjël, atje nuk ka më ndryshim. 
20Përse Perëndia u jep njerëzve dritë dhe jetë, një jetë plot me hidhërime dhe mundime? 
21Ata e presin vdekjen, por ajo nuk vjen. Ata e kërkojnë atë më shumë se të gjitha 
thesaret. 22Ata gëzohen për kodrën e tyre të fundit dhe brohorasin për perspektivën e 
varrit të tyre. 23Unë nuk e di se ku po shkon jeta ime dhe Perëndia më mban të 
rrethuar me gardh. 24Vetëm me rënkime po e ha bukën time; vajtimi im nuk pushon, 
rrjedh si burimi. 25Në qoftë se kam frikë për diçka, ajo më ndodh. Ajo, për të cilën 
dridhem, me siguri do të vijë. 26Nuk kam paqe, as qetësi, vetëm plagë pas plage më 
sulmon. 
 
Miku i parë: ndiqe këshillën tënde! 

Pastaj mori fjalën Elifazi nga Te mani:2«A do ta durosh, në qoftë se të them diçka? 
Me gjithë dëshirën time, nuk mund të hesht më! 3Ti ke mësuar shumë veta dhe ke 

forcuar duart e lëshuara. 4Kur ndokush rrëzohej, ti e ngrije përsëri në këmbë, i dhe 
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zemër, kur e leshuan forcat. 5Tani që e ke radhën vetë, e lëshon veten dhe nuk mund 
ta përballosh fatkeqësinë. 6A nuk e ke nderuar Perëndinë në çdo kohë? A nuk ishte 
jeta jote e pastër dhe pa të meta? Pra, mund të kesh zemër dhe shpresë! 7Mendohu 
pak; a është rrënuar ndonjëri që ka qenë besnik, i drejtë dhe pa faj? 8Mund të flas 
vetëm nga përvoja ime. Në qoftë se dikush lëron në fushën e së keqes dhe mbjell 
fatkeqësi, edhe do ta korrë atë. 9Ata që veprojnë kështu, e nxitin zemërimin e Zotit, që i 
fshin si shtrëngatë e nxehtë. 10Keqbërësit ulërijnë si luanët, por Zoti ua thyen të 
gjithëve dhëmbët. 11Ata largohen si luanët pa pre dhe fëmijët e tyre shpërndahen. 
 
Përkulu nën fatin e përgjithshëm të njerëzimit! 
12Një fjalë më erdhi fshehtas, si fëshfërimë ajo depërtoi në veshin tim, 13siç e gjen në 
befasi ëndrra njeriun dhe ia heq qetësinë e gjumit. 14Më pushtoi një tmerr dhe më 
rrëqethej trupi, nga frika më dridheshin të gjitha gjymtyrët. 15Një fllad i ftohtë e preku 
fytyrën time, flokët m’u ngritën përpjetë nga tmerri. 16Pashë që diçka qëndronte para 
syve të mi, por nuk mund ta dalloja çfarë ishte. Pastaj dëgjova një zë të butë që 
thoshte: 17’Si mund të qëndrojë njeriu para Perëndisë së tij? Si mund të dalë pa faj 
para krijuesit të tij? 18Perëndia nuk u beson as shërbëtorëve të tij; madje edhe engjëjt e 
tij i qorton për fajet e tyre. 19A mendon se ai i beson krijesës prej balte, që doli nga 
pluhuri, që mund të dërrmohet si molë?’ 20Një njeri që në mëngjes është plot jetë, 
mund të vdesë para mbrëmjes pa e vënë re. 21Në qoftë se Perëndia i zgjidh litarët e 
tendës së tij, ai duhet të largohet. Ai nuk di si ndodhi. 

Ngri padi! Apo nuk e pranon askush? Cilit engjëll mund t’i drejtohesh? 2Ti e çon 
veten në varr! Me një mendjelehtësi të tillë mund të veprojë vetëm budallai! 3Pashë, 

vërtet, njerëz të tillë, që banonin të sigurt, por, papritur, iu shembën shtëpitë.  

4Jeta e bijve të tyre nuk njeh asnjë lumturi, dhe askush nuk ndërhyn para gjyqit për 
ta. 5Atë që ata kanë korrur, e hanë të tjerët; këta e gjejnë edhe skutën më të sigurt dhe 
hidhen plot lakmi mbi pronën e tyre. 
 
Drejtoju Perëndisë 
6Fatkeqësia e njerëzve nuk rritet nga toka dhe ajo që u shkakton hall, nuk u vjen nga 
përjashta. 7Pikëllimi vjen prej vetë natyrës së vet, ashtu siç vijnë shkëndijat prej zjarrit. 
8Po të isha në vendin tënd, do të dija se ç’të bëja: do ta shfaqja gjithë hallin tim para 
Perëndisë. 9Është ai që bën mrekulli pa numërim, aq të mëdha, saqë nuk mund t’i 
kuptojmë. 10Ai bën që të bjerë shi mbi tokë, kështu që uji i njom fushat. 11Kush është i 
përulur, atë e ngre; kush qan dhe vajton, atë e lejon të gjejë gëzim. 12-13Ai i zë dinakët 
në dinakërinë e tyre; atë që ata trillojnë me mendjen e tyre të mprehtë, ai e bën lesh e 
li dhe e asgjëson. 14Në mes të ditës i godet me verbëri dhe i bën që të ecin rëndë, si në 
terrin e natës. 15Ai i ndihmon të dobëtit, i mbron nga shpifja dhe i rrëmben prej duarve 
të shtypësve. 16Të varfërve u jep siguri dhe shpresë, por të këqijve ua mbyll gojën. 
17Sa i lumtur është njeriu, të cilin e qorton Perëndia! Në qoftë se të disiplinon tani, mos 
e refuzo! 18Plagët që shkakton, ai i lidh; sepse dora e tij të godit, por ajo edhe shëron. 
19Sa herë që bien mbi ty fatkeqësi, aq herë edhe të ndihmon dhe e ndalon dëmin. 20Në 
kohën e urisë të mban në jetë, në kohën e luftës nuk lejon që të afrohet shpata. 21Ai të 
mbron nga pëshpëritja e gjuhëve të këqija; ti nuk duhet të frikësohesh kur afrohet 
fatkeqësia. 22Dhunën dhe urinë mund t’i përqeshësh me krenari; nuk ke fare frikë nga 
kafshët e egra. 23Edhe në fushë je i sigurt dhe çdo kafshë grabitqare të lë të qetë. 
24Asgjë nuk të dëmtohet në shtëpi e katandi, në kullotë nuk të mungon asnjë kafshë. 
25Ti e sheh se si po shtohet numri i fëmijëve, aq të shumtë si bari në livadh. 26Ti do të 
varrosesh në moshë të thyer, ashtu siç mbillet kokrra vetëm kur është e pjekur. 
27Të gjitha këto, o Job, i kemi shqyrtuar. Ti duhet t’u kushtosh këtyre vëmendje, se ato 
janë të sakta!» 
 
Jobi: nëpërmjet meje flet dëshpërimi! 

Jobi iu përgjigj: 2«Në qoftë se ndokush do të donte ta peshonte hallin tim, dhe ta 
vinte vuajtjen time në peshore – 3ato do të ishin më të rënda se rëra e detit. Nuk 

është gjë për t’u çuditur, në qoftë se të folurit e kam të ngatërruar. 4Më kanë goditur 
shigjetat e Perëndisë dhe ato e kanë ngatërruar mendjen time me helmin e tyre. 
Tmerret e Perëndisë më kanë rrethuar, një ushtri armiqsh është afruar për betejë. 
5Asnjë gomar nuk pëllet në një kullotë të gjelbër e të njomë; çdo dem rri i qetë në qoftë 
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se e ka ushqimin e tij. 6Kush dëshiron të hajë ushqim pa kripë? Kujt i pëlqen e bardha 
e vezës? 7Siç më ngjall neveri një ushqim i tillë, po aq e padurueshme është edhe 
vuajtja ime! 
8Përse Perëndia nuk ma jep atë, për të cilën i lutem? Përse nuk bën atë që po pres prej 
tij? 9Sikur të ishte i vendosur për të më vrarë dhe për të m’i prerë fijet e jetës! 10Për këtë 
do të kërceja nga gëzimi; kjo do të më ngushëllonte në çdo mundim. Kundër asaj që ka 
vendosur ai, i Shenjti, unë kurrë nuk u rebelova. 11Ku t’i gjej forcat për të duruar ende? 
Si mund të jetoj pa asnjë shpresë? 12A janë forcat e mia aq të forta sa guri? A janë 
muskujt e mi prej hekuri? 13Vetë nuk di ku të gjej ndihmë; nuk shoh askënd që mund 
të më ndihmojë. 
14Atij që jeton në këtë botë i duhen miq besnikë, që të mos pushojë së besuari 
Perëndisë. 15Por ju më zhgënjeni, si lumenjtë në stepa, që thahen kur nuk bie më shi. 
16Kur shkrijnë akulli dhe bora nga ngrohtësia e pranverës, atëherë lumenjtë janë plot 
me ujëra të turbullta; 17por nga nxehtësia e verës ato zhduken, shtrati i tyre mbetet i 
thatë dhe pa pikë uji. 18Për shkak të tyre karvanët largohen nga rruga dhe i ndjekin 
pas, por vdesin në shkretëtirë. 19Erdhën karvanët nga Tema dhe Sheba për të parë 
terenin, se donin të gjenin ujë. 20Por besimi i tyre nuk u shpërblye; në lumenjtë e 
shkretë u humbi shpresa. 21Për mua ju jeni tamam si këta lumenj; meqë e shihni 
fatkeqësinë time, ju tërhiqeni. 22A mos ju jam lutur për ndonjë dhuratë, a duhet të blini 
me para dikë? 23A duhet t’u paguani shpërblesë atyre që ju kërcënojnë për të më liruar 
nga duart e tyre? 
24Më mësoni, pra, dhe atëherë do të hesht me qejf. Ku kam gabuar? Më thoni! 25Bindem 
lehtë po të më thoni të vërtetën, por lumi i fjalëve tuaja nuk më dëshmon gjë! 26Ju 
mendoni të më qortoni për shkak të fjalëve të mia dhe nuk vini re se me gojën time flet 
dëshpërimi? 27Ju do të hidhni short si për një jetim dhe do ta shisni me çmim të lartë 
mikun tuaj më të mirë! 28Më shihni drejt në sy! Si mund t’ju gënjeja? 29Mjaft më 
gjykuat, mos jini të padrejtë! Ende e kam të drejtën në anën time! 30Nuk e teproj me 
fjalët e mia; di ta dalloj të mirën nga e keqja! 
 
Përse Perëndia nuk i lë njerëzit të qetë? 

Tërë jetën e tij njeriu duhet të lodhet, për mundime të mëdha fitohet një shpërblim i 
vogël. 2Ai i ngjan skllavit në diell, që është i etur për hije, shërbëtorit të varfër që 

pret çdo ditë rrogën e tij. 3Edhe unë pata një fat të tillë; me zhgënjime kalon një muaj 
pas tjetrit, dhe natë pas nate kaloj me vuajtjet e mia. 4Në qoftë se bie të fle, orët 
zvarriten; përpëlitem në shtrat dhe nuk mund të fle; pres me padurim mëngjesin. 
5Trupi im po kalbet dhe është mbuluar me dregëza; lëkura çahet dhe qelbëzohet 
gjithkund. 6Ditët e mia po humbasin pa shpresë; ato ikin më shpejt se druga e endësit. 
7O Perëndi! Mendo për mua! Jeta ime është si një hije; fati im po kalon, nuk e shoh 
më. 8Në qoftë se më sheh, më shih tani, se pas pak do të jetë tepër vonë; kur të shi-
kosh përsëri, do të jem zhdukur. 9-10Rëra shpërndahet dhe zhduket; po ashtu i ndodh 
edhe njeriut kur vdes; nuk kthehet nga bota e të vdekurve, dhe kush e njihte, do ta 
harrojë pas pak. 
11Për këtë nuk do ta mbyll gojën, do ta lejoj gjuhën time të rrjedhë vetë. Ajo që më 
hidhëron, duhet të dalë! 12Përse, o Perëndi, më ruan me kaq këmbëngulje? Mos jam 
det? Mos jam kuçedër?♦ 13Kur kërkoj qetësi në shtratin tim, që gjumi t’i zbusë 
dhembjet e mia, 14atëherë ti më mundon me ëndrra, me vegime dhe ma mbush zemrën 
me frikë të papërshkrueshme. 15Më mirë të ma zësh frymën; vdekja është më e mirë se 
një jetë e këtillë!  

16Unë u mërzita, nuk mund të luftoj më. Tërë jeta ime është e kotë. 17Përse i jep kaq 
rëndësi një njeriu dhe e ndjek me shikim? 18Ti kërkon llogari tek ai çdo mëngjes dhe e 
vë në provë herë pas here. 19Kur në fund do ta largosh shikimin, pse nuk më lë të qetë 
pak kohë, që të gëlltis diçka?  

20Në qoftë se kam mëkatuar pa dashur, çfarë dëmi të kam bërë ty, rojtar njerëzish? 
Përse jam në shenjestër të shigjetave të tua? A me të vërtetë jam bërë kaq barrë e 
madhe? 21A nuk mund të ma falësh gabimin tim dhe ta kalosh në heshtje mëkatin tim? 
Edhe pak kohë me ka mbetur e do të shtrihem në pluhur dhe kur të më kërkosh, nuk 
do të jem më.» 
___________________________________ 
♦ Rahavi: ndoshta aludim për tregimet mitologjike të Lindjes për krijimin, ku Zoti, pasi mundi 
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oqeanin dhe kuçedrën detare, i vuri nën rojë, që të mos dëmtojnë më.  
 
Miku i dytë: po të paralajmëroj! 

Atëherë Bildadi nga Shuahu tha: 2«Deri kur më do të mbash fjalime të tilla? Kur do 
të pushosh së lëshuari fjalë në erë? 3A me të vërtetë mendon se Perëndia e 

shtrembëron të drejtën? A mendon se ai nuk i përmbahet ligjit të vet? 4Jo, fëmijët e tu 
kanë bërë mëkat; për këtë ai i ka ndëshkuar sipas meritave të tyre. 5Ti duhet të 
mundohesh ta kërkosh Perëndinë dhe t’i lutesh të Gjithëpushtetshmit për mëshirë. 
6Sepse në qoftë se je me të vërtetë i pastër dhe pa faj, ai me siguri do të të vijë në 
ndihmë dhe do të t’i kthejë pasuri dhe fëmijë. 7Ajo që ishte dikur, do të të duket e 
vogël, kur në fund të gjen bekimi i Perëndisë. 
8Kërko urtësinë e brezave të mëparshëm! Atë që zbuluan ata, ti duhet ta mbash mend. 
9Ne jetojmë vetëm që nga dje, nuk dimë asgjë; si hije zhduken ditët tona në tokë. 10Por 
etërit mund të të mësojnë prej thesarit të përvojave të tyre: 11Vetëm ku ka kënetë mund 
të rritet kulmaku; vetëm ku ka ujë, rritet kallam moçalesh; 12por kur zhduket uji, ato 
fishken para se njeriu të arrijë t’i presë ose t’i shfrytëzojë. 
13Kush e harron Perëndinë, kështu i ndodh edhe atij. Kush jeton pa Perëndinë, atij nuk 
i mbetet asnjë shpresë! 14Sepse sigurimi i tij i ngjan fillit të merimangës, dhe besimi i 
tij, cergës së saj. 15Kur kapet pas tij, rrëzohet; në qoftë se ulet mbi të, shembet. 
16Bima rritet në dritën e diellit; dredhëzat rriten kudo në kopsht, 17rrënjët gërshetohen 
mes gurëve dhe e shpojnë shkëmbin tejpërtej. 18Por kur dikush i shkul ato, asnjë nuk e 
di se ku ishin. 19Pikërisht i tillë është edhe fati i të këqijve! Në vend të tyre rriten barëra 
të tjera. 
20Kush është pa faj, atë nuk e lë Perëndia në baltë; por keqbërësit kurrë nuk i 
ndihmon. 21Me siguri ai do të të lejojë të qeshësh përsëri dhe buzët e tua do t’i bëj të 
brohorasin. 22Por armiqtë e tu do të përfundojnë me turp e me faqe të zezë dhe për ta 
nuk do të ketë më vend.» 
 
Jobi: Perëndia është më i forti 

Jobi iu përgjigj: 2”Pa dyshim, ashtu është! Asnjëri nuk mund të dalë në gjyq me 
Perëndinë dhe të fitojë! 3Në qoftë se ndokush do të kërkonte ta hidhte në gjyq, atij 

do t’i bëheshin mijëra pyetje, për të cilat nuk do të dinte t’u përgjigjet. 4Perëndia është 
kaq i pasur në urtësi, fuqi dhe forcë! Kush do të guxonte t’i dalë përballë? Ai nuk do të 
shpëtonte gjallë! 
5Krejt papritur, Perëndia zhvendos male dhe, kur zemërohet, i shkatërron. 6Ai e shtyn 
tokën dhe ajo tundet; shtyllat që e mbajnë, i bën të lëkunden. 7Me urdhrin e tij mund 
të mos ndriçojë më dielli; yjet mund t’i pengojë të dalin. 8Vetë e ka shtrirë qiellin dhe ai 
vetë mund të kalojë përmbi dallgët e detit. 9Ai krijoi Arushën e Madhe, Orionin, 
Shenjëzat, Kryqin Jugor. 10Ai është që bën mrekulli pa numërim, aq të mëdha, saqë 
nuk mund t’i kuptojmë. 
11Perëndia më kalon pranë – unë nuk e shoh, nuk vë re se si po kalon pranë. 12Ai 
rrëmben dhe askush nuk e pengon atë. Kush guxon të pyesë: «Hej, çfarë po bën?» 
13Perëndia nuk e tërheq fare zemërimin e tij; para tij shemben pështetjet e 
mendjemëdhenjve. 14Atëherë si mund t’i dal unë përpara, si t’i gjej fjalët e drejta 
kundër tij? 15Edhe sikur të isha i pafajshëm, nuk guxoj ta kërkoj të drejtën time! E si t’i 
lutem përsëri për mëshirë, atij që tashmë e ka nxjerrë vendimin? 
16Edhe në qoftë se i qëndroja procesit – a do të më dëgjonte Ai, nuk besoj. 17Ai e dërgon 
shtrëngatën e tij dhe më rrëzon përtokë, pa arsye më godit dhe më bën me shumë 
plagë. 18Madje as që më lejon të marr frymë; në vend të kësaj, më mbush me hidhërim. 
19A të përdor dhunën? Ai është më i fortë! A ta nxjerr para gjyqit? Kush do ta ftojë Atë? 
20Unë kam të drejtë, nuk kam asnjë faj, por ajo që them më bën që unë të dal fajtor. 21-

22Këtë e them troç, se për mua tani asgjë nuk ka rëndësi, edhe në qoftë vë në rrezik 
kokën time.  
Fakti që kam të drejtë, tek ai nuk më ndihmon nëse jam apo jo fajtor, ai do të më 
vrasë! 23Kur vjen papritur katastrofa dhe njerëzit pa faj vriten, Perëndia qesh për frikën 
e tyre. 24Ai ua ka dorëzuar tokën keqbërësve dhe të gjithë gjyqtarët i ka verbuar. Në 
qoftë se ai nuk është fajtor për këtë, atëherë kush mund të jetë tjetër? 
25Jeta ime ikën më shpejt se një vrapues, asnjëra prej ditëve të mia nuk më sjell 
lumturi. 26Si anije të lehta, ato kalojnë pranë duke rrëshqitur në ujë, po aq shpejt sa 
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ç’bie shqiponja mbi prenë.  

27Kur them: «Hiq dorë nga vajtimi, harroje gjithë mjerimin tënd, qeshu përsëri!» – 
28atëherë më kap menjëherë frika nga tortura të reja; e di, Perëndia nuk do të ma japë 
pafajësinë. 29Patjetër do që të mbetem fajtor. Ç’dobi ka ta provoj pafajësinë time? 
30Edhe po të lahesha me ujin më të pastër, edhe po t’i pastroja duart me finjë.  

31Atëherë ai do të më zhytë në një gropë me baltë, kështu që rrobat e mia do të më 
ngjallnin krupën. 
32Ah, sikur Perëndia të ishte njeri si unë; do të dija çfarë përgjigje t’i jepja; do të 
detyrohej të dilte para gjyqit me mua. 33Vetëm sikur të ishte edhe një gjyqtar i 
arbitrazhit mes nesh, me të cilin do të detyroheshim të ishim dakord; 34atëherë 
Perëndia nuk do të guxonte të vazhdonte të më rrihte më dhe nuk do të më kallte 
tmerrin. 35Unë do të mund të flisja pa frikë. Por, në rastin tim, fuqia ka përparësi para 
drejtësisë! 
 
Perëndia do që të dal fajtor 

Tërë kjo jetë më ngjall neveri, prandaj nuk e mbaj dot padinë time; duhet të dalë 
shkaku i dëshpërimit tim! 2Ti nuk mund ashtu thjesht të më nxjerrësh fajtor! O 

Perëndi, më thuaj për çfarë më padit? 3Si është e mundur të jesh aq mizor? Apo përbuz 
atë që ke krijuar dhe bën që të dalin mbarë planet e keqbërësve? 4A nuk sheh dot më 
larg sesa shohin njerëzit? 5Jeta jote nuk është si jeta jonë; ti nuk e numëron atë, si ne, 
sipas viteve të shkurtra. 6Përse e kërkon fajësinë time me kaq nxitim dhe e ndjek 
mëkatin tim me zili, 7megjithëse e di se nuk jam fajtor dhe se nuk ka asnjë që mund të 
më shpëtojë prej teje? 
8Me duart e tua më formove dhe tani po më ha me gjithë lecka. 9Mos harro, ti më 
formove si baltë. A do të më kthesh përsëri në pluhur? 10Atëherë me derdhe si 
qumësht, që të formohesha në mitrën e nënës sime. 11Më rrethove me lëkurë dhe 
muskuj; ti më thure me eshtra dhe me dej. 12Ti më dhe jetën dhe dashurinë tënde; 
mbrojtja jote e ruante frymën time të jetës. 13Por, megjithatë unë e di se në të gjitha 
këto ti ke planifikuar diçka tjetër; 14doje të shihje nëse do të bëhesha fajtor, për të më 
qortuar pastaj për çdo faj. 15Në qoftë se bëj padrejtësi, më del keq. Në qoftë se bëj mirë, 
kjo nuk vlen. Nga turpi dhe faqja e zezë jam si i shushatur. 16Në qoftë se më shkon 
mbarë diçka dhe e ndjej veten krenar, ti më gjuan si luan dhe më frikëson me epërsinë 
tënde. 17Kurrë nuk të mungojnë dëshmitarët kundër meje, që të kesh arsye për të më 
mbajtur edhe më shumë inat dhe për të më dhënë dënime të reja. 
18Përse, o Perëndi, më nxore në dritë, përse më tërhoqe prej mitrës së nënës? Sikur të 
vdisja para se të më shihte ndokush. 19Nga prehri i nënës, menjëherë në varr, kjo do të 
ishte njëlloj sikur të mos kisha qenë kurrë! 20Kam vetëm pak kohë për të jetuar; lërmë 
në qetësi, që t’i gëzoj ditët që më mbeten! 21Së shpejti do të largohem në botën e errët të 
të vdekurve, nga e cila nuk ka kthim, 22në vendin ku mbretërojnë errësira dhe kaosi, 
ku madje edhe drita është e zezë si nata.» 
 
Miku i tretë: ti je fajtor, Perëndia ka të drejtë 

Atëherë Cofari nga Naama tha:2«A duhet të mbetet pa përgjigje kjo marrëzi ? A 
ka ndokush të drejtë vetëm sepse flet pa pushim? 3Mos mendon se llomotitja 

jote do të na mbyllë gojën, se nuk mund t’i përgjigjemi përqeshjes sate? 4Ti ke thënë se 
fjala jote është e vërtetë, se para Perëndisë je pa faj. 5Do të dëshiroja që vetë Perëndia 
të fliste tani për të të dhënë përgjigjen e drejtë. 6Ai do të të zbulonte veprimin e tij që 
mendja jonë nuk mund ta kuptojë. Atëherë do të vije menjëherë në vete, për të kuptuar 
se sa faje po të falë ai. 
7A mund t’i zbulosh thellësitë e Perëndisë? A e di madhështinë e të Gjithëfuqishmit? 
8Perëndia është më lart se kupa e qiellit, kufirin e së cilës nuk mund ta arrish. 
Perëndia është më thellë se bota e të vdekurve, për të cilën ti nuk di pothuajse asgjë. 
9Perëndia është shumë më i madh se mbarë toka, shumë më i gjerë se mbarë deti. 10Në 
qoftë se nxjerr para gjyqit të tij fajtorët, nuk ka asgjë që mund ta pengojë. 11Ai i njeh 
përtacët, e sheh padrejtësinë e tyre, edhe në qoftë se ata vetë nuk mendojnë për këtë. 
12Por një i marrë do të vijë në vete vetëm kur gomari i egër të pjellë të butë! 
13Ti, o Job, duhet t’ia kthesh zemrën Perëndisë dhe t’i shtrish duart përpara. 14Por së 
pari, pastroji nga çdo padrejtësi dhe mos lër në shtëpinë tënde asgjë të keqe. 15Atëherë 
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mund ta ngresh kokën lart, i lirë nga ndonjë faj, atëherë do të qëndrosh i sigurt dhe 
nuk do të kesh përse të frikësohesh. 16Fatkeqësinë që të gjeti mund ta harrosh, si 
ujërat që u shteruan. 17Atëherë jeta jote do të zbulohet me një dritë të re dhe do të 
ndriçojë më fort se dielli i mesditës; pas çdo errësire vjen shkëlqimi i mëngjesit. 18Ti do 
të jetosh i sigurt, me shpresë të re; do të të vijë turp, por do të mund të flesh i qetë. 
19Në paqen tënde askush nuk do të të shqetësojë, por shumë veta do të afrohen për të 
të bërë lajka. 20Por të këqijve do t’u mbetet vetëm dëshpërimi; ata do të kërkojnë strehë, 
por nuk do ta gjejnë; e vetmja shpresë e tyre është vdekja.» 
 
Jobi: ajo që bën Perëndia është e pakuptueshme 

Jobi u përgjigj:  
2«Ashtu është! Sa njerëz të mençur jeni! Me ju me siguri do të shterojë plotësisht 

urtësia! 3Mua nuk ma ha qeni shkopin, kam aq mend sa edhe ju! Atë që thatë ju, 
mund ta thotë kushdo! 4Megjithëse nuk kam asnjë të metë, duhet ta duroj këtë tallje 
që më bëjnë miqtë e mi. Po i bëj thirrje Perëndisë që gjer tani më ka dëgjuar gjithmonë! 
5Kush e ka pësuar dëmin, nuk ka pse të shqetësohet për talljen; këtë bëjnë ata që kanë 
gjithnjë sukses. Dhe kujt i merren këmbët, i bihet përsëri me shkelm. 6Keqbërësit je-
tojnë gjithnjë në paqe; kush e nxit zemërimin e Zotit, është i sigurt. Ata arritën ta 
shtien në dorë Perëndinë. 
7Ti mund t’i pyesësh kafshët dhe zogjtë; edhe prej tyre do të marrësh mësim. 8Toka do 
të ta thotë këtë, në qoftë se e pyet; peshqit dinë të tregojnë shumë. 9Gjithë krijesat e 
dinë: «Këtë e ka bërë dora e Zotit!» 10Prej fuqisë së tij varet çdo jetë njerëzore; prej tij 
vjen fryma e mbarë njerëzimit. 
11Qiellza provon gjellët nëse i shijojnë, edhe veshi duhet të provojë fjalët. 12Thuhet se 
pleqtë kanë urtësi, se mosha e tyre e thyer u jep gjykim. 13Në të vërtetë, te Perëndia 
është urtësia, këshilla dhe gjykim, si dhe fuqia për të zbatuar atë që ishte planifikuar. 
14Atë që e bën shkrumb e hi, nuk e rindërton askush; njeriun që e burgos, nuk lirohet 
kurrë. 15Kur e mban shiun, gjithçka thahet; kur e lëshon, përmbytja e gërmon tokën. 
16Ai ka pushtetin dhe dijeninë më të fortë; të mashtruarit dhe mashtruesit janë vepra e 
tij. 17Këshilltarët e mençur i bën që të mos dinë nga t’ia mbajnë, specialistët e drejtësisë 
i bën të flasin fjalë në erë. 18Mbretërit i rrëzon nga froni dhe i shpie në robëri. 19Edhe 
priftërinjve ua merr detyrën dhe titullin; brezat më të vjetër i shfaros. 20Oratorëve të 
njohur ua mbyll papritur gojën, pleqve ua merr gjykimin. 21Bën që të përbuzen të 
nderuarit dhe heronjtë e fortë i bën papritur të pambrojtur. 22Ua heq mbulesën e errët 
thellësive dhe sjell dritë të madhe në errësirë. 23Bën që të ngrihen kombet dhe i bën të 
bien, i bën të forta – dhe i zhduk përsëri. 24Udhëheqësit i bën budallenj, që nuk dinë të 
gjejnë rrugëdalje nga shkretëtira, 25që shkelin rëndë rreth vetes si nëpër terr dhe 
gabojnë rrugën si të dehurit. 
 
Sikur të heshtnit! 

Atë që thoni ju e kam dëgjuar prej kohësh, e kam parë dhe e kam vënë re edhe 
vetë. 2Ju dini aq sa di edhe unë dhe për këtë mund t’ju ftoja në garë me shumë 

kënaqësi. 3Por sot nuk dua të merrem me ju; kam punë vetëm me Perëndinë e 
gjithëpushtetshëm! 4Ju vetë nuk dini nga t’ia mbani, por e fshihni me gënjeshtra; jeni 
sharlatanë që nuk mund të më shëroni. 5Më mirë të heshtni, atëherë do të mund t’ju 
merrte njeriu për të mençur! 
6Dëgjoni, që t’ju provoj se kam të drejtë! Hapni veshët për të dëgjuar fjalët e mia! 7A e 
bëni për Perëndinë, kur gënjeni me kaq paturpësi? Apo mendoni të më mashtroni në të 
mirë të tij? 8Përse atëherë merrni anën e tij? A mos duhet ju ta përfaqësoni atë para 
gjyqit? 9Ç’do të ndodhte, në qoftë se do t’ju merrte tani ai në pyetje? A lejon Perëndia të 
mashtrohet si njeriu? 10Me siguri do t’ju vinte para përgjegjësisë në qoftë se shkoni me 
paragjykime. 11A nuk frikësoheni para madhështisë së tij? Vetë mendimi duhet t’ju 
tronditë. 12Fjalët tuaja të urta janë si pluhur në erë dhe arsyetimet tuaja qëndrojnë si 
mure prej balte. 
13-14Pushoni! Më lini të qetë! Tani e kam radhë unë të flas! Çfarëdo që të dalë prej kësaj, 
për mua është njëlloj! Jam gati të vë në rrezik jetën time, por do të flas me shumë 
guxim. Jam gati të vë në rrezik jetën time. 15Nga Perëndia mund të pres vetëm vdekjen, 
por së pari dua të mbroj të drejtën time. 
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16Sikur të qëndroja para tij, ky do të ishte shpëtim për mua, sepse hipokritët nuk 
mund t’i afrohen. 17Tani dëgjoni se ç’kam për t’ju thënë, që ta kuptoni se ç’do t’ju 
shpall! 
18Jam gati ta fillojmë gjyqin. Jam i sigurt që kam të drejtë! 19Kush shpreson se mund të 
më rrëzojë? Po të kem gabim, do të heshtja me qejf dhe do të vdisja! 20Vetëm dua të të 
paraqit një lutje, o Perëndi, që të mund të dal hapur para teje: 21Hiqe prej meje dorën 
tënde të rëndë dhe mos më mbush më me frikë dhe tmerr. 22Pastaj do të flas unë i pari, 
do ta marr unë fjalën: ose mund të të pyes ty dhe ti të më përgjigjesh. 
23Sa mëkate kam bërë? Sa e madhe është llogaria ime e borxhit tek ti? 24Përse nuk më 
shikon më me dashamirësi, por vepron sikur të isha armiku yt? 25Kush jam, pra, unë? 
Një gjethe e rënë, një kërcell kashte, i fshirë nga era. Por ti më frikëson vazhdimisht 
dhe më dëbon! 26Ti më jep dënime të rënda, nuk harrova asnjë gabim të rinisë sime! 
27Ti nuk më lejon të veproj lirisht, dhe ndjek me dyshim çdo hap timin, madje edhe 
gjurmën time e shënon. 28Prandaj po rrëgjohem si druri i kalbur, si rroba e ngrënë nga 
molat. 
 
Perëndia nuk i lë njeriut asnjë shpresë 

Që nga lindja njeriu është i dobët dhe i pambrojtur; jeta e tij është jo vetëm e 
shkurtër, por edhe plot me shqetësime. 2Si lule, ai lulëzon dhe fishket, papritur, 

zhduket si një hije. 3E megjithatë, ti nuk e heq nga sytë; ti e nxjerr para gjyqit dhe e 
dënon! 4Me siguri e di se ai është i papastër; prej tij nuk del asgjë e pastër! 5Më përpara 
ti cakton deri në çfarë moshe do të arrijë; ti ke vendosur edhe ditën e muajin. Ti vetë i 
cakton kufijtë e jetës së tij, dhe kurrë nuk i lejojet që t’i kalojë. 6Prandaj, largoje 
shikimin prej tij, lëre në qetësi dhe jepi pak gëzim jete! 7Kur pritet një pemë, ende ka 
shpresë se mund të rritet përsëri. 8Edhe në qoftë se vjetërohen rrënjët në dhe, trungu i 
mbetur thahet dhe fishket, – 9pak ujë mjafton, atë e ngjall dhe rritet prej saj. 10Por në 
qoftë se vdes njeriu, mbaron. Kur vdes, ku është atëherë? 11Ndoshta do të ndodhë që 
lumenjtë të mos rrjedhin më, madje edhe që të zhduket uji në det; 12por njerëzit e 
vdekur nuk ngrihen më; ata kurrë nuk rrëmbehen nga gjumi i tyre! 
13Më fshih poshtë, në mes të vdekurve; më fshih gjersa të kalojë zemërimi yt! Cakto sa 
gjatë duhet të pres, derisa të ma tregosh dashamirësinë tënde! 14I vdekuri, a mund të 
kthehet në jetë? Me qejf do t’i duroja këto vuajtje, në qoftë se mund të shpresoj për 
kohë më të mira. 15Ti do të më thërrisje dhe unë do të të përgjigjesha. Ti do të 
kënaqeshe me mua dhe do të mbaje mend se unë jam krijesa jote. 16Ti do t’i numëroje 
të gjitha hapat e mia, por nuk do të mbaje asnjë listë të mëkateve të mia. 
17Përgjithmonë do ta mbyllje fajësinë, do t’i fshije të gjitha gabimet e mia. 
18Malet do të shemben ndonjëherë dhe shkëmbinjtë do të lëvizin nga themelet e tyre; 
19uji mund ta bëjë pluhur gurin e ngurtë, dhe rrebeshi do ta largojë tokën e 
punueshme. Kështu e rrënon edhe ti shpresën tonë! 20Ti me dhunë e rrëzon përtokë 
njeriun, lejon që fytyra e tij të ngrijë në spazmën e vdekjes dhe e largon, atje nga ku 
nuk kthehet më. 21Në qoftë se bijtë e tij nderohen ose turpërohen, ai as këtë nuk e di. 
22Ai ndjen veçse dobësinë e tij dhe vajton veçse veten e tij.» 
 
Miku i parë: asnjeri nuk është pa faj 

Pastaj Elifazi nga Temani tha:2-3«Të gjitha këto nuk janë gjë tjetër veçse fjalë 
boshe! Ato që thua janë fjalë të kota. Në qoftë se njeriu është vërtet i edukuar 

dhe i zgjuar, ai nuk duhet të flasë marrëzi ose kotësi. 4Ti minon themelet e fesë dhe e 
bën të panevojshme jetën e përshpirtshme! 5Është fajësia ajo që të shtyn të flasësh 
kështu, edhe në qoftë se ti e mohon atë me fjalë dinake. 6Goja jote të dënon, jo unë; ti e 
rëndon veten me çdo fjalë që thua. 
7Mos je ti njeriu i parë që linde në tokë? A ekzistoje ti kur Perëndia i krijoi malet? 8A i 
përket këshillit të tij? A je i besuar në planet e tij? 9Ç’mund të dish ti më shumë sesa 
ne? Çfarë njeh ti, që për ne është e huaj? 10Në rrethin e pleqve ka burra të thinjur, që 
janë më të moshuar se ati yt. 
11Ti nuk pranon kur Perëndia dëshiron të të ngushëllojë, kur, në vend të tij, ne flasim 
me ty. 12Përse turbullohesh kaq shumë dhe i rrotullon sytë me zemërim? 13Zemërimin 
tënd e drejton nga Perëndia dhe e padit me fjalë të rënda. 14Vërtet mendon se ka njeri 
të pastër dhe pa faj para Perëndisë? 15Në qoftë se Perëndia nuk u beson as engjëjve të 

14

15



 654

vet dhe qielli nuk i duket aq i pastër, 16atëherë njeriu është për të krejt i pështirë e i 
prishur; dhe padrejtësinë e ka të përditshme, sikur pi një gotë ujë. 
17Dua të të shpjegoj diçka, më dëgjo! Do të të them atë që kam parë. 18E kam mësuar 
nga njerëz të urtë dhe këta e kishin marrë nga etërit e tyre. 19Vendi u takonte vetëm 
atyre; asnjë i huaj nuk arriti t’i largonte nga Perëndia. 
20Tirani i pamëshirshëm çdo ditë jeton me ankthin e ditës së fundit. 21Në veshët e tij 
tingëllojnë ashpër zërat e terrorit; pa dyshim, kundër tij tani marshon shkatërruesi; 
22nuk shpreson më t’i shpëtojë errësirës; shpata duket sikur rri pezull përmbi kokën e 
tij; 23ai tashmë i sheh larashët që do të hanë trupin e tij. E di se rënia e tij është e 
sigurt; dita e errësirës 24e tmerron; mynxyra dhe ankthi drejtohen kundër tij, gati për 
sulm, si mbret i fuqishëm. 
25Kështu i ndodh njeriut që mbledh grushtat e tij dhe i shpall luftë Perëndisë, të 
Fuqishmit. 26-27Meqë mburret për fuqi dhe për shëndet, merr në dorë mburojën e 
madhe e të rëndë; bëhet kokëfortë dhe përgatitet ta sulmojë Perëndinë. 28Ai hyn në 
shtëpi të braktisura, ndërton qytete që duhet të mbeten gërmadha dhe nuk ka frikë 
nga mallkimi që rëndon mbi to. Kështu e kundërshton Perëndinë dhe e provokon. 
29Pasuria e një njeriu të tillë nuk qëndron gjatë; këtu në tokë ai kurrë nuk do të 
pasurohet; 30nuk do t’i shpëtojë botës së errët të të vdekurve. Ai i ngjan pemës që zjarri 
ia përpin degët, në fund e fshin fryma e Perëndisë. 31Kush e mashtron veten me 
vlerësime të rreme, nuk duhet të zhgënjehet kur e paguajnë me të njëjtën monedhë. 
32Fishket para kohe, si dega që nuk arrin të nxjerrë gjethe të gjelbra dhe të fresketa. 
33Shpërblimin e humb si hardhia që i këputet rrushi ende i pabërë, ose si ulliri që i 
bien lulet. 34Kështu, pa trashëgimtar, do të mbeten të gjithë të ligjtë dhe zjarri do t’i 
përpijë shtëpitë e tyre, që janë ngritur mbi korrupsionin. 35Ata mbarsen me plane të 
këqija dhe këto lindin fatkeqësi, lindin zhgënjim e asgjë tjetër!» 
 
Jobi: Perëndia më trajton me padrejtësi 

Jobi iu përgjigj: 2«Mjaft kam dëgjuar gjëra të tilla! Ngushëllimi juaj është vetëm 
mërzi, e jo ndihmë! 3A do të pushosh më në fund? Çfarë ju detyron të më 

përgjigjeni vazhdimisht? 4Po të ishit ju në vendin tim, edhe unë mund t’ju flisja kështu. 
Mund t’jua tundja kokën në mënyrë të urtë dhe t’ju mbuloja me fjalë të bukura. 5Do 
t’ju jepja forca të reja – me gojën time; do t’ju tregoja keqardhjen time – me buzët e 
mia. 
6Këto që po them unë nuk e zhdukin vuajtjen; por edhe po të hesht, kjo nuk ma 
lehtëson zemrën. 7Perëndia ia ka arritur qëllimit të tij: gjithçka mbaroi, rreth meje 
është bërë zbrazëti njerëzish. 8Ai bëri që të më rrudhet balli, jam dobësuar sa më kanë 
dalë brinjët; e me të gjitha këto, gjoja provojnë fajësinë time. 9Ai më vëzhgon plot 
zemërim, kërcëllin dhëmbët dhe më ka zgjedhur si prenë e tij. 10Njerëzit mblidhen rreth 
meje, ata nxjerrin gjuhët dhe më përqeshin; më godasin plot armiqësi në fytyrë. 
11Perëndia më ka lënë në dorë të keqbërësve, më ka dorëzuar te kriminelët më të këqij. 
12Ai më rrëmbeu nga qetësia ime, më kapi për qafe, më rrëzoi përtokë. Pastaj më mori 
si shenjë për shigjetat e tij, 13që fishkëllejnë rreth meje nga të gjitha anët. Pa mëshirë 
m’i shpon veshkat, bën që të derdhet përtokë vreri im. 14M’i hap plagët njerën pas 
tjetrës, siç hapin luftëtarët të çara në murin e kështjellës. 
15Rroba e vajtimit më është bërë lëkurë e dytë; qëndroj i shtrirë në pluhur, i munduar 
dhe pa forcë. 16Nga të qarat e shumta fytyra ime është rreshkur dhe sytë e skuqur gjak, 
rrathë të zinj më kanë vënë. 17E megjithatë, në duart e mia nuk ngjitet asnjë padrejtësi 
dhe lutja ime është e pastër nga hipokrizia. 
18Më dëgjo, ti tokë, mos e mbulo gjakun tim, që thirrja e tij të mos pushojë! 19Një njeri 
duhet të ngrihet për mua në qiell, që të më hyjë dorëzanë dhe të përfaqësojë atje të 
drejtën time. 20Nga miqtë e mi, nuk kam pasur gjë tjetër veç talljes, por me lotët që më 
burojnë, ngre sytë drejt Perëndisë. 21Perëndia, e cila është miku im, duhet të ma fitojë 
të drejtën; Perëndia duhet t’ia tregojë vendin armikut. 22Shpejto, sepse vitet i kam të 
numëruara, pas pak do të nisem për në rrugën që nuk ka kthim. 
 
I braktisur nga të gjithë dhe i vënë në lojë 

Mezi marr frymë, jeta ime po mbaron, fitili po shuhet, varri im tashmë është 
gërmuar. 2Rreth meje dëgjoj përqeshjen e tallësve dhe natën grindjet e tyre ma 
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vjedhin gjumin. 3Ti, o Perëndi, kërkon dorëzanë? Bëhu ti dorëzani im! Kush tjetër do ta 
vërë dorën në zjarr për mua? 4Zemrës së tyre ti ia ke mbyllur çdo gjykim; prandaj nuk 
do të lejosh që ata të triumfojnë. 5A mos vepron edhe ti si ai njeriu i fjalës së urtë, që 
fton miqtë e tij dhe u jep dhurata, kur fëmijët e tij vuajnë për bukë? 
6Për njerëzit tani jam bërë si lolo; secili afrohet dhe më pështyn në fytyrë. 7Syri më 
është pothuaj verbuar nga halli, unë jam bërë vetëm hija e vetvetes. 8Kush mbahet për 
i ndershëm, ai tmerrohet; kush mendon se nuk ka faj, atij i hip inati; sipas mendjes së 
tij jam unë kriminel. 9Por kush ka të drejtë, nuk duhet të mashtrohet; kush është i 
pastër dhe pa faj, duhet të forcohet. 10Por ju afrohuni të gjithë! Ndër ju nuk ka asnjë që 
vepron me mend! 11Ditët e mia kanë kaluar; planet e mia, dëshirat e zemrës sime, 
dështuan. 12Miqtë më tregojnë se nata është ditë; drita është afër meje, pohojnë, 
megjithëse më ka mbërthyer errësira. 13Vetëm bota e të vdekurve më mbetet si shpresë; 
atje mund të shtrihem. 14Varrin e ftohtë quaj tani atin tim, kurse krimbat, nënën time, 
motrat e mia. 15A ka ende shpresë për mua? A mund të shohë ndokush vetëm një pikë 
shprese? 16Ajo zbret bashkë me mua, gjer ndër të vdekurit dhe atje do të bëhet pluhur.» 
 
Miku i dytë: njerëzit e këqij përfundojnë keq 

Atëherë Bildadi nga Shuahu mori fjalën: 
2«Edhe sa kohë do t’i vish rrotull me fjalë? Mendohu pak! Pastaj le të flasim troç! 

3A jemi ne të plogët si bagëti, siç pohon Jobi? A mendoni se jemi të papastër? 4Ti, o 
Job, bëhesh copë nga zemërimi. Mbarë toka duhet shpopulluar, shkëmbinjtë duhen 
larguar, vetëm që ti të kesh të drejtë! 
5Drita e keqbërësit, vërtet, do të shuhet; zjarri i vatrës së tij nuk do të ndriçojë më; 6siç 
ulet drita e kandilit në tendën e tij, ashtu do t’i shuhet edhe kandili i jetës. 7Hapi i tij, 
dikur i gjerë dhe i gjatë, bëhet i shkurtër dhe ngurrues; 8hyn në rrjetë; bie në degët e 
thurura, që vetë i vuri mbi gropë. 9Kurthi shkrehet dhe i kap thembrën, laku mbyllet 
dhe e zë. 10Litari i kurthit shtrihet i fshehur për tokë; kurthi pret kalimin e tij. 
11Gjithandej e mundojnë tmerret, e ndjekin këmba këmbës dhe i shtien frikë. 12Uria ia 
merr forcat e fundit, fati i keq e shoqëron vazhdimisht. 13Edhe bija e vdekjes, së-
mundja, afrohet, dhe bën t’i prishen lëkura dhe gjymtyrët. 14Dëbohet nga banesa e tij e 
sigurt, për t’u paraqitur para zotit të botës së të vdekurve. 15Tenda pa zot rri gati për 
çdokënd; atje ku banonte njeriu i nxjerrë jashtë ligjit, shtrohet squfuri (i pastrimit). 16Ai 
i ngjan pemës; rrënja është e thatë dhe degët lart janë fishkur. 17Emri i tij harrohet në 
mbarë vendin; pas pak nuk do të kujtohet më njeri për të. 18Ai është i dëbuar nga bota 
e banuar dhe i dërguar nga drita në errësirë. 19Asnjë bir, asnjë nip nuk e vazhdon 
klanin, në vendbanimin e tij nuk mbijeton askush. 20Tek të gjithë ata që dëgjojnë për 
këtë fat mbretëron tmerri, në lindje e në perëndim. 21Po, kështu i ndodh atij që do 
padrejtësinë; kush nuk kërkon Perëndinë, kështu mbaron.» 
 
Jobi: Perëndia më bën padrejtësi... 

Jobi iu përgjigj:  
2Edhe sa kohë mendoni se do të ma mbushni mendjen? Deri kur doni të më 

torturoni me fjalë? 3Ju më keni mallkuar shumë dhe nuk ju vjen turp të më fyeni. 4Në 
qoftë se kam bërë faj pa dashur, kjo është puna ime. 5Por ju hiqeni si gjyqtarë, e 
merrni vuajten time si provë faji. 6A nuk e kuptoni se Perëndia më bën padrejtësi? Ai 
kërkon të më zërë në rrjetë. 7Thërras për ndihmë, por askush nuk më dëgjon. Kërkoj të 
drejtën time, por askush nuk më përkrah. 8Ai ma zë rrugën; nuk mund të eci më; pa 
mëshirë ai më lë që të eci nëpër terr. 9Ma ka hequr mirëqenien time dhe e ka zhgërryer 
në pluhur nderin tim. 10Nga çdo anë më shemb si mur dhe si pemë ma rrëmben 
shpresën dhe më dërgon në botën e të vdekurve. 11Gjithë zemërimi i tij është ndezur 
kundër meje; ai më është vardisur sikur të isha armiku i tij. 12Me vendosmëri, ushtria e 
tij përparon për të më sulmuar, rreth tendës sime e ngre fushimin e tij. 13Perëndia 
mban larg meje edhe vëllanë tim; të njohurit sillen sikur të ishin të huaj. 14-15Miqtë dhe 
farefisi më mungojnë dhe mysafirët më kanë harruar. Shërbëtorët më mbajnë si të 
huaj, sikur vij nga një popull i largët. 16Shërbëtori im nuk më përgiigjet, kur i thërras; 
për çdo shërbim duhet t’i lutem gjatë. 17Për gruan time fryma më është qelbur dhe 
ngjall neveri te vëllezërit e mi. 18Madje as fëmijët nuk kanë më respekt për mua; në 
qoftë se vuaj, ata tallen me mua. 19Miqtë e mi më të ngushtë shfaqin vetëm krupë. I 
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dua, por ata armiqësoheshin me mua. 20Jam bërë vetëm kockë e lëkurë, edhe koka ime 
i ngjan kafkës. 21Kurse ju jeni miqtë e mi! Kini mëshirë! Ajo që më rrëzoi përtokë ishte 
dora e Perëndisë. 22Përse më përndiqni me aq zell sa ai. A nuk më keni torturuar mjaft? 
23Do të doja që dikush t’i shënonte me shkrim të gjitha këto, që të regjistroheshin fjalët 
e mia, 24të gdhendeshin me daltë në shkëmb, të nxira me plumb, që të qëndrojnë 
përgjithmonë! 
 
..por ai do të më japë të drejtë 
25Por jo! E di se jeton Perëndia, avokati im! Ai e thotë fjalën përfundimtare këtu në tokë. 
26-27Tani kur lëkura ime varet nga trupi si leckë dhe nuk më ka mbetur asnjë mish në 
eshtra, tani dua ta shoh atë me sytë e mi; atë vetë dua ta shoh e asnjë të huaj! Zemra 
po më digjet nga malli! 28Ju po mendoheni se si mund të më torturoni dhe të gjeni tek 
unë arsyen e fatkeqësisë.  

29Por kini kujdes që të mos ju gjejë shpata; sepse një faj i tillë meriton dënim me 
vdekje. Mos harroni se Perëndia është gjyqtar.» 
 
Miku i tretë: krimineli gjen dënimin e merituar 

Atëherë Cofari nga Naama mori fjalën: 
2”Në zemër më ka shpërthyer shtrëngata, më zien përbrenda, dhe nuk mund të 

përmbahem më! 3E ndiej veten të fyer me paralajmërimin tënd, por mendja ime më jep 
përgjigjen e drejtë: 
4Ti e di mirë se qëkur Perëndia i vuri njerëzit në tokë, 5pushoi shpejt brohoritja e 
keqbërësve; gëzimi i kriminelit kaloi shpejt. 6Edhe në qoftë se mund të ngrihet në qiell 
dhe t’i arrijë retë me kokën e tij, 7si plehu i tij ai do të bjerë përsëri në tokë dhe do të 
zhduket përgjithmonë! Dhe të gjithë ata që e njihnin, do të pyesin: «Ku është futur?» 
8Zhduket si vegim nate dhe shuhet si ëndërr. 9Asnjë sy që nuk e shihte, nuk e sheh 
përsëri, as banesa e tij nuk e sheh më. 10Pasurinë e tij, që ka fituar me aq mashtrime, 
duhet ta kthejë me dorën e vet, kurse fëmijët e tij do të dalin për të lypur. 11Trupi i tij 
që dukej plot forcë rinie, tani rri bashkë me të në pluhur. 
12Për qiellzën e tij e keqja është e ëmbël; e mban nën gjuhë, 13që t’i shkrihet ngadalë, 
për ta shijuar në gojë sa më gjatë. 14Por në stomak hidhërohet ushqimi dhe 
shndërrohet në helm nepërkash. 15Prandaj detyrohet ta vjellë pasurinë e vjedhur; 
Perëndia e detyron të nxjerrë çdo pjesë. 16Ajo që ka gllabëruar vepron si helm, është 
vdekjeprurëse si kafshimi i nepërkës. 17Ai nuk ka gjë më prej pasurisë së këtij vendi, 
prej qumështit dhe mjaltit që rrjedhin si lumë. 18Atë që ka fituar me shkëmbim dhe 
tregti, nuk i lejohet ta mbajë, as ta gëzojë, 19sepse i shtypte pa turp të varfrit dhe 
plaçkiti shtëpi në vend që t’i ndërtonte. 
20Kurrë nuk u ngop e megjithatë, asgjë nuk i mbeti nga pasuria e tij. 21Askush nuk 
shpëtoi dot nga babëzia e tij, prandaj fati i tij nuk mund të zgjaste shumë. 22Me gjithë 
atë bollëk, ai prapë nuk ndihej mirë; pastaj e goditi dora e rëndë e fatkeqësisë. 23Kur 
zemërimi i Perëndisë të bjerë mbi të si breshër, do të gjejë boll për t’u ushqyer; me këtë 
të ngrënë në fund do të ngopet! 24Në qoftë se i shpëton shpatës së hekurt të armikut, e 
qëllon harku prej bronzi. 25Shigjeta e shpon, del nga shpina e tij, maja e shndritshme 
lëshon gjakun pikapika. Pastaj mbi të bien të gjitha tmerret. 26Errësira e natës i është 
rezervuar; një zjarr i mbinatyrshëm e përpin atë dhe mbarë fisin e tij. 27Qielli zbulon 
padrejtësinë e këtij njeriu; toka dëshmon kundër tij. 28Kur zemërimi i Perëndisë vjen si 
baticë, mirëqenia e shtëpisë së tij shkatërrohet, merr fund. 29Ky është fati i njerëzve të 
këqij; vetë Perëndia ia ka caktuar këtë fat!» 
 
Jobi: Perëndia i lë të këqijtë pa dënim 

Jobi iu përgjigj:  
2”Sikur të pranonit njëherë të dëgjonit siç duhet! Sepse kështu do të mund të 

më ngushëlloni me të vërtetë! 3Kini durim, të flas edhe unë një fjalë; pastaj mund të 
vazhdoni të talleni sipas dëshirës! 4A po ankohem për njeri? Si mos ta humb durimin? 
5Më shikoni, atëherë do të tmerroheni dhe do ta vini dorën në gojë. 6Kur mendohem 
për çfarë ka ndodhur, atëherë fillon të më dridhet tërë trupi. 7Përse Perëndia i lë të 
këqijtë të vazhdojnë të jetojnë? Ata plaken, e megjithatë mbeten të fortë. 8Fëmijët e tyre 
rriten të sigurt dhe turma e nipërve është bashkë me ta. 9Asnjë fatkeqësi nuk 
shqetëson paqen e shtëpive të tyre; kurrë nuk provojnë kamxhikun e Perëndisë. 10Demi 
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i tyre nuk i mbars kot lopët; lopët pjellin pa vështirësi dhe pa dështim. 11Fëmijët ecin të 
lirë si qengja dhe rinia e tyre kërcen e vallëzon nga gëzimi. 12Ata këndojnë me zë të 
lartë, të shoqëruar me dajre e me lahuta; ata janë plot gëzim nga tingëllimi i flautit. 
13Ata e kalojnë gjithë jetën e tyre me gëzim dhe vdesin me vdekje të qetë dhe të bukur. 
14«Lërna në qetësi, – i thonë Perëndisë, – nuk duam t’ia dimë për vullnetin tënd! 15Kaq i 
fuqishëm je, sa duhet të të dëgjojmë ty? Ç’dobi ka, që të të lutemi?» 16Ata besojnë se e 
kanë fatin e vet në dorë. Por pikëpamja e tyre për mua është e huaj! 
17Sa herë ke parë që është shuar drita e të këqijve? Sa herë ka ndodhur që të kenë 
pësuar fatkeqësi? A i ka ndëshkuar Perëndia në zemërimin e tij? 18Kur ishin atëherë 
ata si kashta në erë? Kur i ka fshirë ata shtrëngata si byk? 
19Ju keni pohuar se gjyqi i Perëndisë i dënon fëmijët për fajin e atit. Kjo nuk është e 
saktë! Dënimi le ta gjejë atin; le ta pësojë edhe fajtori! 20Le ta provojë vetë rënien e tij 
dhe zemërimin e Perëndisë në trupin e vet! 21Nëse u ndodh fëmijëve mirë ose keq, për 
këtë ai nuk e çan kokën pas vdekjes. 22A duhet t’i japë kush mësim Perëndisë, atij që 
bën gjyq për të lartit dhe për të përulurit? 
23-24Njëri mbetet i shëndoshë deri në mbarimin e tij, pastaj vdes, në paqe, i lirë nga 
shqetësimet, me trupin e ushqyer mirë, me gjymtyrë të forta. 25Tjetri vdes i pezmatuar 
dhe i zhgënjyer, sepse asgjë nuk ka fituar nga fati. 26Tani ata janë shtrirë nën tokë, një 
mori krimbash i mbulon të dy. 
27Unë e di se si mendoni ju tani; kryesorja për ju është që t’i hapni rrugë vetes. 28Ju 
pyesni: «Ku ka banuar zotëria i pasur? Ku është shtëpia ku banonte mëkatari?» 29A 
nuk keni biseduar me kalimtarët dhe a nuk keni dëgjuar se çfarë dëshmojnë? 30Ditën 
kur Perëndia do të bëjë gjyq plot zemërim, krimineli është i sigurt. 31Kush guxon ta 
qortojë për padrejtësinë e tij? Kush do të hakmerret ndaj tij për krimet që ka bërë? 
32Me nderime të mëdha e mbajnë deri në varreza, pranë varrit të tij bëhet roja e të 
vdekurit. 33Kortezhi i përmortshëm është i pamasë, madje edhe toka e mbulon me 
dashamirësi. 
34Ndërsa ju kërkoni të më ofroni mashtrimin si ngushëllim; sepse çdo përgjigje që sillni 
është një dokërr!” 
 
Miku i parë: Perëndia të dënon për shkak të së keqes sate 

Atëherë mori fjalën Elifazi nga Temani: 
2”Si mund të jetë njeriu i vlefshëm para Perëndisë? Njeriu i mençur i shërben 

vetvetes! 3Ç’i duhen Perëndisë meritat e tua? Ç’dobi ka ai nëse je pa të meta? 4A 
mendon ti se ai të nxjerr para gjyqit dhe të dënon, sepse ti e nderon me jetën tënde? 
5Shkak mund të jetë vetëm e keqja jote dhe sepse ti vazhdimisht bën padrejtësi. 
6Në qoftë se një i afërm të ka borxh, a i kërkon mantelin si peng, megjithëse ai nuk ka 
ç’të veshë tjetër? 7I eturi nuk merr prej teje asnjë pikë ujë; të uriturit nuk ia jep bukën 
tënde. 8Meqë ke pushtet, ti merr tërë tokën; ti mendon se titulli ta jep të drejtën për 
këtë. 9Vejushën e dërgon duarzbrazët, dhe fëmijët jetimë i shpërdoron. 10Prandaj je i 
rrethuar me kurthe dhe papritur shtang nga frika. 11Ti nuk sheh më asgjë për shkak të 
errësirës; retë e shiut përmbi ty kalojnë dhe largohen. 12Ti e di se Perëndia është i lar-
gët si qielli. Vëzhgo yllin më të lartë atje në qiell! 13Prandaj thua: «Çfarë mund të dijë 
Perëndia? A mund të na gjykojë përmes këtyre reve të errëta?» 14Ti mendon se ato e 
pengojnë që të mos shohë, kur del për të bërë shëtitje në një skaj të qiellit. 
15Mos do të ndjekësh rrugët nga shkojnë gjithnjë keqbërësit? 16Shpesh bien përtokë, si 
muret që i shemb uji. 17Ata nuk e kishin pranuar Perëndinë dhe kishin menduar se ai 
nuk mund t’u bëjë keq. 18Por ai ishte që ua solli gjithë atë pasuri. Mendimi i tyre për 
mua është i huaj! 19Njërezit e mirë do të gëzohen kur të shohin fundin e tyre; kush nuk 
ka faj mund të qeshë me keqbërësin: 20«E shihni, armiqtë e mi janë asgjësuar, zjarri i 
përpiu deri në njeriun e fundit!» 
 
Kthehu te Perëndia! 
21Pusho më në fund së kërkuari armikun te Perëndia, dhe pajtohu përsëri me të! Vetëm 
kështu do ta rifitosh fatin tënd. 22Kur të këshillon, pranoje, mbaj në zemër çdo fjalë! 
23Kthehu tek ai, atëherë ai do të të rikthejë. Largoje gjithë padrejtësinë prej shtëpisë 
sate! 24Merri të gjitha të hollat e tua dhe flaki; le të ruhen në shtratin e lumit pranë 
gurëve. 25Perëndia, i gjithëfuqishmi, është ari yt, në vend të grumbullit të argjendit ke 
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Atë! 26Atëherë Perëndia jote do të jetë burimi i jetës sate dhe plot besim mund t’i ngresh 
sytë drejt tij. 27Ai do të të japë përgjigje kur të lutesh; atëherë do ta mbash me gëzim 
besën tënde. 28Çfarëdo që të vendosësh, do të të dalë mbarë; do të të ndriçojë në të 
gjitha udhët e tua. 29Kur të vuajnë të tjerët dhe të shtrihen përtokë, ti do t’u japësh 
përsëri zemër, dhe Perëndia do t’i ngrejë përsëri të turpëruarit. 30Edhe atë që u bë 
fajtor, e shpëton; kur duart e tua të jenë të pastra, ai do të lirohet.” 
 
Jobi: sikur ta gjeja Perëndinë! 

Jobi iu përgjigj:  
2«Edhe tani që dua ta mbys rënkimin tim, nga buzët e mia del kundërshtimi. 

3Sikur ta dija ku gjendet Perëndia e si mund të arrija gjer atje! 4Atëherë do t’ia 
përshkruaja gjendjen time, do t’ia përmendja arsyet dhe dëshmitë e mia. 5Do të prisja 
me kureshtje se ç’do të thoshte ai, cilën përgjigje do të më jepte. 6A do të më japë 
mundësi ta provoj gjithëfuqishmërinë e tij? Jo, ai do t’i dëgjonte fjalët e mia. 7Do të bëja 
proces me të, si ai që është pa të metë. Këtë do të duhej ta pranonte edhe gjyqtari im! 
8Mund të shkoj në lindje, por nuk është atje; edhe në perëndim nuk mund ta gjej. 9Në 
qoftë se vepron në veri, nuk e shoh; në qoftë se fshihet në jug, nuk e di. 10Por udhën 
time ai e njeh qëkur; në qoftë se më vë në provë, jam i pastër si ar. 11-12Këmba ime e ka 
ndjekur me përpikëri gjurmën e tij dhe nuk u largua prej saj. Gjithnjë kam bërë atë që 
i pëlqen. 
13Por vetëm ai vetë vendos – kush do ta pengojë? Atë që i pëlqen, edhe e zbaton. 14Dhe 
do të bëjë atë që ka planifikuar për mua; plane për mua ai ka plot! 15Ja, çfarë më 
tmerron. Sa herë që mendoj për këtë, dridhem. 16Perëndia ma ka marrë gjithë sigurinë; 
meqë është kaq i fuqishëm, më frikëson. 17Ai është që më shtyp e jo errësira, 
megjithëse tani nuk shoh asgjë për shkak të errësirës. 
 
Të fuqishmit nuk e kërkojnë vullnetin e Perëndisë... 

Përse Perëndia nuk cakton ditë kur besnikët e tij mund ta shohin se si po bën 
gjyq? 2Të fuqishmit zhvendosin kufijtë e fushave; ua vjedhin të pafuqishmëve 

kopetë e tyre dhe i çojnë në kullotat e veta. 3Kaun e vejushës e marrin për peng, 
fëmijës së jetimit ia marrin gomarin e fundit. 4Të varfrit shtyhen jashtë rrugës, ata ikin 
nga frika dhe duhet të fshihen. 
5Si gomarët e egër në stepën e thatë, në agim, ata shkojnë në punë. Kërkojnë ushqim 
për fëmijët e tyre, që në stepë rritet me shumë kursim. 6Ata mbledhin tepricat në 
fushën e pasanikut; në vreshtin e tij kërkojnë kokrrat e mbetura. 7Lakuriq kalojnë 
natën në fushë dhe asnjë mbulesë nuk i mbron nga të ftohtët. 8Në malësi nga trupi u 
kullon shiu pikëpikë dhe rrasen për t’u mbrojtur në ndonjë shkëmb. 
9Vejushës ia marrin foshnjën, kërkojnë peng, madje edhe nga më të varfrit. 10Të varfrit 
duhet të ecin pa veshje; ata kanë uri, sepse nuk kanë asgjë për të ngrënë, edhe pse 
bartin duaj për të pasurit. 11Në mulli shtrydhin ullinj, në vresht shtypin rrush e 
megjithatë duhet të rrinë të etur. 12Qytetarët e varfër ankohen me zë të lartë, gulçimi i 
të plagosurve ngrihet lart në qiell, por Perëndia nuk i kushton vëmendje gjithë kësaj 
marrëzie! 
13Të këqijtë urrejnë çdo lloj drite; prandaj nuk dinë asgjë për udhët e Perëndisë dhe 
nuk e kërkojnë atë që këshillon ai. 14Në agim ngrihet vrasësi dhe e vret të varfrin që 
është pa mbrojtje. Natën futet në shtëpi dhe vjedh. 15Kurorëshkelësi pret deri në 
mbrëmje dhe lidh maskën në fytyrë, që të mos e njohë asnjeri. 16Në terr vjedhësi i 
plaçkit shtëpitë. Ditën ai mbyllet në shtëpi dhe nuk do t’ia dijë për dritën e ditës. 17Dita 
e tyre fillon vetëm atëherë kur ngryset dhe asnjë errësirë nuk i frikëson. 
 
...por Perëndia do t’i shkatërrojë 
18Keqbërësi do të përfshihet nga rrjedha e ujërave; prona e tij është e mallkuar nga 
Perëndia, edhe në vresht nuk kthehet kurrë më. 19Ngrohtësia e diellit bën të zhduket 
bora; toka e thatë e gllabëron ujin. Edhe bota e të vdekurve ashtu i gllabëron 
mëkatarët. 20As nëna e tij nuk mendon më për të; ai është një gosti për krimbat. Ai 
është zhdukur nga kujtesa; keqbërësi u pre si pemë. Ja dënimi për padrejtësinë e tij të 
madhe; 21gruan pa fëmijë e trajtoi keq, vejushës nuk i tregoi asnjë dashamirësi. 
22Të fuqishmit i rrëmben fuqia e Perëndisë; kur të ngrihet ai, ata nuk kanë më shpresë 

23

24



 659

në jetë. 23Perëndia i lë që të gjejnë siguri dhe qetësi, por merr parasysh veprat e tyre. 
24Ata bëhen të mëdhenj, por vetëm për pak kohë; pastaj rrëgjohen si molla që këputet 
dhe priten si kallinjtë. 25Ashtu është! Kjo që them është e vërtetë. A mund të më 
dëshmojë ndokush të kundërtën?» 
 
Miku i dytë: para Perëndisë nuk mund të qëndrojë asnjeri 

Atëherë mori fjalën Bildadi nga Shuahu: 
2«Perëndia mbretëron me dhunë që të ngjall frikë; me dorë të fortë bën paqe në 

qiell. 3Kush mund t’i numërojë moritë e shërbëtorëve të tij? A nuk lind për të gjithë 
drita e Perëndisë? 4Si mund të qëndrojë njeriu para Perëndisë? Asnjeri i vdekshëm nuk 
mund të jetë i pastër e pa faj! 5Madje edhe drita e hënës nuk është aq e ndritur, as yjet 
nuk i janë aq të pastër; 6aq më pak njeriu, kjo mizë e një dite! Çfarë vlere ka te 
Perëndia ky krimb i vogël? 
 

Jobi: sa i madh dhe i fuqishëm është Perëndia! 
Jobi u përgjigj:  
2«Ti je me të vërtetë ndihmë e madhe për një njeri të sëmurë dhe të dobët siç 

jam unë! 3Ti mund të të këshillosh kaq mirë, di kaq shumë dhe me qejf ua përcjell 
budallenjve të mjerë! 4Nga i merr ti këto fjalë të urta? Thuaj, çfarë shpirti t’i ka futur në 
mendje? 5Madje edhe shpirtrat e të vdekurve dridhen, atje në thellësi nën shtratin e 
detit. 6Bota e të vdekurve rri lakuriq para syve të Perëndisë; para tij asnjë vello nuk ia 
mbulon greminën. 7Perëndia e shtrin në hapësirë tendën e qiellit dhe tokën nuk e var 
mbi ndonjë gjë. 8Ujin e grumbullon në retë e tij, që nuk grisen me gjithë ngarkesën e 
madhe. 
9Në re të dendura e fsheh fronin e tij, që të mos e shohë asnjë sy. 10Rreth detit bëri një 
rreth; atje gjendet kufiri ndërmjet dritës dhe errësirës. 11Shtyllat që mbajnë qiellin, 
tunden, i kap tmerri, kur ai i kërcënon. 12Me fuqinë e tij ai e mundi detin dhe me 
diturinë e tij e vrau Rahavin. 13Fryma e tij e fshiu qiellin, kuçedrës së shpejtë ia shpoi 
dorën. 14Të gjitha këto janë vetëm fillimi i veprave të tij, një jehonë e dobët, për të cilën 
dëgjojmë. Sa i madh dhe i fuqishëm duhet të jetë në të vërtetë Perëndia!» 
 
Ndërgjegjja ime është e pastër 

Jobi e vazhdoi fjalën e tij: 2”Për Perëndinë e gjallë, të Gjithëfuqishmin, që ende 
ma refuzon të drejtën time dhe ma hidhëron jetën, betohem: 3Derisa të kem 

frymë në trupin tim dhe gjersa të kem në hundët e mia frymën e Perëndisë, 4nëpër 
buzët e mia nuk do të kalojë asnjë padrejtësi dhe asnjë gënjeshtër nëpër gjuhën time! 
5Nuk mendoj të të jap të drejtë; do të ngul këmbë në pafajësinë time derisa të vdes! 
6Kurrë nuk do të heq dorë nga mendimi se kam të drejtë, sepse ndërgjegjja ime nuk 
njeh asnjë faj! 
 
Kështu do t’i dënojë Perëndia të gjithë ata që e braktisin 
7Kush lufton kundër meje dhe më takon me urrejtje, le ta gjejë dënimi i kriminelit! 8Ç’i 
ka mbetur jetës së tij, kur Perëndia e kërkon dhe ka vendosur t’ia presë fillin. 9Në qoftë 
se bie në rrezik dhe do të lutet, Perëndia nuk do t’i kushtojë vëmendje thirrjes së tij për 
ndihmë. 10Ai duhej të kërkonte gjithmonë gëzim te Perëndia dhe t’i lutej, e jo vetëm 
tani! 
11Tani do të të tregoj për fuqinë e Perëndisë dhe nuk do të hesht për atë që planifikon 
me të vërtetë. 12Ju vetë e keni provuar gjithçka. Atëherë, pse po flisni marrëzira? 
13Shikoni çfarë dënimi do t’u dërgojë Perëndia njerëzve që e braktisin atë dhe që i 
shtypin të tjerët: 14një njeri i tillë mund të ketë shumë bij, por të gjithë ata do të vriten 
në luftë; nipërit nuk do të kenë mjaft për të ngrënë. 15Çfarë mbijeton, e rrëmben 
murtaja; vejushat nuk e vajtojnë. 16Mund të ketë argjend me shumicë, më shumë 
veshje sesa mund të përdorë ndonjëherë. 
17Ç’dobi ka? Njeriu i përshpirtshëm do t’i mbajë teshat; njeriu i mirë do ta marrë 
trashëgim argjendin. 18Shtëpinë e tij e ka ndërtuar të paqëndrueshme, si kasollja me 
kashtë e rojtarit të vreshtit. 19I pasur bie të flejë në shtëpinë e tij; por kur zgjohet, 
gjithçka është zhdukur. 20Si një baticë, tmerri e rrëmben. Një vorbull vjen natën dhe e 
merr me vete. 21Era e lindjes e ngre dhe e rrëmben, e fshin me dhunë nga vendbanimi i 
tij. 22Shtrëngata bie pa mëshirë mbi të; ai kërkon mundësinë t’i shpëtojë. 23Pas shpinës 
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së tij gjëmon e fërshëllen furtuna dhe frikën i kall me goditjet e saj të rënda. 
 
Nga vjen urtësia? 

Njeriu i njeh vendet ku gjendet argjendi, vendet ku lahet ari. 2Thellë nën tokë 
njeriu gërmon për hekur dhe bakrin e shkrin prej gurëve. 3Errësira nuk e 

pengon, shkon thellë e më thellë dhe nga galeria e tmerrshme e nxjerr shkëmbin. 4Larg 
vendeve ku banojnë njerëzit, atje ku nuk kalon asnjë udhëtar, gërmohen puse thellë 
në tokë; njeriu rri pezull përmbi greminë, kapet pas litarit. 5Këtu lart, mbi tokë, rritet 
gruri; poshtë, nën tokë, gërmohet dhe gjithçka të duket si pas kalimit të zjarrit. 6Në 
shkëmb gjendet safiri; edhe pluhur ari gjen atje. 7Asnjë skifter nuk e dallon udhën gjer 
atje, asnjë sy qifti nuk e sheh atë vend. 8Asnjë luan, e asnjë kafshë tjetër e egër nuk ka 
shkuar ndonjëherë kësaj udhe. 9Vetëm njeriu e kap me dorë shkëmbin; duke filluar 
nga poshtë gërmon male të tëra. 10Duke shpuar puse, i bie shkëmbit mes përmes dhe 
kështu gjen shumë gjëra të çmuara. 11Atje ku pikon uji, i shtupon plasat; nxjerr në 
dritën e ditës gjëra të fshehura. 
12Po urtësia – ku mund të gjendet? E kush mund të thotë ku rri njohja? 13Këtu te 
njerëzit nuk mund të gjendet dhe çmimin e saj të shitjes nuk e di asnjë tregtar. 14Pusi 
më i thellë thotë: «Nuk është këtu!» «Këtu nuk është banesa e saj», thotë deti. 15Nuk 
mund të blihet, as nuk mund të shkëmbehet; nuk mund ta gjesh as për ar e as për 
argjend. 16Nuk blihet me arin më të kulluar, e as nuk shkëmbehet me karneolet e as 
me safire. 17Nuk krahasohet me ar e as me xham; vegla prej arit më të mirë nuk 
mjaftojnë për ta shkëmbyer. 18Koralet dhe kristalet nuk merren parasysh, me vlerë ua 
kalon edhe margaritarëve. 19Topazi më i vlefshëm dhe ari më i kulluar nuk mund të 
krahasohen me vlerën e urtësisë. 
20Ku është vendi i saj? Nga vjen urtësia? Kush mund të thotë ku banon gjykimi? 
21Asnjë qenie e gjallë nuk e ka parë ndonjëherë; asnjë shpend nuk e ka diktuar gjatë 
fluturimit. 22Madje edhe gremina dhe vdekja e pranojnë: «Kemi dëgjuar vetëm të flasin 
për të.»  

23Vetëm Perëndia e njeh rrugën për tek ajo. Vetëm ai e di ku banon urtësia. 24Ai e sheh 
tokën deri në skajet e saj, prej qiellit sheh gjithçka. 25Kur ia dha erës vrullin e saj, ia 
dha detit përmasat dhe kufijtë e tij, 26kur ia caktoi shiut kohën dhe vendin e tij, edhe 
reve të stuhisë udhën e tyre, 27ai pa edhe urtësinë, e provoi, e njohu vlerën e saj dhe e 
mori me vete. 28Pastaj Perëndia u dha njerëzve këtë rregull: «Ta nderosh Zotin me jetën 
tënde, ja urtësia. Shmangia e padrejtësisë, ja gjykimi.»” 
 
Jobi: sikur të ishte ashtu si dikur 

Jobi e vazhdoi fjalimin e tij: 2«Ah, sikur të ishte përsëri si më parë, kur Perëndia 
më udhëhiqte dhe e mbronte jetën time. 3Ai më dha sukses ato ditë, në orët e 

errëta ndriçonte drita e tij. 4Sikur të ishte edhe njëherë ashtu si në kohën më të mirë, 
kur Perëndia ishte miku im dhe e mbronte shtëpinë time! 5Me tërë forcën e tij më 
ndihmonte; rreth meje ishin të gjithë fëmijët e mi. 6Lopët dhe dhitë jepnin qumësht aq 
shumë, saqë mund të ecja nëpër të. Për ullinjtë asnjë tokë nuk kishte shumë gurë, 
kisha vaj me sasi të mëdha. 
7Kur shkoja në këshillin e pleqve, pranë portës së qytetit, dhe ulesha në rrethin e tyre, 
8të gjithë të rinjtë mënjanoheshin plot respekt, pleqtë ngriheshin dhe qëndronin në 
këmbë; 9udhëheqësit pushonin papritur së foluri dhe vinin gishtin në buzë; 10edhe më 
të nderuarit heshtnin, sikur t’u ishte ngritur gjuha në qiellzë. 
11Kushdo që më shihte dhe dëgjonte për mua, nuk kishte veç lavdërime për mua dhe 
për veprat e mia; 12i ndihmoja të varfërit që thërritnin për ndihmë, fëmijët jetimë, të 
cilët askush nuk i përkrahte. 13Më lavdëronin ata që u kisha dhënë zemër; vejushave u 
dhashë siguri dhe gëzim. 14Drejtësia ishte gjithnjë veshja ime; manteli im dhe çallma 
ime ishin e drejta. 15Për të verbuarit isha syri i tyre, kurse për të paralizuarit isha 
këmba e tyre. 16Për nevojtarët isha ati i tyre, të drejtën e të huajve e provoja me përpi-
këri. 17Në qoftë se ndonjëri prej tyre ishte mizor, ia thyeja nofullat dhe ia rrëmbeja 
plaçkën prej dhëmbëve. 
18Shpresova të plakesha si feniksi dhe të vdisja si ai në çerdhen time. 19Mendoja se isha 
si pemë e fortë, që i lëshon rrënjët në vend me ujë, degët e së cilës njomen nga vesa. 
20Mendoja të gjeja lavdi pas lavdie dhe të mbetesha i fortë, si harku që lëshon shigjetë 
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pas shigjete pa u lodhur. 21Sepse të gjithë e pritnin këshillën time dhe e dëgjonin me 
heshtje fjalimin tim; 22pastaj askush nuk donte t’i shtonte gjë. Ata i thithnin fjalët e 
mia si pika uji; 23ata i pritnin siç presin shiun ata që janë të etur për ujë. 24Buzëqeshja 
ime i sillte përsëri besim; kur i shihja me dashamirësi, atyre u shkëlqente fytyra. 25I 
udhëhiqja, ua caktoja rrugën, si mbreti që udhëheq trupat e tij; kur njëri prej tyre 
trishtohej, i jepja përsëri zemër. 
 
E tanishmja është për të luajtur mendsh 

Por tani duhet të vihem në lojë prej atyre që janë më të rinj se unë. Madje, as 
etërit e tyre nuk vlenin për asgjë! Nuk mund t’i dërgoja as te kopetë për t’i 

ndihmuar qentë e mi. 2Për ç’punë vlejnë burrat që nuk kanë më forcë në duar, 3sepse 
uria dhe mungesa i ka rraskapitur? Ata brejnë rrënjë të thata në shkretëtirë, në vendin 
e errësirës dhe të vetmisë. 4Ata e këpusin barin e kripur ndër kaçuba dhe hanë rrënjët 
e gjineshtrave. 5Prej gjithçkaje tjetër i dëbojnë, siç dëbohen vjedhësit me britma. 6Ata 
kërkojnë një qoshe pranë grykave të thella, në shpella dhe në të çarat e shkëmbinjve. 
7Ata ulërasin si kafshë në shkurret e shkretëtirës, dhe futen në gëmusha me gjemba. 
8Një popull – llum i shoqërisë, fundërri pa emër, që u dëbua nga vendi me kamxhikë. 
9Tani këndojnë këngën e tyre të përqeshjes për mua, jam mjet për llomotitjen e tyre. 
10Ata më shohin me neveri dhe largohen prej meje; nuk kanë aspak turp të më 
pështyjnë. 11Perëndia më ka bërë të dobët dhe të pambrojtur, prandaj ata heqin dorë 
nga çdo vetëpërmbajtje. 12Kjo pjellë nepërkash afrohet dhe më sulmon; ata më 
detyrojnë të heq dorë nga pozicioni im; tani grumbullojnë pirgje për sulmin e fundit. 
13Ata ma kanë prerë rrugëdaljen; secili ndihmon për rënien time dhe për këtë nuk kanë 
nevojë për ndihmë të huaj. 14Ata futen nëpër të çarat e murit tim dhe më afrohen 
përmes gërmadhave. 15Tmerri kapet pas meje me dorë të ftohtë; një vorbull ere e largon 
nderin tim, mirëqenia zhduket si re. 16E ndiej se si jeta largohet prej meje. Që prej disa 
ditësh më shtrëngon tortura. 17Natën dhimbja depërton në të gjitha gjymtyrët e mia; 
ato duken sikur më këputen prej trupit; nervat e mia nuk gjejnë fare pushim. 
18Perëndia më ka mbërthyer prej rrobash me të gjitha forcat dhe më shtrëngon në 
grykë si me një jakë të ngushtë. 19Ai më ka shtyrë në baltë; duhet të vajtoj në pluhur 
dhe në hi. 20Të thërras për ndihmë, o Perëndi! Kur do të më japësh përgjigje? Qëndroj 
para teje – shikimi yt rri i shtangur dhe i ftohtë. 21Ti ke vepruar mizorisht kundër meje 
dhe më ke vënë të provoj se sa pushtet ke. 22Ti më vë të vrapoj si kalë bashkë me erën; 
ajo më hedh me zhurmë në rrënim. 23E di se do të më shpiesh në botën e të vdekurve, 
ku takohen përsëri të gjithë të gjallët. 
24Grumbullit të gërmadhave nuk mund t’i ndihmohet më. A do të më ndihmojë dora e 
Perëndisë para se të bie? 25A mos kam qarë shpeshherë për të munduarit rëndë? A mos 
ma shtrëngoi zemrën halli i tyre? 26Shpresoja, prisja dritë dhe fat, por vetëm errësira 
dhe fatkeqësia ranë mbi mua! 27Jam i trazuar dhe nuk gjej fare qetësi, sepse ditë pas 
dite më rrethon vetëm mundimi. 28Jetoj vetëm në lot, nuk ka më diell për mua; 
ankohem para të gjithëve dhe kërkoj ndihmë. 29Por thirrja ime tingëllon si ulërima e 
çakejve, qaj në vetmi i mbledhur si struci. 30Lëkura ime është e nxirë; ajo bie copacopa; 
nga nxehtësia e etheve eshtrat më digjen. 31Loja e lahutës sime është bërë e fortë si 
mjerimi; loja e flautit time është bërë këngë vajtimi. 
 
Betohem... 

Me sytë e mi bëra besëlidhje që të mos shikoj kurrë me lakmi një vajzë. 2Ç’do të 
kisha pritur tjetër nga Perëndia? Ç’përgjigje do të më jepte ai për veprimin tim? 

3Ai dërgon rrënim, ndëshkon me fatkeqësi, kur një njeri vepron keq ose bën padrejtësi. 
4Ai sheh se ç’bëj dhe se ç’nuk bëj; rinumëron të gjithë hapat e mi! 
5Unë betohem se kurrë nuk gënjeva dhe kurrë nuk kërkova t’i mashtroja të tjerët. 6Në 
qoftë se Perëndia do të më peshojë në peshore të drejtë, atëherë do të detyrohet ta 
pranojë pafajësinë time. 7Në qoftë se jam larguar nga rruga e drejtë, në qoftë se lejova 
zemrën të ndiqte sytë e mi, në qoftë se duart e mia janë të ndyra nga faji, 8le ta hajë një 
tjetër atë që kam mbjellë ose le të shkatërrohen të korrat. 
9Në qoftë se jam ndezur për gruan e të afërmit dhe e kam pritur pranë derës së saj, 
10gruaja ime le të gatuajë për një njeri tjetër, le të flenë me të burra të tjerë! 11Mëkati im 
do të ishte vepër e poshtër që çdo gjyqtar duhet ta dënojë rëndë; 12një zjarr le të më 
shkatërronte dhe ta bënte shkrumb e hi atë që më takon. 
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13Kur ankohej ndonjëri prej shërbëtorëve të mi, kur qahej ndonjë shërbëtore ndaj meje, 
me çdo rast kam përfillur të drejtën e tyre. 14Ndryshe si do të mund të paraqitesha para 
Perëndisë dhe të mbrohesha, kur ky do të më vinte në provë? 15I njëjti Perëndi që më 
ka krijuar mua, i ka krijuar edhe ata që më shërbejnë! 
16Të varfërve nuk u thashë «jo» për asnjë lutje, dhe asnjë vejushë nuk u largua me 
dëshpërim. 17Dreka ime kurrë nuk ishte vetëm për mua, asnjë fëmijë jetimi nuk mbeti 
pa marrë pjesë në të. 18Që nga rinia, me sa më kujtohet, si atë i mora për dore. 
19Kur një njeri nuk kishte asgjë për t’u veshur dhe ishte tepër i varfër për të blerë një 
rrobë, 20atëherë e ndihmova dhe i dhashë veshje të ngrohta, të endura prej leshit të 
deleve të mia, ndërsa ai me falënderoi me urime bekimi. 
21Po t’i kem shtypur jetimët, sepse të gjithë gjyqtarët ishin miqtë e mi, 22atëherë le të 
thyhet dora ime në bërryl dhe le të hiqet supi im nga shpina! 23Frika nga dënimi i 
Perëndisë më frikëson; madhërinë e tij nuk mund ta duroj. 
24Kurrë nuk jam mbështetur në arin tim, kurrë nuk e kam mbajtur si sigurimin tim. 
25Mirëqenia ime kurrë nuk më ka bërë krenar e as puna ime, që gjithnjë shkonte 
mbarë. 26Kur e pashë diellin me shkëlqimin e tij, hënën në orbitën e saj me madhështi 
të plotë, 27atëherë kurrë nuk kërkova t’i adhuroja, as t’u dërgoja një puthje me dorë. 
28Gjyqtari do ta kishte dënuar një mëkat të tillë, sepse do të kisha mohuar Perëndinë 
më të lartë! 
29Kurrë nuk kam ndenjur duarkryq me dashakeqësi, kur armiqtë e mi i gjente halli ose 
fajkeqësia. 30Kurrë nuk e lejova gojën time të mallkonte me vdekje një armik. 31Kushdo 
që ka qenë mysafir tek unë, mund ta dëshmojë këtë, se çdokujt i shërbeja mirë dhe me 
bujari. 32Asnjë i huaj nuk e ka kaluar natën jashtë, sepse dera ime rrinte e hapur për 
të gjithë. 
33Kurrë nuk kam kërkuar, si të tjerët, ta fshihja padrejtësinë time. 34Kurrë nuk nuk 
kam pasur frikë nga të folurit hapur; nga diskutimet e ndezura në mjedis publik dhe 
kurrë nuk jam mbyllur, i heshtur, në shtëpinë time. 
38Në qoftë se ara ime ankohet për mua dhe në qoftë se të gjitha brazdat e saj duhet të 
qajnë, 39sepse vetëm i korrja dhe nuk kujdesesha për to, as nuk e respektoja Zotin e 
saj në qiell, 40le të japin gjemba në vend të grurit dhe në vend të elbit le të rritet bar i 
keq! 
35Sikur të kishte ndonjë që donte të më dëgjonte! Atë që kam thënë, mund ta 
nënshkruaj. Perëndia e gjithëfuqishme le t’i japë përgjigje! Le të ma tregojë dokumentin 
e padisë së kundërshtarit! 36Do ta mbaj me krenari mbi supe dhe do ta lidh si kurorë 
rreth tëmthave të mia. 37Jetën time do t’ia zbuloja Perëndisë dhe do t’i afrohesha si 
princ!» 
Këtu mbarojnë fjalët e Jobit. 
 
Fjalimet e Elihuit (kap. 32-37) 

Të tre burrat hoqën dorë dhe nuk iu përgjigjën më Jobit, sepse ky e mbante 
veten të pafajshëm. 2Por një tjetër, që qëndronte pranë, Elihui, biri i Barahelit, 

buzas prej klanit të Ramit, nuk arriti të përmbahej më. Ishte zemëruar me Jobin, 
sepse pohonte që kishte të drejtë dhe ia hidhte fajin Perëndisë. 3Gjithashtu ishte 
zemëruar me miqtë e Jobit, sepse nuk arritën t’ia provonin Jobit fajin e tij. 4Meqë 
Elihui ishte më i ri se të tjerët, ishte përmbajtur, gjersa ata po flitnin me Jobin. 5Por, 
kur pa se ata nuk dinin t’i thoshin asgjë tjetër, i dha udhë zemërimit. 6Ai tha: 
 
Pakënaqësia e Elihuit për Jobin dhe miqtë e tij 
”Unë jam ende i ri, nuk jam në një moshë me ju; prandaj u përmbajta dhe kisha frikë 
ta shtroja diturinë time para jush. 7Thashë me vete: ’Së pari le të flasë më i vjetri; 
përvoja e shumë vjetëve ka përparësi.’ 8Por diturinë njeriut ia jep shpirti, fryma që ka 
futur Perëndia në të. 9Urtësia e njeriut nuk varet nga mosha; e drejta nuk jepet në bazë 
të vjetëve. 10Për këtë tani po ju them: Më dëgjoni, që t’jua përcjell diturinë time. 
11Prisja me padurim fjalët tuaja; shpresoja për fjalime plot arsye, kur ju u munduat të 
jepnit përgjigjen e drejtë. 12Me vëmendje ju dëgjova, por askush nuk arriti ta 
kundërshtonte Jobin. 13Mos mendoni se është caku i fundit i urtësisë, që vetëm 
Perëndia mund ta kundërshtojë. 14Fjalët e Jobit nuk ishin drejtuar kundër meje; unë 
nuk do t’i jap përgjigje për ju! 
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15Ju jeni topitur, ju ka hyrë tmerri dhe nuk mund të gjeni më një fjalë të drejtë. 16A 
duhet të pres më? Ju po heshtni! Qëndroni atje dhe nuk dini të thoni një fjalë. 17Tani e 
kam radhën unë t’i jap përgjigje, dhe ta tregoj hapur diturinë time. 18Zemra ime është 
plot e përplot me fjalë; shpirti i Perëndisë ka hyrë tek unë dhe më nxit të flas. 19Brenda 
meje ai po fermentohet si verë e mbyllur dhe po nuk më latë të flas, do të pëlcas! 20Nuk 
e duroj dot më, duhet ta nxjerr që të marr përsëri frymë! 21Nuk do të marr anën e 
askujt, dhe askujt nuk do t’i bëj lajka. 22Këtë nuk mund ta bëj, nuk më pëlqen, 
ndryshe Krijuesi im do të më ndëshkonte shpejt. 
 
Perëndia nuk hesht 

Të lutem, o Job, të më dëgjosh dhe kushtoju vëmendje fjalëve që do të të them. 
2Tani dua ta filloj fjalimin tim. 3Po flas me ndërgjegje të pastër, nga buzët e mia 

del vetëm e vërteta. 4Shpirti i Perëndisë më krijoi; fryma e tij më dha jetë. 5Ti duhet të 
më kundërshtosh, në qoftë se mundesh. Paraqit të gjitha arsyet e tua të kundërta! 
6Sipas pikëpamjes së Perëndisë, jemi të dy të barabartë, edhe mua më formoi prej balte 
si ti. 7Prandaj ti nuk ke përse të kesh frikë prej meje; me siguri nuk do të bëj presion 
mbi ty. 
8Tani, vetë kam dëgjuar se si the – tingëllimi i fjalëve të tua ende më kumbon: 9«S’di të 
kem bërë ndonjë faj, as përdrejtësi; jam i pafajshëm, i pastër e pa të meta. 10Por 
Perëndia gjithnjë gjen arsye të reja që të më trajtojë si armik. 11Nuk më lë të lëviz 
lirisht, me dyshim më ndjek e më vëzhgon çdo hap.» 12Duhet ta pranosh, o Job, se ti 
nuk ke të drejtë. Perëndia nuk pranon të matet me asnjë njeri të kësaj bote! 13Atëherë 
pse duhet ta qortosh që ai nuk pranon t’u përgjigjet të gjitha pyetjeve të tua? 
14Ai megjithatë flet! Kështu bën herë pas here, herë me butësi, herë me të fortë – por 
njeriu nuk i kushton vëmendje! 15Gjatë kohës së natës, kur njerëzit flenë në qetësi dhe 
rrinë të shtrirë në shtretërit e tyre dhe bëjnë gjumë të thellë, atëherë Perëndia flet me 
ëndrra dhe me vegime. 16Ai ua hap atyre veshët që ta dëgjojnë; me këmbëngulje i 
paralajmëron për veprimet e tyre, 17që t’i largojë prej së keqes dhe t’u heqë çdo arsye 
për krenari. 18Kështu e shpëton jetën e tyre nga varri dhe i pengon që t’i gjejë heshta e 
tij. 
19Perëndia i paralajmëron edhe kur ata janë të sëmurë të shtrirë në shtrat, kur dikush 
ndien dhembje në të gjitha gjymtyrët. 20Ushqimi ngjall neveri tek ai, as gjellën nuk e 
sheh dot, se i vjen të pështirë. 21Nga pesha bie shumë, mish nuk ka më në trup, veç 
eshtrat i numërohen të gjitha një nga një. 22Skajit të varrit i afrohet gjithnjë e më 
shumë dhe vdekja kapet pas jetës së tij. 23Atëherë ndoshta një engjëll i vjen në ndihmë, 
njëri prej mijëra lajmëtarëve të Perëndisë, që shpallin se ç’kërkon ai prej nesh. 
24Ndoshta engjëlli ka mëshirë dhe thotë: «Le të mos zbresë në varr! E kam marrë 
shumën për çlirimin e tij.» 25Atëherë koka e tij bëhet përsëri e freskët dhe e fortë, pikë-
risht si në kohën e rinisë së tij. 26Pastaj i lutet Perëndisë dhe lutja i dëgjohet; nga 
gëzimi paraqitet para zotit të tij, i cili e pranon përsëri. 27Pastaj para mbarë botës e 
pranon me mirënjohje: «Kisha mëkatuar, kisha shtrembëruar drejtësinë, por Perëndia 
nuk më ka dënuar për fajin tim. 28Prej buzës së varrit më ka shpëtuar dhe ka lejuar që 
të mbetem gjallë.» 29Perëndia vepron kështu herë pas here; kështu vepron në jetën e 
çdokujt, 30për ta prapësuar nga varri i sigurt, dhe për t’ia kthyer gëzimin e jetës. 
31Ti, o Job, kushtoju vëmendje fjalëve të mia! Rri i qetë dhe më lejo që të vazhdoj të flas 
me ty! 32Por, në qoftë se ke ndonjë kundërshtim, atëherë fol; me qejf do të të jap të 
drejtë. 33Ndryshe, hesht dhe vazhdo të më dëgjosh, që të të tregoj se ç’është e urtë.” 
 
Nuk mund ta akuzosh Perëndinë për asnjë padrejtësi 

Elihui vazhdoi:  
2”Edhe ju burra të urtë, dëgjoni fjalimin tim! Ju keni përvojë, prandaj më 

dëgjoni! 3«Qiellza provon nëse i pëlqen ushqimi; po ashtu edhe veshi duhet t’i provojë 
fjalët.» 4Le ta shqyrtojmë së bashku këtë çështje! Ç’është e mirë dhe e drejtë, duhet ta 
pranojmë. 5Sepse Jobi ka thënë: «Kam të drejtë; por Perëndia ma refuzon miratimin. 
6Ai e ka falsifikuar vendimin gjyqësor për mua; shigjeta e tij do të më sjellë vdekjen 
krejt pa faj!» 7Ju thoni: «Çfarë njeriu është ky Jobi? Ky e fyen Perëndinë sikur të jetë 
duke pirë ujë. 8E ndien veten mirë në rrethin e kriminelëve dhe ka shoqëri me armiqtë 
e Perëndisë.» 9Ai vetë thotë: «Njeriu nuk ka asnjë dobi, kur mundohet gjithnjë të ketë 
miqësinë e Perëndisë.» 
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10Prandaj më dëgjoni, ju burra me arsye! Nuk ka mundësi që Perëndia të bëjë pa-
drejtësi, që i Gjithëpushtetshmi të shtrembërojë të drejtën! 11Njeriu merr nga Perëndia 
atë që meriton; ai e shpaguan sipas veprimit të tij. 12Perëndia, vërtet, kurrë nuk bën 
padrejtësi! Ai, i Gjithëpushtetshmi, kurrë nuk e shtrembëron drejtësinë! 13Mos ia ka 
dhënë këtë pushtet dikush tjetër? Kush ia besoi këtë tokë? 14Po të mendonte Perëndia 
gjithnjë për vetveten dhe po ta mbante për vete frymën e tij jetëdhënëse, 15atëherë do të 
vdisnin të gjitha qeniet e gjalla; ato do të bëheshin papritur shkrumb e hi. 
16Në qoftë se ti ke arsye, o Job, vër re dhe kushtoji vëmendje asaj që po them tani! 17A 
ngre padi kundër Perëndisë, të Madhit dhe të Drejtit? A mendon se ai është armik i së 
drejtës? Atëherë, si mund ta sundojë këtë botë? 18Vetëm ai mund ta quajë mbretin të 
pavlefshëm dhe t’u thotë të mëdhenjve: «Ju, keqbërës!» 19Vetëm ai nuk merr parasysh 
princat dhe nuk e pëlqen më shumë të pasurin se të varfrin; sepse të gjithë janë 
krijesat e duarve të tij. 20Ata vdesin papritur në mes të natës. Kur ka trazira ndër 
popuj, njerëzit e fortë tërhiqen; asnjëri nuk ngre dorën, por megjithatë ata janë 
zhdukur. 21Perëndia e ruan rrugën e çdokujt dhe sheh me përpikëri atë që ndërmerr 
njeriu. 22Për atë errësira nuk është aq e errët dhe keqbërësit nuk mund të fshihen. 
23Perëndia nuk ka nevojë as për hetim të gjatë, për ta hedhur njeriun para gjyqit. 24Nuk 
ka nevojë t’i marrë në pyetje të fuqishmit, për t’i zëvendësuar me njerëz të tjerë. 25Me 
përpikëri i ndjek veprat e tyre dhe mund t’i shkatërrojë brenda natës. 26Ai i ndëshkon 
në shesh të hapur, para gjithë botës, mu si kriminelë. 27Këtë e bën, sepse ata nuk 
deshën ta ndiqnin dhe kurrë nuk e kanë zbatuar vullnetin e tij. 28Kështu, i detyruan të 
varfrit dhe të vegjlit ta thërrasin Perëndinë për ndihmë, për t’u ankuar për vuajtjet e 
tyre. E Perëndia i dëgjon thirrjet e tyre për ndihmë! 29Por, në qoftë se do të vendoste të 
mos bënte asgjë, askush nuk do të ishte në gjendje ta mallkonte për këtë. E, kur 
fshihet, askush nuk e sheh. Çfarë mund të bënin njerëzit ose popujt, 30në qoftë se 
Perëndia do të donte që një mashtrues i popullit të bëhej mbreti i tyre? 
31Në qoftë se një njeri e pranon para Perëndisë fajin e tij dhe thotë: «Unë kam bërë 
mëkat, por nuk do ta përsëris më! 32Më trego fajin që vetë nuk e shoh. Padrejtësinë që 
bëra, nuk do ta bëj më» – 33a ngul këmbë Perëndia që ta dënojë? Si mendon ti, ti që e 
kritikon? Ti duhet të vëndosësh për këtë çështje, e jo unë! 
34Kush ka arsye, me siguri do të më japë të drejtë dhe çdo njeri i urtë, që më dëgjon, 
thotë: 35«Në fjalët e Jobit nuk ka shumë dijeni, të folurit e tij nuk kishte taban të 
shëndoshë. 36Duhet edhe ta provojmë, gjersa ta kuptojë. Ai flet si njeriu që nuk e njeh 
Perëndinë. 37Mëkateve të tij u shton rebelimin; në mesin tonë ngjall dyshim dhe mbjell 
fjalë të këqija kundër Perëndisë.»” 
 
Nuk mund të krahasohesh me Perëndinë 

Elihui vazhdoi:  
2”A e mendon se nuk është e drejtë që të hiqesh më i drejtë se vetë Perëndia? 3Ti 

i thua: «Ç’dobi ka pafajësia ime? Ajo nuk ngre peshë tek ti!» 4Për këtë pyetje do të të jap 
përgjigje; ajo vlen njëkohësisht edhe për armiqtë e tu. 5Shikoje pak me vëmendje 
qiellin! I sheh retë që kalojnë përmbi ty? 6Me mëkatin tënd nuk mund t’i bësh dëm Pe-
rëndisë dhe të gjitha gabimet e tua nuk e dëmtojnë. 7As i sjell dobi kur bën mirë; ai 
nuk ndikohet nga dhurata jote. 8I afërmi yt vuan nga e keqja jote, dhe kur të veprosh 
mirë, kjo e ndihmon! 
9Njerëzit rënkojnë, thërrasin për ndihmë me zë të lartë, kur i shtypin mizorisht të 
fuqishmit. 10Por askush nuk e kërkon Perëndinë që e krijoi dhe që jep shpresë edhe në 
kohët e errëta. 11Ai na ka mësuar ne më shumë se të gjitha kafshët, na ka dhënë më 
shumë arsye se të gjithë zogjve. 12Ne e thërrasim për ndihmë, por Perëndia hesht, sepse 
ne jemi të mbushur me të keqen dhe plot me mendjemadhësi. 13Thirrja është e kotë, 
Perëndia nuk e dëgjon; ai, i Gjithëpushtetshmi, nuk na shikon. 
14Ti, o Job, thua se nuk mund ta shohësh Perëndinë. Ki pak durim, rasti yt është i 
njohur për të. 15Ti mendon se zemërimi i tij është pa bazë dhe ai nuk e çan kokën për 
marrëzitë që bën. 16Llafet e tua të shumta nuk ndryshojnë asgjë! Vërehet se ti nuk di se 
çfarë thua.” 
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Perëndia është gjyqtar i drejtë 
Elihui e vazhdoi fjalimin e tij dhe tha: 2”Duro, më dëgjo pak! Kam edhe diçka 
për të të thënë nga ana e Perëndisë. 3Diturinë time e sjell nga larg, për të 

dëshmuar që krijuesi im ka të drejtë. 4Mund t’i besohet; them të vërtetën! Ai që 
qëndron para teje, është i sigurt për çështjen e tij. 
5Perëndia ka pushtet, por nuk përqesh asnjeri; si gjyqtar, ai dënon me çiltëri. 6Nuk i lë 
keqbërësit në jetë, por të shtypurve ua jep të drejtën. 7Nuk ua largon shikimin e tij 
besnikëve. Kur ata sundojnë së bashku me mbretërit, atëherë bën që të nderohen 
përgjithmonë. 8Kur ata janë zënë rob dhe vuajnë nën shtypjen e rëndë të prangave, 9ai 
ua ka treguar mëkatin e tyre, se ishin kryelartë dhe mendjemëdhenj. 10I bën që ta 
dëgjojnë me vëmendje paralajmërimin e tij për t’u ndarë përgjithmonë nga e keqja. 
11Ata që e dëgjojnë dhe i nënshtrohen, fati dhe gëzimi do t’i shoqërojë çdo ditë, gjatë 
gjithë jetës së tyre. 12Ndryshe, ata i gjen vdekja dhe shkatërrohen me budallallëkun e 
tyre. 13Kush e ka braktisur Perëndinë, ngre padi kundër tij. Kur Perëndia e lidh në 
pranga, nuk thërret për ndihmë. 14Jeta e tij mbaron në vitet më të mira, ai duhet të 
vdesë në moshën e rinisë. 15Por kush vuan, përmirësohet me anë të vuajtjes; Perëndia 
ia hap sytë me anë të hallit. 
16Edhe ty, Perëndia të dha dikur lirinë; ai të shpëtoi nga rreziku dhe ngushtica; gjellët 
më të mira mbulonin tavolinën tënde. 17Por tani të gjen shpagimi i plotë për të keqen, 
tashmë ra vendimi gjyqësor mbi ty. 18Mos e lër veten që të bëhesh rebel për shkak të 
zemërimit tënd! Mos u mbështet në një shumë të madhe të hollash për t’u liruar. 19A 
mendon se pasuria jote do të mjaftojë për këtë? Ari yt do të jetë i kotë, si është edhe 
fuqia jote. 20Dhe mos prit me padurim natën kur do të shfarosen popujt! 21Ki kujdes që 
të mos i drejtohesh së keqes, edhe në qoftë se e quan atë më të mirë se vuajtja. 
 
Ki respekt të thellë për Perëndinë e fuqishëm 
22Mendohu për fuqinë e madhe të Perëndisë! Ai është mësuesi më i mirë që njohim. 
23Kush mund ta mësojë atë se ç’duhet të bëjë? Kush mund t’i thotë: «Kjo nuk ishte e 
drejtë»? 24Mos harro ta lavdërosh për veprat e tij, për të cilat këndohen shumë këngë. 
25Mbarë bota e shikon me habitje, edhe në qoftë se shihet vetëm nga larg. 26Perëndia 
është aq i madh, saqë nuk mund ta kuptojmë, dhe numri i vjetëve të tij është i 
pakuptueshëm. 
27Pikat e ujit i tërheq lart në qiell dhe i mbledh si shi për tokën. 28Ai bën retë që ato të 
rigojnë dhe t’i spërkasin njerëzit e shumtë. 29Kush mund ta kuptojë si rrinë pezull retë, 
përse gjëmon bubullima në kupën e qiellit? 30Retë ndriçojnë nga rrufeja e saj, por 
thellësitë e detit rrinë të errëta. 31Në këtë mënyrë Perëndia kujdeset për popujt dhe u 
jep njerëzve ushqim me bollëk. 32Ai e kap rrufenë me të dy duart dhe pastaj i jep 
urdhër të qëllojë shenjën e saj. 33Rrufeja e shpall shtrëngatën, dhe kopetë, gjithashtu, e 
ndiejnë se po afrohet. 

Prej gjëmimit të saj tundet edhe zemra, fillon të rrahë fort nga tmerri. 2Dëgjojeni 
me ç’zemërim tingëllon zëri i Perëndisë! Gjëmimi që del nga goja e tij, 3dëgjohet 

gjithandej nëpër qiell. Rrufeja arrin deri në kufijtë me të largët të tokës. 4Bubullima e 
ndjek pas, gjëmon dhe shungullon me zhurmë madhështore. Pas saj, dridhet përsëri 
rrufeja; Perëndia i dërgon kur jehon zëri i tij. 
5Kur flet zëri i tij, bëhen mrekulli, aq të mëdha dhe madhështore, saqë nuk i kuptojmë. 
6Borës i jep urdhër: «Bjer poshtë në tokë!» Reve të shiut u thotë: «Të bjerë rrebesh!» 
7Kështu, na detyron të rrimë pa lëvizur, pa punuar dhe na bën të mendohemi për 
punën e tij. 8Madje edhe gjahu futet në skutë dhe duhet të rrijë në shpellën e tij. 9Prej 
dhomës së tij del stuhia dimërore dhe me erën veriore vjen ngrica e fortë. 10Fryma e 
Perëndisë bën që të formohet akulli dhe i bën pellgjet të ngrira si gur. 11Me ujë shiu i 
mbush retë dhe i dërgon me rrufe në tokë. 12Ato shkojnë andejkëtej siç i drejton ai, për 
të bërë gjithkund vullnetin e tij. 13Shiun e dërgon për të njomur tokën. Herë e dërgon 
për t’i ndëshkuar njerëzit, herë si shenjë të mirësisë së tij. 14Këto të gjitha, Job, dëgjoji 
me vëmendje! Shikoji me vëmendje mrekullitë e Perëndisë! 15A mund të më thuash se 
si ndodh që të ndriçojë rrufeja në re? 16Retë të mëdha, a e di se si mund të rrinë pezull 
këto vepra të mrekullueshme të diturisë së tij të madhe? 17Ti je veshur mirë dhe të vjen 
nxehtë kur fryn era e jugut, që e mbush vendin me lagështi. 18A mund ta lakosh me të 
kupën e qiellit, që është e ngurtë si pasqyra prej metali? 
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19Na mëso! Çfarë duhet t’i themi? Ne jemi në terr – nuk kemi asgjë për ta lajmëruar. 20A 
e lajmëron kush kur duhet të flasë? A ka atje ndokënd që duhet t’i tregojë për këtë? 
21Drita nuk shihet më, sepse e kanë fshehur retë e errëta; por papritur era e fshin 
qiellin. 22Një shkëlqim drite vjen nga veriu; shkëlqimi që e rrethon Perëndinë, na 
tmerron. 23Kurrë nuk mund t’i afrohemi; ai është aq i fuqishëm, i drejtë dhe i fortë, 
kurrë nuk e shkel të drejtën me këmbë. 24Prandaj secili duhet të ketë respekt për të. 
Por të gjithë ata që hiqen për të urtë, ai nuk i sheh, se ata nuk vlejnë asgjë para tij.” 
 
Perëndia i përgjigjet Jobit me pyetje 

Pastaj vetë Zoti foli prej stuhisë.  I tha Jobit: 
2”Kush je ti që dyshon për planet e mia, që flet për gjëra që nuk i kupton fare? 

3Mirë! Ngrihu më këmbë dhe tregohu burrë! Unë do të të pyes ty dhe ti do të më 
përgjigjesh mua! 
4Ku ishe, kur krijova tokën? Në qoftë se e di, më thuaj! 5Kush e caktoi sa e madhe do të 
ishte ajo? Kush e ka matur me shirit matës? Ti i di të gjitha! Apo jo? 6Në çfarë bazash 
qëndrojnë shtyllat e saj? Kush i ka vënë themelet e ndërtimit të saj? 7Po, atëherë 
kënduan të gjitha yjet e mëngjesit; engjëjt e Perëndisë brohoritën! 
8Kush e ka kufizuar detin me porta, kur shpërtheu nga prehri i tokës? 9Unë isha ai, 
unë e mbështolla me re të dendura, për pelena i dhashë mjegullën e errët. 10I vura 
kufirin e tij të paracaktuar dhe e mbylla me porta dhe me shula. 11I thashë: «Gjer këtu 
e jo më tepër! Këtu përfundon mendjemadhësia e dallgëve të tua!» 
12A ke dhënë ndonjëherë urdhër të lindte dita, a i ke caktuar agut të mëngjesit vendin e 
tij 13dhe i the ta kapte kindin e tokës e të shkundte prej saj gjithë të keqen? 14Nga drita 
e tij fillojnë e duken malet; ato dalin si palët e rrobës. 15Por drita nuk i sjell asnjë fat së 
keqes; ajo i jep fund shpërdorimit të pushtetit të saj. 
16A ke qenë poshtë, te burimet e detit? Themelin e detit, a e ke përshkuar? 17A ke 
qëndruar para portës së botës së të vdekurve, atje ku fillon errësira e përjetshme? 18A e 
di gjer ku shtrihet toka? Në qoftë se i di të gjitha këto, më thuaj! 
19A e di rrugën për në vendin e prejardhjes së dritës? Nga ç’anë vjen errësira? 20A di ta 
çosh deri në fundin e rrugës së saj dhe pastaj ta kthesh përsëri në vendin e saj? 21Me 
siguri e di, sepse je në moshë; ti, megjithatë, ke lindur prej kohësh! 
22A i ke parë depot ku ruaj borën dhe breshrin? 23I ruaj gati për ditët e fatkeqësisë; me 
to ndërhyj në betejë dhe në luftë. 24Ku është rruga për në vendin e lindjes së diellit dhe 
ku është vendi nga vjen era e lindjes? 
25Kush gërmoi në qiell ulluqet për shiun? Kush ia hapi rrugën stuhisë? 26Kush bën që 
të bjerë shi në stepa të shkreta, në tokën e pabanuar? 27Kush e shuan etjen e tokës së 
thatë, që të mugullojë përsëri bari? 28Mendo për shiun: kush është ati i tij? Dhe shiko 
vesën: a e ka mbarsur dikush? 29Nga vjen akulli? Kush është nëna e tij? Ç’prehër e lind 
brymën dhe ngricën, 30që e shndërrojnë përroin dhe lumin në gur të fortë dhe detin e 
bëjnë të ngrijë e të mos lëvizë? 
31A di t’i lidhësh shenjëzat? A mund ta zgjidhësh brezin e Orionit? 32A mund të bësh që 
të paraqitet në kohën e duhur rrethi i kafshëve? A di ta drejtosh Arushën e Madhe me 
këlyshët e saj? 33A e di rregullin që ndjek qielli dhe e bën të vlejë për mbarë tokën? 
34A u jep ti urdhra reve, që të bjerë shiu mbi ty? 35A e dërgon ti rrufenë poshtë në tokë? 
Kur i thërret ato, a i pret urdhrat e tu? 36Kush i thotë ibisit se po ngrihet Nili? Kush i 
thotë këndesit se po vjen moti me shi? 37Kush e gjen numrin e saktë të reve? Kush i 
derdh shtambat qielli, 38kur thahen të gjitha arat, kur bëhet toka e fortë si guri? 
39A e shtyn dot drejt luaneshës prenë e saj? A e shuan dot urinë e madhe të luanëve të 
rinj, 40kur rrinë galiç në shpellat e tyre dhe zënë pritë në shkurret e dendura? 41Kush 
është ai që u jep për të ngrënë korbave, kur zogjtë e vegjël nuk gjejnë asnjë ushqim 
dhe me klithma më lajmërojnë për urinë e tyre? 

A mund të më thuash kur pjell dhia e egër? A e ke parë drenushën duke pjellë? 
2A e di sa muaj ka që është mbarsur? Kur i vjen koha e lindjes? 3Ato 

kruspullohen, pjellin të vegjlit dhe shpejt lirohen nga vuajtjet e lindjes. 4Të vegjlit 
rriten, bëhen të mëdhenj dhe të fortë, ikin dhe nuk kthehen më. 
5Kush i dha gomarit të egër lirinë e tij, kush ia zgjidhi lidhjet dhe e la të shkojë? 
6Stepën ia bëra vendbanimin e tij, në krahinën e kripës është vendi ku banon. 7Ai 
qëndron larg zhurmës së qytetit të madh, asnjë qiraxhi nuk mund ta detyrojë të 
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punojë. 8Në të gjitha malet kërkon ushqimin e tij, atje ku rritet gjelbërimi, ai e zbulon. 
9A mos mendon se do të të shërbejë demi i egër? A mos do që ta kalojë ai natën në 
stallën tënde? 10A do të të lejojë që ta drejtosh me litar për të lëruar brazda në arën 
tënde? 11-12A mund t’i besosh, që t’i sjellë në lëmë të korrat e tua? Ai do të zhduket 
përgjithmonë, bashkë me ngarkesën e tij! 
13Struci, vërtet, të godit me krahë, por a mund të fluturojë me to si lejleku? 14Në tokë i 
bën vezët dhe i lë të çelin në rërën e nxehtë. 15Për to nuk kujdeset më dhe nuk mendon 
se një këmbë mund t’i shkelë e një kafshë e egër mund t’i thyejë. 16Zogjtë e vegjël i 
braktis, sikur të ishin të huaj; nuk e çan kokën për mundime të kota. 17Kur e krijova, 
nuk i dhashë asnjë mprehtësi dhe nuk mori pjesën e vet të arsyes. 18Por kur frikësohet 
dhe ikën, kalin dhe kalorësit i përqesh. 
19Ti ia dhe kalit energjitë e famshme dhe e zbukurove qafën e tij me jele? 20Ti e lejon të 
bëjë kërcime si karakaleci? Kur turfullon me aq vrull, njeriu tmerrohet. 21Plot gëzim 
godit me thundër tokën e luginës dhe me vrull ai vërsulet mbi cilindo armik. 22Frikën 
dhe tmerrin nuk i njeh, as para shpatës nuk tërhiqet. 23Në kukuren e kalorësit të tij 
tringëllojnë shigjetat, në dritën e diellit xixëllojnë heshta dhe shtiza. 24Me galop gjëmues 
ikën duke fluturuar. Me të rënë brirët nuk rri i qetë, 25me hingëllim i përgjigjet sinjalit. 
Nga larg e nuhat betejën, i dëgjon urdhrat dhe kushtrimet. 
26Mos je ti ai mësuesi i arsyeshëm, tek i cili skifteri e mësoi zotësinë e tij për të 
fluturuar, kur hap krahët drejt jugut? 27Urdhri yt e bën shqiponjën që të ngrihet lart, 
dhe ta bëjë çerdhen në lartësi? 28Lart në mal e ndërton banesën e saj, mbi majat e 
shkëmbinjve dhe në shkrepat e thiktë. 29Që andej shikon ngado në luginë, syri i saj 
kërkon dhe përgjon ndonjë pre, 30sepse zogjtë e vegjël janë të babëzitur për gjak të 
freskët. Ndodhet kudo ku gjenden kufomat.» 

Dhe Zoti e pyeti Jobin: 2«Me mua, të fuqishmin, kërkon të hahesh? Ende do të 
më qortosh, apo do të heqësh dorë?» 

 
Jobi e pranon urtësinë e Perëndisë 
3Atëherë Jobi iu përgjigj Zotit: 4«Jam shumë i vogël, o Zot! Ç’të them? Do t’i vë duart në 
gojë! 5Kam folur më tepër se ç’duhet, të siguroj se nuk do ta përsëris më!» 
 
Shembujt për fuqinë dhe urtësinë e Perëndisë 
6Atëherë Zoti i tha nga stuhia Jobit: 
7«Tani ngrihu në këmbë, o Job, tregohu burrë! Do të të pyes. M’u përgjigj! 8E ke 
seriozisht ta vësh në dyshim të drejtën time, dhe do të më bësh fajtor, që t’i japësh të 
drejtë vetes? 9Fol, a mund të matesh me mua përsa i përket forcës? Zëri yt a mund të 
bubullojë si i imi? 10Atëherë tregoje fuqinë dhe madhështinë tënde, paraqitu si 
çudibërës e madhështor! 
 11Mos e mbaj më zemërimin tënd, shiko gjithçka të lartë dhe rrëzoje përtokë, 12shikoji 
të gjithë mendjemëdhenjtë dhe përuli, shkeli keqbërësit aty për aty! 
13Hidhi të gjithë së bashku në varr, dërgoji të gjithë në botën e të vdekurve! 14Pastaj 
nuk do të ngurroj të të lavdëroj, sepse dora jote korri fitore. 
15Shiko, për shembull, hipopotamin,♦ i cili është krijesa ime si dhe ti! Ai vërtet ha bar si 
kau, 16por ruhu nga forca e ijëve të tij dhe shikoji pak muskujt e fortë të barkut të tij! 
17Bishti i tij është i fuqishëm si trungu i cedrit, dejtë e kofshëve të tij janë të forta si 
litarë. 18Eshtrat u ngjajnë tubave prej bronzi, brinjët janë të ngurta si shufra hekuri. 
19Ai është kryevepër e krijimit tim dhe askush përveç krijuesit të tij nuk mund ta 
detyrojë. 20Malet i japin barin për ushqim, atje ku luajnë kafshët e egra. 21Shtratin e tij 
e ka nën shkurre, kurse skutën e tij në kënetë dhe në kallamishten e bregdetit. 
22Shkurret e dendura dhe shelgjet që rrethojnë bregun, i bëjnë hije trupit të tij të 
madh. 
23Edhe në qoftë se ngrihet uji, ai rri i qetë, kur ujërat e lumit i hyjnë në gojë, nuk ikën. 
24Vetëm njeriu mund t’i bëjë ballë dhe t’ia futë litarin nëpër hundë për ta kapur! 
25A mund ta zësh krokodilin ♦ me grep, a mund t’ia lidhësh gjuhën me litar? 26A mund 
t’i futësh një shkop të vogël në hundë dhe t’ia shposh nofullën me çengel? 27A do të të 
lutet shumë herë për mëshirë dhe të të bëjë lajka me shumë përkëdhelje? 28A mund të 
lidhësh me të një marrëveshje që të qëndrojë me ty përgjithmonë? 29A do të luash me të 
si të ishte një zog i vogël, a do ta përdorësh si rrip për vajzat? 30A mund ta nxjerrësh në 
ankandin e tregtarëve, të cilët do ta shesin të copëtuar në treg? 31A mund ta shposh 
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trupin e tij me heshtë, t’ia shposh tejpërtej kokën me harpunë? 32Duhet ta kuptosh 
mirë, se këto gjëra ti nuk mund t’i bësh kurrë; ti ke menduar për një luftë që nuk e 
përballon dot me jetën tënde! 
___________ 
♦ tekstualisht: behemot ( = kafshë): hipopotami është vënë këtu me përafërsi. Madje, duke 
marrë parasysh gjuhën hiperbolike, përshkrimi nuk i përgjigjet plotësisht atij të hipopotamit, por 
një kafshe parahistorike (e njëjta gjë duhet thënë edhe për krokodilin), që, ndoshta, ende rronte 
në kohën e Jobit (Jobavi i Zan 10,29). Hipopotami do të ishte brontosauri, kurse krokodili 
(leviatani = i shtrembëruari) plesorosauri. 
 

Kush shpreson ta mundë, mashtron veten; vetëm shikimi i tij e hedh njeriun 
përtokë!  

2Kush do të ishte aq guximtar për ta trembur? Do ta kishte edhe më keq, po të më dilte 
përballë!  

3A kam marrë dhuratë prej ndokujt, të cilën duhet t’ia kthej?  
A nuk më takon gjithçka që gjendet nën qiell? 
4Duhet të tregoj më shumë për krokodilin, për gjymtyrët e tij, për aftësitë e tij, edhe për 
bukurinë e strukturës së trupit të tij. 5Kush guxon t’ia hapë petkun e sipërm? Kush 
mund të depërtojë nën koracën e tij të dyfishtë? 6Kush mund ta hapë portën e madhe 
të gojës së tij, të ruajtur nga ata dhëmbë të tmerrshëm? 7Gjithë kurrizi i tij përbëhet 
nga mburoja të palëvizshme, të mbyllura dhe të vulosura, të padepërtueshme. 8Ato 
janë të lidhura me njëra-tjetrën pa boshllëk, asnjë fije ajri nuk kalon midis tyre. 9Të 
gjitha ato janë të mbërthyera aq fort e aq ngushtë, saqë asgjë nuk mund t’i çajë. 10Kur 
teshtin, drita lëshon një shkëlqim dhe sytë e tij ndrijnë si agu. 11Prej gojës së tij 
derdhen flakë të gjata dhe shkëndija fluturojnë përreth. 12Nga flegrat e hundës i rrjedh 
një mjegull e dendur, porsi avulli nga një tenxhere që zien. 13Fryma e tij mund të ndezë 
qymgjyrin, me flakët që dalin nga goja e tij. 14Në zverkun e tij ka një forcë aq të madhe, 
saqë kushdo që e sheh, dridhet nga frika. 15Palat e lëkurës së barkut, mbi të cilat 
mbështetet mirë, janë aq të ngjeshura, saqë asgjë nuk mund t’i lëvizë. 16Zemra e tij 
është e fortë si guri, nuk njeh asnjë mëshirë, është i paepur si gur mulliri. 17Kur 
ngrihet në këmbë, tmerrohen madje edhe më të fortët, dhe tërhiqen plot frikë para tij. 
18Në koracën e tij nuk depërton asnjë shpatë, asnjë heshtë, asnjë shtizë; nuk mund ta 
plagosë asnjë shigjetë. 19Hekuri për të është si kashtë dhe bronzi si dru i kalbur. 20Me 
shigjetë nuk mund ta dëbojë askush dhe gurët e hobesë janë për të si kashtë. 21Topuzi 
për të është si kërcell kashte, dhe kur fërshëllen shtiza, ai e përqesh. 22Barku i tij është 
i kreshpëruar me tehe e me maja dhe si lesë kalon nëpër baltë. 23Ujin e turbullon sikur 
po zien dhe e bën që të vlojë si tenxherja me melhem. 24Pas tij, në det mbetet një 
gjurmë e shndritshme, që shkëlqen ngjyrë argjend mbi sipërfaqen e ujit të pafund. 
25Mbi tokë nuk mund të krahasohet me asgjë; nuk ka krijesë tjetër që është aq e 
tmerrshme. 26Madje edhe më të mëdhenjtë i shikon me përbuzje, ai është mbreti i të 
gjitha kafshëve të egra.» 
 
Jobi i nënshtrohet Perëndisë 

Atëherë Jobi iu përgjigj Zotit:2«Tani e di se nuk është asgjë e pamundur për ty; 
se për gjithçka që bën plane, ti i zbaton. 3Ti më ke pyetur përse dyshoj për 

planin tënd dhe përse flas pa dijeni dhe pa arsye. Përse kam folur pa i ditur për gjëra 
që ia kalojnë mendjes sime. 4Ti më ke urdhëruar të dëgjoj dhe pastaj t’u përgjigjem 
pyetjeve të tua. 5Të njihja vetëm nga fjalët që thuheshin; por tani syri im të ka parë. 
6Më vjen turp për gjithçka që thashë; duke ndenjur përgjithmonë mbi shkrumb e hi, i 
marr mbrapsht të gjitha.» 
 
Perëndia i jep Jobit të drejtë 
7Pasi ia tha Jobit të gjitha këto Zoti, iu drejtua Elifazit nga Temani dhe i tha: 
«Zemërohem me ty dhe me dy miqtë e tu; sepse nuk keni thënë të vërtetën për mua, si 
shërbëtori im, Jobi. 8Prandaj merrni tani shtatë dema të rinj dhe shtatë desh dhe sillini 
si flijim me djegie për fajin tuaj. Jobi do të lutet për ju; sepse do ta dëgjoj atë dhe nuk 
do t’ju ndëshkoj siç e keni merituar me fjalimet tuaja.» 9Elifazi, Bildadi dhe Cofari 
vepruan sipas urdhrit të Zotit dhe Zoti e pranoi lutjen e Jobit për ta. 
 

41

42



 669

Perëndia i jep Jobit fat të ri 
10Pasi Jobi iu lut për tre miqtë e tij, Zoti bëri që të shërohej dhe i dha dyfishin e asaj që 
kishte më parë. 11Të gjithë vëllezërit dhe motrat e tij, si dhe miqtë e mëparshëm, i bënë 
vizitë dhe festuan bashkë me të në shtëpinë e tij. Ata i shprehën ndjenjat e tyre dhe e 
ngushëlluan për fatkeqësinë që kishte hedhur Zoti mbi të. Secili i dhuroi një monedhë 
argjendi të madhe dhe një unazë të artë. 
12Për pjesën tjetër të jetës, që i mbetej, Zoti e bekoi Jobin më shumë se më parë. Në 
fund, Jobi kishte 14.000 dele dhe dhi, 6.000 deve, 2.000 qe dhe 1.000 gomarë. 13I 
lindën edhe shtatë bij dhe tri bija. 14Bijën e parë e quajti Pëllumbesha e vogël, të dytën 
Lule kanelle, kurse më të rejën, Pufja e pudrës. 15Në mbarë vendin nuk kishte gra më 
të bukura se bijat e Jobit. Ati i tyre u bëri mend në testamentin e tij, si dhe bijve dhe 
secilës e secilit i dha trashëgim një pjesë të pronës së tij të tokës. 
16Pas vënies së tij në provë, Jobi jetoi edhe 140 vjet, kështu që pa nipërit dhe 
stërnipërit. 17Vdiq në moshë të thyer, pas një jete të pasur dhe të kënaqur. 
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KËNGA E KËNGËVE 
 

Kënga më e bukur e të gjitha këngëve, nga Solomoni.♦  
 

Kënga e parë 
Gruaja 
2Buzët e tua më mbulojnë me puthje; dashuria jote është më e ëmbël se vera. 
3Kundërmimi i parfumit tënd është joshës; tingëllimi i emrit tënd ma sjell ndërmend. 
Asnjë grua nuk mund t’i qëndrojë dashurisë për ty. 4Merrmë me vete dhe do të 
largohemi fshehurazi; bëhu mbreti im dhe futmë në dhomën tënde. Do të gëzohemi së 
bashku, do të pimë shumë dhe do të humbasim në dashuri. Nuk është çudi që të 
gjitha gratë të duan! 5 O gratë e Jerusalemit, jam e zeshkët, por e bukur; e zeshkët si 
tendë beduinësh, por e bukur si perdet në pallatin e Solomonit. 6Mos më shikoni me 
përbuzje për shkak të ngjyrës sime, sepse më ka zënë dielli. Vëllezërit e mi u zemëruan 
me mua dhe më detyruan të punoja në vresht. Nuk kisha kohë për t’u kujdesur për 
veten. 7Më thuaj, o i dashuri im, ku do ta çosh kopenë tënde për ta kullotur? Ku do ta 
lësh të pushojë nga vapa e ditës? Kështu, nuk do të duket sikur të kërkoja aventurë 
pranë kopeve të barinjve të tjerë. 
____________ 
♦ titulli i librit është sipëror hebraik. 
 
Burri 
8A nuk e di vendin, o grua e bukur? Shko dhe ndiqe kopenë; për dhitë e tua gjej 
kullotë afër tendave të barinjve. 9Ti, o e dashura ime, i tërheq burrat si tërheq pela 
kuajt e karrocave të faraonit. 10Flokët të zbresin ëmbël mbi faqet dhe të bien mbi qafë si 
gurë të çmueshëm. 11Por ne do të të bëjmë një gjerdan ari me stolisje argjendi. 
 
Gruaja 
12Mbreti im rri i shtrirë në divanin e tij dhe parfumi im e mbush ajrin me kundërmim. 
13I dashuri im është për mua si një kuti me mirrë erëkëndshme, i fshehur mes gjinjve 
të mi, 14është si një tufë lulesh kënaje që lulëzojnë në vreshtat e EinGediut. 
 
Burri 
15Sa e bukur je, o e dashura ime! Si shkëlqejnë sytë e tu nga dashuria! 
 
Gruaja 
16Sa i bukur je, o i dashuri im! Sa kënaqësi gjej me ty! Bari i gjelbër do të jetë shtrati 
ynë; 17cedrat do të jenë trarët e shtëpisë sonë, kurse selvitë do të jenë tavani i saj. 
 

Unë jam vetëm një lule e egër në Sharon, një zambak i luginave. 
Burri 

2Si zambaku mes gjembave ashtu është edhe e dashura ime mes grave. 
 
Gruaja 
3Si një mollë mes pemëve të pyllit, ashtu është edhe i dashuri im mes burrave. Më 
pëlqen të rri nën hijen e saj dhe t’ia shijoj frutat e ëmbla e plot lëng. 4Ai më ka sjellë në 
sallën e tij të banketit dhe mbi mua ka ngritur perden e tij të dashurisë. 5Ma përtërini 
forcën me rrush të thatë dhe më freskoni me mollë, sepse më ka sëmurur dashuria. 
6Dora e tij e majtë është nën kokën time dhe dora e tij e djathtë më përkëdhel. 7Më 
premtoni, ju gra të Jerusalemit; betohuni në emër të gazelave të shpejta, që nuk do ta 
ndërpritni dashurinë tonë. 
 
Kënga e dytë 
Gruaja 
8Po dëgjoj zërin e të dashurit tim. Ai po vjen me vrap drejt meje, duke kapërcyer nëpër 
male, duke kaluar nëpër kodra. 9I dashuri im është si gazelë, ose si një dre i ri. Ja ku 
erdhi, është pranë murit. Shikon brenda nga dritarja dhe hedh shikimin mbi parmak. 
10I dashuri im po flet me mua. 
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Burri 
Eja, o e dashura ime; o e shtrenjta ime, eja me mua. 11Dimri ka kaluar; shiu pushoi; 
12në fushë lulet janë në lulëzim. Kjo është koha për këngë; kënga e pëllumbave 
dëgjohet në fushë. 13Fiqtë kanë filluar të piqen; ajri kundërmon me aromën e hardhive 
në lulëzim. Eja, o e dashura ime, o e shtrenjta ime, eja me mua. 14Ti je si pëllumbi që 
fshihet në plasën e shkëmbit. Lërmë ta shoh fytyrën tënde të dashur dhe ta dëgjoj 
zërin tënd magjepsës. 
15Zini dhelprat, dhelprat e vogla, para se ta shkatërrojnë vreshtin tonë në lulëzim. 
 
Gruaja 
16I dashuri im është vetëm i imi, dhe unë jam e tija. Ai e kullot kopenë e tij mes 
zambakëve, 17derisa të fryjnë flladet e mëngjesit dhe të zhduket errësira. Kthehu, o i 
dashuri im, si gazelë, si një dre në malet e Beterit. 

Në shtratin tim kur shtrihem për të fjetur, çdo natë ëndërroj për atë që dua, e 
kërkoj pa pushim, por nuk e gjeta. 2Nëpër qytet u enda, shëtita ngado, nëpër rrugët 

dhe rrugicat e tij duke kërkuar atë që dua. E kërkova, por nuk mund ta gjeja. 3Rojtarët 
e natës, që patrullonin në qytet, më panë. I pyeta: «A e keni parë të dashurin tim?» 
4Sapo u largova nga ata, e gjeta. E mora për dore dhe nuk doja ta lëshoja, derisa ta 
sillja në shtëpinë e nënës sime, në dhomën ku linda. 
5Më premtoni, o gratë e Jerusalemit; betohuni në emër të gazelave të shpejta, që nuk 
do të na e ndërpritni dashurinë. 
 
Kënga e tretë 
Gruaja 
6Ç’është kjo që po afrohet nga shkretëtira, si një kolonë tymi, kundërmues me temjan 
dhe mirrë, me temjanin që shesin tregtarët? 7Po vjen Solomoni, i mbajtur në fronin e 
tij; 60 ushtarë formojnë rojen e tij personale, janë ushtarët më të mirë në Izrael. 8Të 
gjithë ata janë të shkathët në shpatë; ata janë veteranë të sprovuar në beteja. Secili 
është i armatosur me shpatë, për t’u bërë ballë sulmeve të natës. 9Mbreti Solomon 
bartet në fronin e bërë prej drurit më të bukur. 10Shtyllat e fronit janë lyer me argjend 
dhe froni është i mbuluar me pëlhurë qëndisur me ar. Jastëkët e tij janë të mbuluar 
me pëlhura të purpurt, të endur me dashuri nga gratë e Jerusalemit. 11Gratë e Cionit, 
ejani ta shihni mbretin Solomon. Ai mban kurorën që ia vuri mbi kokë e ëma ditën e 
dasmës së tij, ditën e gëzimit dhe të haresë së tij. 
 
Burri 

Sa e bukur je, o e dashura ime! Sa të shkëlqejnë sytë pas ferexhes që ke hedhur. 
Flokët e tua duken si një tufë dhish që zbresin me kërcim nga kodrat e Gileadit. 

2Dhëmbët e tu janë të bardhë si delet që sapo janë qethur dhe larë. Asnjëri nuk të 
mungon; ata të gjithë shkojnë njëri pas tjetrit. 3Buzët e tua janë si kordele e kuqe e 
ndezur; sa të bukura duken kur flet ti. Faqet e tua kuqëlojnë pas ferexhes sate. 4Qafa 
jote është si kulla e Davidit, e rrumbullakët dhe e lëmuar, me gjerdan të varur rreth saj 
si një mijë mburoja. 5Gjinjtë e tu janë si gazela, si dy drenusha kullotur mes 
zambakëve. 6Dua të rri në kodrën tënde të mirrës, në kodrën tënde të temjanit, gjersa 
të fryjnë flladet e mëngjesit dhe të zhduket errësira. 7Sa e bukur je, o e dashura ime, sa 
e përsosur je! 
8Eja me mua, o nusja ime! Lëri malet e Libanit, eja me mua! Zbrit nga mali Amana, 
nga mali Senir, nga mali Hermon! Lëri këto male ku banojnë luanët dhe leopardët. 
9Shikimi i syve të tu, o e dashura ime dhe nusja ime, dhe gjerdani që po mban, ma 
kanë plagosur zemrën. 10Dashuria jote më jep kënaqësi, o e dashura ime, dhe nusja 
ime. Dashuria jote është më e mirë se vera; parfumi yt kundërmon më shumë se të 
gjitha erëzat. 11Në buzët e tua gjej shijen e mjaltit, o e dashura ime; gjuha jote për mua 
është qumësht dhe mjaltë. Veshja jote ka gjithë aromën e drurëve të Libanit. 
12Ti je kopshti im i fshehtë, o e dashura ime, o nusja ime; je burim vetëm për mua, je 
gurra ime e rezervuar. 13Ti ke freskinë e kopshtit të parajsës, ku rriten shegë me fruta 
shumë të shijshme. Atje përzihen parfumet e kënasë dhe të nardit, 14të shafranit, të 
dafinës e të kanellës, me ato të të gjithë drurëve erëkëndshëm. Atje rriten mirra dhe 
pelini me gjithfarë erërash kundërmuese. 15Atje ka burime me ujë të kulluar, një 
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shatërvan me ujë të rrjedhshëm, përrenj që zbresin vrullshëm nga malet e Libanit. 
 
Gruaja 
16Zgjohu, o erë e veriut. O erë jugore, fryj në kopshtin tim; mbushe ajrin me 
kundërmim. Le t’i afrohet i dashuri im kopshtit të tij dhe të hajë frutat e tij më të mira. 
 
Burri 

Kam hyrë në kopshtin tim, o e dashura ime, nusja ime. Kam mbledhur rrëshirën 
dhe mirrën time; po ha mjaltin dhe hojet e mia. 

 
Gratë 
Hani dhe pini, o të dashuruar, derisa të deheni me dashuri! 
 
Kënga e katërt 
2Unë po flija, por zemra ime ishte zgjuar. Pashë në ëndërr se si i dashuri im trokiti në 
derë. 
 
Burri 
Lërmë të hyj, o e dashura ime, pëllumbesha ime. E kam kokën të lagur nga vesa, edhe 
flokët të njomura nga mjegulla. 
 
Gruaja 
3Tashmë jam zhveshur; përse të vishem përsëri? Këmbët i kam larë; përse t’i ndot 
përsëri? 
4I dashuri im e futi dorën nëpër dritaren e derës; e dëgjova, se si po kërkonte shulin. 
5Isha gati ta lija të hynte. Kur kapa dorezën dhe desha ta hap, duart i kisha të lyera 
me mirrë dhe gishtërinjtë më rrëshqitnin nga vaji i mirrës. 6Ia hapa derën të dashurit 
tim, por ai tashmë kishte ikur. Sa shumë doja ta dëgjoja zërin e tij! E kërkova, por nuk 
e gjeta; e thirra, por nuk mora asnjë përgjigje. 
7Takova rojet që patrullonin qytetin; ata më gjetën, më rrahën dhe më plagosën; 
rojtarët e murit të qytetit më rrëmbyen mantelin. 8Më premtoni, o gratë e Jerusalemit, 
që në qoftë se e gjeni të dashurin tim, do t’i thoni se jam sëmurur nga dashuria. 
 
Gratë 
9O më e bukura ndër gra, a është i dashuri yt i ndryshëm nga të dashurit e tjerë? Ç’ka 
të mrekullushme në të, që të të japim këtë premtim? 
 
Gruaja 
10I dashuri im është i bukur dhe i fortë; ai dallohet midis dhjetë mijë të tjerëve. 11Fytyra 
e tij është e bronzuar dhe e lëmuar; flokët e tij valëvalë janë, të zeza si korbi. 12Sytë e tij 
janë të bukur, si pëllumbat pranë përroit që rrjedh, ata duken si të larë në qumësht, si 
të futur në kuti xhevahiresh. 13Faqet e tij janë të bukura si kopshti që është plot me 
barëra erëshumë. Buzët e tij janë si zambakët, të njomura me mirrë të lëngshme. 
14Krahët e tij janë të formuara mirë dhe në gisht mban unaza me margaritarë. Trupi i 
tij është si fildish i lëmuar, i zbukuruar me safirë. 15Kofshët e tij janë si shtylla albastri, 
të ngulura fort në bazament të artë. Ai është madhështor si malet e Libanit dhe 
cedrave të tyre u ngjan në hijeshi. 16Goja e tij është e ëmbël kur e puth; gjithçka e tij 
mua më magjeps. Ja si është i dashuri im, o gratë e Jerusalemit. 
 
Gratë 

O më e bukura ndër gra, ku ka ikur i dashuri yt? Na thuaj, në ç’rrugë ka shkuar i 
dashuri yt, që të të ndihmojmë për ta gjetur. 

 
Gruaja 
2I dashuri im ka shkuar në kopshtin e tij, ku rriten balsamet. Ai po kullot kopenë e tij 
dhe në kopsht po mbledh zambakë. 3Unë jam me të dashurin tim dhe i dashuri im 
është me mua. Ai po kullot kopenë e tij atje ku rriten zambakët. 
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Kënga e pestë 
Burri 
4E dashura ime, ti je e bukur si Jerusalemi, e bukur si qyteti i Tircës, befasuese si këto 
qytete. 5Hiqi pak sytë prej meje, se vështrimi yt më robëron. Flokët e tua më ngjajnë me 
një tufë dhish, që zbresin duke kërcyer nga kodrat e Gileadit. 
6Dhëmbët i ke të bardhë, si një tufë delesh sapo të lara. Nuk të mungon asnjëri prej 
tyre; të gjithë shkojnë në gojën tënde të bukur. 7Pas ferexhes që ke hedhur, buzët të 
kuqojnë. 8Le të ketë mbreti 60 mbretëresha, 80 shemra, dhe vajza të reja të 
panumërta! 9Por unë dua vetëm një dhe ajo është pëllumbesha ime, thesari im. Ajo 
është e vetmja bijë e nënës, fëmija i dashur i saj. Të gjitha gratë e shikojnë dhe e 
lavdërojnë; mbretëreshat dhe shemrat e ngrenë në qiell. 
10Kush është kjo, shikimi i së cilës është si agimi. Ajo është e bukur dhe ndriçuese, 
verbuese si shkëlqimi i diellit ose i hënës. 11Kam zbritur ndër bajame për të parë bimët 
e reja në luginë, për të parë gjethet e reja në hardhi dhe lulëzimin e shegëve. 12Po 
dridhem; ti më ke bërë të etur për dashuri, si luftëtari i karrocës për betejë. 
 
Gratë 
13Kërce, kërce, o vajzë e Shulamit. Lëna të të shikojmë se si kërcen! 
 
Gruaja 
Përse doni të më shihni se si kërcej në mes të soditësve? 
 
Burri 

Sa vajzë e bukur je! Sa të bukura janë këmbët e tua në sandale! Vija e lakuar e 
kofshëve të tua është si vepër artisti. 2Atje ka një kupë vere me beharna, që kurrë 

nuk shterojnë. Atje ka duaj gruri, të rrethuar nga zambakët. 3Gjinjtë e tu janë si dy 
drerë, si dy gazela binjake. 4Qafa jote është si një kullë fildishi. Sytë e tu janë si liqenet 
në qytetin Heshbon. Hunda jote është e bukur si kulla e Libanit, që bën rojë në 
Damask. 5Kokën tënde e mban lart si mali Karmel. Gërshetat e flokëve të tu shkëlqejnë 
si atllasi më i mirë; bukuria e tyre mund të robërojë edhe mbretin. 
6Sa e hijshme dhe e bukur je, o e dashura ime! Sa të plota janë kënaqësitë e dashurisë 
sate! 7Ti je e hijshme si palma dhe gjinjtë e tu janë si tufa hurmash Arabie. 8Do të 
ngjitem në palmë dhe do t’i mbledh frutat e saj. Për mua gjinjtë e tu janë si bistakë 
rrushi, fryma jote është si aroma e këndshme e mollëve 9dhe goja jote është si vera më 
e mirë. 
 
Gruaja 
Atëherë le të rrjedhë vera drejt të dashurit tim, duke kaluar nëpër buzët dhe dhëmbët e 
tij. 10Unë i takoj të dashurit tim, dhe ai ka dëshirë për mua. 11Eja, o i dashuri im, le të 
dalim në fshat dhe ta kalojmë natën në fusha. 12Do të ngrihemi herët për të shikuar 
hardhitë, për të parë nëse ato kanë filluar të rriten, nëse bulëzojnë lulet, nëse shegët 
janë në lulëzim. Atje do të të jap dashurinë time. 13Mund të ndiesh erën e 
madërgonave; të gjitha frutat e këndshme do të jenë pranë portës sonë. O i dashuri im! 
Për ty kam ruajtur kënaqësitë e vjetra dhe të reja. 
 

Do të dëshiroja të ishe vëllai im, që nëna ime të të kishte dhënë gji. Atëherë po të të 
ndeshja në rrugë, do të mund të të puthja dhe askush nuk do të na kritikonte. 2Do 

të të merrja në shtëpinë e nënës sime, ku mund të më mësoje si bëhet dashuri. Do të 
të jepja për të pirë nga vera ime me aromë, nga lëngu i shegëve të mia. 
3Dora jote e majtë është nën kokën time dhe dora jote e djathtë më përkëdhel. 
4Më premtoni, ju o gratë e Jerusalemit, që nuk do ta ndërpritni dashurinë tonë. 
 
Kënga e gjashtë 
Gratë 
5Kush po afrohet nga shkretëtira, krah për krah me të dashurin e saj? 
 
Gruaja 
Të zgjova nën mollë, në vendin ku linde. 6Mbyllja zemrën tënde çdo zemre përveç 
zemrës sime; mos mbaj në duar askënd përveç meje. Dashuria është e fuqishme si 
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vdekja; pasioni është i fortë si vetë vdekja. Ndizet dhe digjet si zjarr bubullues. 7Uji nuk 
mund ta shuajë; asnjë baticë nuk mund ta përmbytë. Në qoftë se ndokush do të 
kërkonte ta blinte dashurinë me pasurinë e tij, do të fitonte vetëm përbuzje. 
 
Vëllezërit e gruas 
8Kemi një motër të re dhe gjinjtë e saj janë ende të vegjël. Ç’do të bëjmë me të kur të 
vijë një i ri e ta kërkojë për t’u martuar?  

9Në qoftë se ajo është mur, do t’i ndërtojmë një kullë të argjendtë. Në qoftë se ajo është 
portë e hapur, ne do ta mbrojmë me dërrasa cedrash. 
Gruaja 
10Unë jam një mur dhe gjinjtë e mi janë kullat e tij. I dashuri im e di se bashkë me atë 
gjej kënaqësi dhe paqe. 
 
Burri 
11Solomoni ka një vresht në një vend të quajtur Baal-Hamon. Ka bujq që ia marrin me 
qira; secili paguan një mijë monedha argjendi.  

12Solomoni mund t’i mbajë lirisht një mijë monedhat e tij dhe bujqit dyqind le t’i 
mbajnë si pjesë të tyre; unë kam vreshtin tim! 
13Në kopsht jam, o e dashura ime, dhe zërin tënd pres ta dëgjoj. Me shokët jam e 
presim që të flasësh. 
 
Gruaja 
14M’u afro, o i dashuri im, i shkathët si gazela, si dreri i ri në malet ku rriten erëzat! 
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LIBRI I RUTËS 
 
Ruta nuk e lë vjehrrën e saj në baltë 

1-2Në kohën kur izraelitët ishin ende nën sundimin e gjyqtarëve, në tokën (e 
premtuar) shpërtheu një zi buke. Prandaj, Elimelehu prej klanit të Efratit, e la 

vendlindjen e tij, Bet-Lehemin në Judë, dhe shkoi me gruan e tij, Noominë, dhe të 
bijtë, Mahlonin dhe Kiljonin, në vendin e Moavit. Gjatë kohës që banuan atje, 
3Elimelehu vdiq, dhe Noomia mbeti vejushë, me të dy bijtë e saj. 4Bijtë e saj u martuan 
me dy gra moavase, Orpën dhe Rutën. Dhjetë vjet më vonë, vdiqën edhe Mahloni dhe 
Kiljoni, 5dhe nëna e tyre, Noomia, tani mbeti vetëm dhe pa mbrojtje. 
6-7Kur mori vesh që Zoti e kishte ndihmuar popullin e tij dhe që në Judë kishte përsëri 
për të ngrënë, ajo vendosi të largohej nga vendi i Moavit dhe të kthehej në Judë. E 
shoqëruan të dyja të rejat. 
8Rrugës ajo u tha të dyjave: «Kthehuni! Kthehuni te nënat tuaja. Zoti t’ju shpërbleftë 
për të mirat që u keni bërë atyre që janë tani të vdekur si dhe mua! 9Ju martoftë dhe ju 
bëftë që të gjeni lumturi në shtëpitë e tyre!» 
Noomia i puthi të dyjat, që të ndahej prej tyre. Por ato qanin 10dhe i thanë: «Ne nuk do 
të të lëmë. Do të vijmë me ty, te populli yt.» 
11Noomia kundërshtoi: «Kthehuni, bijat e mia! Përse doni të vini me mua? Unë nuk 
kam më djem të tjerë, të cilët mund të bëhen burrat tuaj. 12Shkoni, kthehuni, bijat e 
mia! Unë jam shumë e moshuar për t’u martuar përsëri. Edhe po të ishte e mundur 
kjo dhe të martohesha sot, e pastaj të lindja djem – 13a do t’i pritni ju ata gjersa të 
rriten? Doni të mbeteni të vetmuara për një kohë kaq të gjatë dhe të hiqni dorë nga 
burrat? Jo, bijat e mia!» 
14Ruta dhe Orpa qanin edhe më shumë. Orpa e puthi vjehrrën e saj dhe u nda nga ajo; 
por Ruta nuk pranoi të ndahej. 15Noomia i tha asaj: «Shihe kunatën tënde; ajo u kthye 
te populli i saj dhe te perëndia i saj. Ndiqe edhe ti shembullin e saj!» 
16Por Ruta iu përgjigj: «Mos më shtrëngo të të lë! Dua të qëndroj me ty. Kudo që të 
shkosh, do të vij edhe unë; kudo që të vendosesh, do të vendosem edhe unë me ty. 
Populli yt do të jetë populli im, dhe Perëndia jote do të jetë Perëndia ime. 17Kudo që të 
vdesesh dhe të varrosesh ti, atje do të vdes dhe do të varrosem edhe unë. Në qoftë se 
më ndan nga ti diçka tjetër përveç vdekjes, le të më gjejë zemërimi i Zotit!» 
18Kur Noomia e pa, që Ruta ishte shumë e vendosur, hoqi dorë për ta bindur që të 
kthehej në shtëpi. 19Kështu, të dyja shkuan së bashku në Bet-Lehem. Kur mbërritën 
atje, menjëherë lajmi u përhap në mbarë qytetin dhe gratë thirrën: «Vallë kjo është 
Noomia?» 
20«Mos më quani më Noomi, – u tha, – më quani Mara (Hidhërim), sepse Perëndia, i 
Gjithëpushtetshmi, më ka përgatitur një fat të hidhur. 21Që këtu u nisa me burrin tim 
dhe me dy bij. Tani Zoti bën që të kthehem në vendin tim e varfër dhe pa mbrojtës. 
Përse më quani ende Noomi? Zoti i gjithëfuqishëm u drejtua kundër meje dhe më rrëzoi 
në mjerim.» 
22Kështu, Noomia u kthye në Bet-Lehem me të renë e saj atëherë kur atje kishin filluar 
të korrat e elbit. 
 
Ruta gjen një mbrojtës 

Noomia kishte një të afërm me emrin Boaz. Ai i takonte klanit të Elimelehut dhe 
ishte njeri i aftë dhe me pasuri. 2Një ditë Ruta i tha vjehrrës së saj: «Dua të dal për 

t’i mbledhur kallinjtë që kanë lënë korrësit. Do të gjej dikë që do të më japë lejën për 
këtë.»  
«Mirë, – tha Noomia, – shko lirisht!» 3Ruta shkoi në arë dhe mblodhi kallinj pas 
korrësve. Ndodhi që ara i takonte tokës së Boazit. 
4Pak më vonë vetë Boazi u nis nga qyteti dhe u doli korrësve përpara.  
«Zoti me ju!» – i përshëndeti, dhe ata iu përgjigjën: «Zoti të bekoftë!»  

5Boazi e pyeti njeriun që ishte mbikëqyrës mbi korrësit: «Nga është ajo vajza atje?»  

6Ai iu përgjigj: «Ajo është një moavase, ka ardhur me Noominë. 7Ajo na u lut që ta 
lejonim të mblidhte atë që lënë korrësit midis duajve. Ajo ka që nga agimi në këmbë, 
dhe tani është ulur në hije dhe po bën pushim për herë të parë.» 
8Atëherë Boazi iu drejtua Rutës i tha: «Dëgjoje këshillën time! Mos shko në asnjë arë 
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tjetër për të mbledhur kallinj. Rri këtu dhe qëndro pranë shërbëtoreve të mia. 9Mblidh 
gjithnjë atje ku po korret dhe shko pas lidhësve të duajve. U kam dhënë urdhër 
shërbëtorëve të mi që mos të të mërzitin. Kur të kesh etje, shko te shtambat dhe pi nga 
uji që kanë sjellë me vete shërbëtorët.» 
10Ruta ra përmbys dhe e pyeti: «Pse je kaq mirëdashës ndaj meje? Sidoqoftë, unë jam e 
huaj.» 
11Boazi iu përgjigj: «Më kanë treguar gjithçka që ke bëre për vjehrrën tënde, që nga 
vdekja e burrit tënd. Ti i ke lënë prindërit dhe vendin tënd dhe ke ardhur te një popull, 
që më parë nuk e njihje. 12Zoti, Perëndia e Izraelit, tek i cili ke kërkuar strehim, të 
shpërbleftë me pasuri për gjithçka që ke bërë.» 
13«Mirësia jote më ndihmoftë edhe në të ardhmen! – iu përgjigj Ruta. – Ti më ke 
ngushëlluar dhe ke folur me mua me shumë mirësi, megjithëse jam më e ulët se 
shërbëtoret e tua.» 
14Në orën e ngrënies, Boazi i tha Rutës: «Eja te ne dhe merr bukë! Ti mund ta lyesh atë 
në musht.»  
Kështu, Ruta u ul pranë korrësve, dhe Boazi i dha kokrra gruri të pjekura me aq 
bollëk, saqë asaj i tepruan shumë. 15Kur ajo u ngrit, për t’i mbledhur përsëri kallinj, 
Boazi u dha urdhër shërbëtorëve të tij: «Lëreni të mbledhë midis duajve të ngritur dhe 
mos e pengoni. 16Lini me qëllim kallinj që të bien nga duajt, që të mund t’i mbledhë ajo, 
dhe mos i thoni asnjë fjalë të ashpër!» 
 
Vjehrra e Rutës e njeh fatin hyjnor 
17Kështu, Ruta mblodhi kallinj, deri në mbrëmje dhe pastaj i shiu ato. Ajo kishte 
mbledhur rreth dhjetë kilogramë. 18Ajo e mbajti trastën deri në qytet dhe ia çoi vjehrrës 
elbin e mbledhur. Asaj ia dha edhe kokrrat e grurit të pjekur, që i tepruan nga dreka. 
19Noomia e pyeti: «Ku i ke mbledhur kallinjtë sot? Në arën e kujt ishe? Zoti e bekoftë 
njeriun që të ka dhënë leje.» 
Ruta i tregoi se ai njeri ishte Boazi. 20Atëherë Noomia i tha: «Tani e kuptoj se Zoti nuk 
na ka lënë në baltë, as të gjallët e as të vdekurit tanë. Zoti e bekoftë atë burrë! Ti duhet 
ta dish, – vazhdoi ajo, – se Boazi është i afërmi ynë. Ai i takon rrethit të atyre që, sipas 
Ligjit, detyrohen të na ndihmojnë.» 
21Ruta më tej i tregoi: «Ai më tha se duhet të lidhem me njerëzit e tij, derisa t’i kenë 
mbledhur të gjitha të korrat e tyre.» 22«Mirë, ashtu – tha Noomia. – Shko vetëm me 
shërbëtoret e tij. Në ndonjë arë tjetër ka mundësi që njerëzit të të mërzitin.» 
23Gjatë gjithë kohës së të korrave të elbit dhe të grurit, Ruta ishte e lidhur me 
shërbëtoret e Boazit. Por, në mbrëmje kthehej çdo herë te vjehrra e saj. 
 
Ruta guxon të lutet për diçka 

Një ditë, Noomia i tha Rutës: «Dua që ti të gjesh përsëri një burrë dhe një atdhe. 2E 
di se Boazi, me shërbëtoret e të cilit ishe e lidhur, është i afërmi ynë. Sonte në 

mbrëmje, ai do të punojë me lopatë në lëmë për të ndarë bykun nga elbi. 3Lahu dhe 
lyeju, vishu me rrobat më të mira dhe shko në lëmë. Kujdes që mos të të vërë re, para 
se të mbarojë darkën. 4Shiko ku shtrihet dhe, kur ta ketë zënë gjumi, futu nën 
batanijen e tij te këmbët. Ai do të të tregojë se ç’duhet të bësh!» 
5-6«Do të bëj gjithçka sipas këshillës sate» – iu përgjigj Ruta dhe shkoi në lëmë. 7Pasi 
hëngri dhe piu Boazi, ra të flinte me qejf dhe i kënaqur në një anë të grumbullit të 
drithit. Ruta u afrua tinëz dhe iu fut nën batanije, në fund të këmbëve. 8Në mesnatë, 
Boazi u çua nga gjumi i trembur dhe u përkul nga këmbët. Atje ishte shtrirë një grua. 
9«Kush je ti?» – pyeti. «Jam Ruta – iu përgjigj ajo. – Më fal, kërkoj mbrojtje tek ti. Ti u 
takon atyre që, sipas Ligjit, janë të detyruar të më ndihmojnë.» 
10Boazi iu përgjigj: «Zoti të bekoftë! Kjo gjë që po bën tani, tregon, më shumë se gjithçka 
tjetër, që ke bërë gjer këtu, se ti ke mbetur besnike ndaj vjehrrës sate. Ti kishe 
mundësi të martoheshe me një burrë më të ri dhe me siguri do të kishe gjetur një 
burrë të pasur. 11Mos ki merak! Do të bëj gjithçka që kërkon prej meje. Kushdo në 
qytet e di se ti je grua e aftë. 12Dhe është e vërtetë që unë jam i detyruar të të ndihmoj. 
Por është edhe një njeri tjetër që është më i afërt se unë. 13Kaloje natën këtu! Nesër në 
mëngjes do t’ia lë atij të zgjedhë, nëse do ta përmbushë detyrimin ose jo. Përndryshe, 
do ta përmbush unë. Këtë ta premtoj, betohem për Zotin që vepron. Qëndro këtu deri 
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në mëngjes!» 
14Ruta u shtri përsëri; por u ngrit para se të zbardhte agimi, kur njerëzit mund ta 
njihnin. Sepse vetë Boazi tha: «Është më mirë që askush të mos e marrë vesh që një 
grua ishte në lëmë.» 15Para se të nisej Ruta, Boazi i tha: «Hiqe mantelin dhe shtrije në 
tokë!» Ai derdhi në të rreth njëzet kilogramë elb dhe ia ngriti ngarkesën në sup. Pastaj 
ajo u kthye në qytet. 
16Kur Ruta u kthye në shtëpi, vjehrra e saj e pyeti, se si vajti puna. Ruta i tregoi se 
Boazi i ishte përgjigjur me dashamirësi. 17«Më dha edhe tërë këtë elb – shtoi ajo. – Nuk 
donte që të kthehesha duarzbrazët te vjehrra ime.» 18Noomia iu përgjigj: «Tani ti mund 
të presësh e qetë se si do të përfundojë puna. Boazi nuk do të jetë i qetë derisa ta 
zgjidhë këtë çështje.» 
 
Ruta merr një burrë bujar 

Ndërkohë, Boazi kishte shkuar në sheshin e mbledhjes, pranë portës së qytetit, dhe 
atje ishte ulur. Kur kaloi njeriu që ishte më i detyruar se ai për ta ndihmuar Rutën, 

i thirri e i tha: «Afrohu dhe ulu!» 2Pastaj Boazi thirri dhjetë burra nga pleqtë e qytetit 
dhe, pasi u ulën edhe ata, 3i tha njërit: «Ti e di se Noomia është kthyer nga vendi i 
Moavit. Ajo do të shesë ngastrën që i takonte të afërmit tonë, Elimelehut. 4Për këtë doja 
të të bëja një propozim: Bleje ti tokën, në prani të pleqve dhe të burrave të tjerë të 
mbledhur këtu. Thuaj nëse do ta bësh apo jo! Unë duhet ta di, sepse ti je i pari, i cili 
është i detyruar për këtë; pas teje e kam unë radhën.» 
Tjetri iu përgjigj: «Do ta bëj.» 
5Boazi vazhdoi: «Në qoftë se ia blen Noomisë arën, njëkohësisht ti merr përsipër detyrën 
që të kujdesesh për gruan moavase, Rutën, dhe në vend të burrit të vdekur, të bësh 
me të fëmijë, të cilit do t’i takojë ngastra e blerë si tokë e trashëgueshme.» 6«Në qoftë se 
është kështu, heq dorë – tha tjetri. – Ndryshe do të dëmtoj trashëgimin tim. E dorëzoj 
të drejtën. Nuk mund ta mbroj.» 
7-8Pastaj hoqi këpucën dhe ia dorëzoi Boazit. Dikur në Izrael, në rastin e përfundimit të 
ndonjë marrëveshjeje tregtare, me këtë shenjë miratohej ndërrimi i së drejtës së 
pronarit mbi diçka. 9Boazi iu drejtua burrave të pranishëm e u tha: «Ju sot jeni 
dëshmitarë që unë ia kam blerë Noomisë gjithçka që i takonte Elimelehut dhe bijve të 
tij, Kiljonit dhe Mahlonit. 10Gjithashtu kam marrë për grua vejushën e Mahlonit, gruan 
moavase, Rutën, dhe kam marrë përsipër detyrimin që të bëj një bir, në vend të 
Mahlonit, të cilit do t’i takojë trashëgimi i tij. Emri i Mahlonit nuk duhet të harrohet në 
klanin e tij dhe familja e tij duhet të qëndrojë në këtë qytet dhe në Izrael. Ju e dëgjuat 
deklaratën time dhe për këtë jeni dëshmitarë.» 11Pleqtë dhe të gjithë burrat e tjerë që 
ishin në shesh pranë portës, thanë: «Ne jemi dëshmitarë për këtë! Zoti e bekoftë gruan 
tënde, dhe ata që do të hyjnë në shtëpinë tënde. Të dhëntë aq fëmijë sa Rahelës dhe 
Leas, prej të cilave rrjedh mbarë Izraeli. Fitofsh ndikim në klanin tënd dhe u bëfsh i 
famshëm ndër banorët e Bet-Lehemit. 12Me anë të pasardhësve që do të t’i japë Zoti 
nëpërmjet gruas sate, familja jote u bëftë e rëndësishme si familja e Perecit, birit të 
Tamarës dhe Judës. 
 
Ruta bëhet stërgjyshja e mbretit David 
13Kështu, Boazi e mori Rutën për grua. Zoti bëri që Ruta të mbetej shtatzënë dhe të 
lindë një djalë. 14Atëherë gratë i thanë Noomisë: «Lavdi i qoftë Zotit! Ai të ka dhuruar 
një mbrojtës. Nipi yt le të bëhet i famshëm në Izrael! 15Të sjelltë jetë të re e u bëftë 
shkop i pleqërisë sate. Sepse ai është biri i së resë sate, që mori me kaq besnikëri anën 
tënde. Me të vërtetë, ti ke tek ajo më shumë se shtatë bij!»16Noomia e mori foshnjën në 
prehrin e saj dhe e rriti si fëmijën e vet. 17Gratë e fqinjëve e quanin «birin e Noomisë» 
dhe i vunë emrin Oved. Ovedit i lindi Jishai, biri i të cilit ishte mbreti David. 
18-22Gjenealogjia nga Pereci deri te Davidi kalon nëpër: Hecronin, Ramin, Aminadavin, 
Nahshonin, Salmonin, Boazin, Ovedin dhe Jishain, biri i të cilit ishte mbreti David. 
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VAJTIMET 
 
Jerusalemi – vejushë e vetmuar 

O, sa i vetmuar është bërë qyteti, që më parë ishte plot njerëz! Dikur ishte i nderuar 
tek të gjitha kombet, kurse tani i ngjan vejushës së pambrojtur. Shiko, zonja që 

sundonte mbi shumë vende, tani si skllave duhet të bëjë punë të detyrueshme. 2Ajo 
qan e vajton tërë natën, lotët i rrjedhin nëpër faqe. Prej dashnorëve që dikur e donin, 
asnjëri nuk i afrohet për ta ngushëlluar. Të gjithë miqtë e saj i dolën të pabesë dhe i 
kthyen shpinën. 3Të dërrmuar nga jeta e rëndë dhe nga skllavëria, njerëzit e Judës i 
çuan në mërgim. I çuan të jetojnë në kombe të huaja, pa i gjetur një vend ku të 
ngulen. Të huajt i ndjekin, i sulmojnë mizorisht, i zënë ngushtë dhe i fusin në 
qorrsokak. 4Rrugët për në malin e Cionit janë të braktisura; ato vajtojnë, sepse nuk 
shkon më askush për të kremte. Portat e qytetit janë kthyer në gërmadha të shkreta, 
priftërinjtë e Tempullit psherëtijnë nga pikëllimi, vajzat që këndonin më parë atje, tani 
janë të trishtuara. Vetë Jerusalemi vuan nga torturat vdekjeprurëse. 5Armiqtë janë në 
kulmin e lumturisë; në fund ata e arritën atë që kërkonin. Zoti ia dërgoi këtë fatkeqësi 
qytetit si ndëshkim për mëkatet e tij të shumta. Armiku ia rrëmbeu fëmijët dhe i 
shpuri rob para tyre. 6Jerusalemi, qyteti i njohur, (si grua) e humbi shkëlqimin e tij; 
udhëheqësit e tij janë si drerë të uritur që nuk gjejnë askund kullotë dhe pa fuqi ikin 
më tej, sepse gjuetarët i ndjekin pas. 
7Qyteti, (si grua) i mban mend thesaret e tij, që kishte qëmoti. Tani, në ditët e hallit të 
tij, kur kërkoi ndihmë gjithkund, ai e sheh se nuk i erdhi askush në ndihmë, kur ra 
populli i tij në duart e armikut. Kundërshtarët e tij rrinin pranë dhe qeshin me 
zemërligësi, kur u rrënua ai. 8Ai e ngarkoi veten me mëkat dhe e vuri veten në lojë. 
Kush e nderonte më parë, tani e përbuz, sepse e pa (si grua) lakuriq dhe pa mbrojtje. 
Ai vetë psherëtin dhe rënkon nga turpi dhe i kthen fytyrën prapa. 9Me sjelljen e tij ai 
nuk mendonte se një ditë papastërtia do t’i dilte në dritë. Ai ka rënë shumë poshtë e 
nuk ka njeri që ta ngushëllojë. Ai tani (si grua) thërret: «O Zot, shikoje fatin tim të keq! 
Dëgjo se si mburren armiqtë!» 10Armiku shtriu dorën, e plaçkiti dhe ia mori thesarët. Ai 
duhej të rrinte pranë i hutuar, duke shikuar se si të huajt depërtuan deri në 
shenjtërore, të huajt, të cilëve Zoti ua kishte ndaluar të paraqiteshin në këtë vend së 
bashku me popullin e tij. 11Të gjithë banorët e qytetit të Cionit rënkojnë; me dëshpërim 
kërkojnë ushqim. Ata japin stolitë e tyre për një copë bukë, që të mbeten gjallë. Me zë 
të lartë qyteti ankohet: «O Zot, më shiko. Shiko se si më përbuzin!» 
12Të gjithë atyre që kalojnë pranë, si grua, ai u thotë duke thirrur: «Mos ju ndodhtë një 
gjë e tillë! Shikoni! Ku ka tortura si këto që duhet të duroj unë? Zoti më ka ngarkuar 
me to në ditën kur më gjeti zemërimi i tij. 13Nga lart ai dërgoi zjarr mbi mua që më 
tërboi dhe më mposhti. Ai e shtriu rrjetën e tij për të më zënë, vrapova dhe u rrëzova 
përtokë. Ai më mori në qafë dhe më bëri të vuaj përgjithmonë. 14Ai i mori të gjitha 
mëkatet e mia, i bëri si zgjedhë dhe ma vuri rreth qafës nën peshën e saj u rrëzova. Ai 
më dorëzoi tek armiqtë, të cilëve nuk mund t’u bëja ballë. 15Luftëtarëve të mi, që kisha 
pranë, u bëri shenjë të largoheshin dhe i shtyu tutje. Ai i mblodhi armiqtë kundër meje 
për t’i dërrmuar të rinjtë e mi. Ashtu siç shtypet rrushi në shtrydhëse, ashtu bëri të 
shkelej populli i Judës. 16Prandaj nuk pushoj së qari dhe qaj me lot të hidhur. Nuk 
kam asnjeri që të më ngushëllojë, asnjeri që të më sjellë lehtësim. Fëmijët e mi nuk 
kanë më asnjë të ardhme, sepse armiqtë ishin tepër të fuqishëm.» 17Qyteti i Cionit 
shtrin duart duke u lutur, por nuk ka njeri që ta ngushëllojë. Zoti i thirri fqinjët e tij 
për ta zënë ngushtë Izraelin. Për ta, Jerusalemi është një qytet i cili mund të shihet 
vetëm me neveri. 
18”Zoti ka të drejtë kur më ndëshkon, sepse e kundërshtova fjalën e tij. Ju popuj të 
gjithë, dëgjoni vajtimin tim! Shikoni ç’po vuaj e çfarë po heq; vajzat e mia dhe bijtë e mi 
i kapën dhe i morën rob. 19Thirra dashnorët e dikurshëm, por ata të gjithë më lanë në 
baltë. Priftërinjtë dhe pleqtë e mi mjerisht vdiqën brenda qytetit, sepse nuk gjetën 
asgjëkundi diçka për të ngrënë, sa për të mbajtur frymën gjallë. 20O Zot, shiko sa e 
dëshpëruar jam, shiko si digjem përbrenda! Zemra ime më dridhet në kraharor – si 
mund të isha aq rebeluese? Përjashta fëmijët m’i mori shpata, kurse brenda m’i 
rrëmbeu epidemia. 21Armiqtë e mi e dëgjuan rënkimin tim: «S’ka asnjeri që të më 
ngushëllojë!» Ata kanë dëgjuar për fatkeqësinë time dhe janë gëzuar, se e dërgove në 
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ditën që kishe caktuar prej kohësh. U ndodhtë edhe atyre si mua! 22Mendo pak për të 
gjitha mëkatet e tyre dhe kërkoju llogari, siç bëre me mua duke më dënuar për 
mosbindjen time. Ah, rënkimi im nuk merr fund, zemra ime është sëmurë prej tij.” 
 
Zoti erdhi si armik 

Ah, zemërimi i Zotit rri mbi qytetin e Cionit, si një re e rëndë dhe e zezë. 
Jerusalemin, krenarinë e Izraelit, e ka rrëzuar nga qielli poshtë në tokë. Gjatë 

zemërimit të tij nuk mori parasysh se atje qëndronte stolia e këmbëve të tij. 2Asgjësoi 
pa mëshirë fshatrat dhe fushat e Izraelit. Në zemërimin e sipër i rrëzoi të gjitha qytetet 
e fortifikuara të Judës. Mbretërisë dhe princave të saj u përgatiti një fund të turpshëm. 
3Kur u zemërua, shkatërroi gjithçka, me të cilën Izraeli ishte bërë i fortë dhe i 
fuqishëm. Në çastin kur erdhën armiqtë, ai na e tërhoqi dorën e tij mbrojtjëse. Ai i vuri 
zjarrin Jerusalemit, një zjarr që përpiu gjithçka, në çdo anë. 4Si armik, ai e mbante 
harkun të tendosur, gati për të qëlluar me dorën e tij; kështu, në lulen e moshës ai i 
vrau të rinjtë tanë, gëzimin e syve tanë. Si lumë zjarri e derdhi zemërimin e tij mbi 
Tempullin e Jerusalemit. 
5Zoti na trajtoi si armiq dhe e shkatërroi mbarë Judën; pallatet e bukura i rrafshoi 
përtokë; kështjellat e forta i bëri gërmadha dhe Judën e ktheu në vend vaji e trishtimi. 
6Ai e shkeli vendin e tij, që ishte bërë si kopsht i bukur, qytetin e tij, ku donte të 
banonte, vendin ku ne mundëm t’i afroheshim atij; popullin e tij e bëri t’i harronte 
ditët e festimit dhe të shtunat. Me zemërimin e tij të tmerrshëm dhe të zjarrtë ai 
braktisi mbretin dhe priftërinjtë. 7Nuk donte t’ia dinte për altarin e tij, kurse 
shenjtëroren e pa me neveri. Muret dhe kullat e qytetit të Cionit ia dorëzoi dhunës së 
armikut. Në Tempullin e tij brohoritën të huajt, ashtu siç brohorisnim më parë me 
rastin e të  kremteve tona. 8Zoti kishte vendosur t’i rrëzonte muret e Jerusalemit. Ai 
donte t’i shkatërronte ato deri në themele, dhe nuk u tërhoq derisa i shkatërroi të 
gjitha. Bëri të vajtonin ledhe e mure, përtokë i rrafshoi si njërin dhe tjetrin. 9Portat janë 
hedhur përdhe dhe shulat u janë copëtuar. Mbreti dhe priftërinjtë janë në dhe të huaj; 
asnjë udhëzim nuk vjen më prej tyre. Madje as profetët nuk kanë asgjë për të thënë, 
sepse Zoti nuk u jep më asnjë porosi. 10Këshilltarët e Cionit janë ulur në tokë, rrinë të 
heshtur e vajtojnë; ata kanë mbuluar kokën me dhe dhe përparësen e vdekjes mbi 
këmbët kanë vënë. Vajzat e Jerusalemit varin kokat me dëshpërim. 
11Sytë e mi po verbohen nga lotët, nga brenda digjem e tërbohem, dhembja dhe 
dëshpërimi më shpërthejnë, sepse e pashë se si u rrënua populli im. Fëmijët dhe 
foshnjet i pashë të treteshin, jashtë, në rrugët e qytetit. 12Të torturuar nga uria dhe 
etja, ata thërrisnin më zë të lartë dhe qepeshin pas nënave të tyre. Jashtë nëpër rrugët 
e qytetit, rrëzoheshin pa fuqi, si të plagosur, dhe jepnin shpirt në duart e nënave të 
tyre. 
13O Jerusalem, ti qytet i dashur, nuk e di se ç’duhet të të them. Cili fat i ngjan fatit 
tënd, që të mund të ngushëlloj, o Jerusalem? Humbja jote është e pamatshme si deti! 
A mund të të shërojë ndokush? 14Ato që profetët panë për ty, ishin vetëm ëndrra të 
bukura. Ata nuk e zbuluan fajin tënd, ndryshe do të mund të ta kthenin fatin. Me fjalë 
të zbrazta profetike, ata të mashtruan dhe të çuan në rrugë të gabuar. 15Të gjithë ata 
që të kalojnë pranë, përplasin duart nga shpirtligësia. Ata të përqeshin dhe tundin 
kokën për gërmadhën tënde, o Jerusalem: «Ky është qyteti me famë të madhe, kurora e 
bukurisë, gëzimi i botës?» 16Armiqtë e tu të vështrojnë me qesëndi, fërshëllejnë, hapin 
krejt gojën dhe tregojnë me kërcënim dhëmbët e tyre. «I kemi hequr qafe! – thonë. – Në 
fund erdhi dita që kemi pritur prej kohësh!» 17Zoti i ka zbatuar planet e tij, i ka 
realizuar kërcënimet e tij. Këtë ai e kishte shpallur prej kohësh dhe tani e ka 
shkatërruar pa mëshirë. Ai bëri të triumfonte fuqia e armiqve, u lejoi të gëzohen për 
fatkeqësinë tënde. 
18O Jerusalem, le të ankohen muret e tua, le t’i thërrasin Zotit për ndihmë! Le të 
rrjedhin lotët e tu si përrenj, pa pushim, ditën e natën! Mos pusho asnjë çast, mos i lër 
sytë të thahen! 19Ngrihu natën vazhdimisht dhe drejtoja vajtimin tënd Zotit! Shko e 
kërko afrimin e tij, hape zemrën para Zotit! Zgjati duart e tua; lutju për fëmijët e tu, që 
rrëzohen përtokë nga uria, jashtë nëpër qoshet të rrugëve. 
20«Shiko, o Zot! Më shiko e mendohu, se kujt ia bën të gjitha këto! A duhet që nënat t’i 
hanë fëmijët e tyre, të vegjlit, për të cilët përkujdeseshin plot dashuri? A duhet të vriten 
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priftërinjtë dhe profetët, madje edhe në shenjtëroren tënde? 21Fëmijë dhe pleq janë 
shtrirë përtokë në pluhurin e rrugëve; vajzat e mia dhe djemtë e mi janë bërë pre e 
shpatave. Ditën kur më goditi zemërimi yt, ti i ke masakruar pa mëshirë. 22Të gjitha 
tmerret që ranë mbi mua; ti i ftove si në një festë. Ditën kur shpërtheu zemërimi yt, o 
Zot, askush nuk u kursye, askush nuk shpëtoi. Fëmijët që rrita dhe për të cilët përkuj-
desesha – armiku i shfarosi të gjithë. 
 
Me gjithë hallin e madh ende ka shpresë 

Unë jam njeriu që vuajti shumë nga goditjet e zemëruara të Zotit. 2Unë jam ai, të 
cilin Zoti e dëboi dhe e hodhi nga drita, në errësirën e thellë të natës. 3Grushti i tij 

më goditi vazhdimisht e pa pushim, ditën e natën. 4Ai bëri që të më prishej lëkura e 
mishi dhe të gjitha kockat m’i theu. 5Ai më ka rrethuar nga të gjitha anët; më ka futur 
mes hidhërimit e mundimit. 6Ai më bën të jetoj në errësirë, si ata që kanë vdekur prej 
kohësh. 7Ai më ka rrethuar me mur dhe më ka vënë në pranga; prej këtij burgu nuk 
mund të dal. 8Mund të thërras për ndihmë sa të dua – thirrja ime nuk shkon deri në 
veshin e tij. 9Ai ma ka zënë rrugën me gurë, kështu që vazhdimisht shkoj në rrugë të 
gabuar. 10Ai më pret si ariu, si luani që pret gjahun në pritën e tij. 11Ai më rrëmbeu nga 
rruga dhe pastaj më rrahu me dru. 12Ai ka tendosur harkun dhe më ka vënë në shenjë 
me shigjetat e tij. 13Ai ka lëshuar shigjetë pas shigjete dhe me to më ka shpuar 
shpinën. 14Njerëzit e popullit tim më përqeshin; çdo ditë këndojnë këngë tallëse për 
mua. 15Ai më dha të haja ushqimin më të hidhur dhe më bëri të pija pelin. 16Ai më 
rrëzoi në pluhur dhe më detyroi të përtyp zhur. 17Ma ka prishur qetësinë e jetës; e kam 
harruar se ç’ishte lumturia. 18Nuk kam më asnjë të ardhme, nuk mund të pres asgjë 
nga Zoti! 
19Vetëm të menduarit pa pushim për këtë mjerim, është helm për mua dhe më 
hidhëron. 20Por, për këtë duhet të mendoj gjithnjë e më shumë, prandaj jam plot 
dëshpërim dhe melankoli. 21Që të më kthehet shpresa, duhet të mbaj mend diçka 
tjetër. 22Me mirësinë e Zotit ende jemi gjallë, sepse dashuria e tij nuk shteron kurrë; 
23çdo mëngjes ajo është përsëri me ne dhe besnikëria e tij nuk mund të merret dot me 
mend. 24Unë them: Zoti është thesari im, prandaj shpresoj tek ai. 25Zoti është i mirë 
ndaj atij që mbështetet në të, ndaj secilit që kërkon të afrohet me të. 26Prandaj më mirë 
është të hesht dhe të pres ndihmën e Zotit. 27Për çdo njeri është diçka e mirë kur 
mësohet të përballojë vështirësi që kur është i ri. 28Kur Zoti e ngarkon me një provë, le 
të tërhiqet në vetmi dhe të heshtë. 29Le të përkulet, t’i mbështesë buzët në tokë se 
ndoshta ende ka shpresa për ndihmën e Zotit! 30Le t’i zgjatë buzët atij që e godet, dhe 
të marrë mbi vete gjithë turpin dhe poshtërimin. 3132Edhe kur Zoti na dërgon vuajtje, ka 
përsëri mëshirë për ne, sepse dashuria e tij është shumë e pasur dhe e madhe: nuk na 
mohon përgjithmonë. 33Atij nuk i gëzohet zemra kur u shkakton njerëzve vuajtje dhe 
pikëllim. 34Në vendin tonë, të burgosurit i kanë shkelur dhe trajtuar keq; 35në sytë e 
Perëndisë më të lartë, ua kanë marrë të drejtat; 36i kanë mashtruar para gjyqit – a thua 
nuk i ka parë Zoti këto? 37Kush tjetër mund të japë urdhër dhe gjithçka të bëhet? A 
nuk ndodh çdo gjë me urdhrin e tij? 38Kur mbi ne bie fati i mirë ose fati i keq, a nuk e 
ka urdhëruar Më i Larti? 39Me çfarë të drejte mund të ankohet njeriu, kur është ende 
gjallë, megjithëse është fajtor? 40Pra, ta kontrollojmë jetën tonë dhe të kthehemi te Zoti! 
41Të shtrijmë duart drejt qiellit dhe t’ia drejtojmë zemrën dhe mendjen Zotit. 42Ne kemi 
mëkatuar dhe të kemi kundërshtuar, ti ende nuk na i ke falur mëkatet. 43Ti je 
mbushur me zemërim dhe na ke goditur e vrarë pa mëshirë. 44Ti je fshehur në një re, 
që asnjë lutje mos të arrijë deri tek ti. 45Ti na ke fshirë si plehra, si mbeturina të po-
pujve të tjerë. 46Të gjithë armiqtë tanë na përqeshin, me tallje e hapin gojën. 47Tmerri 
dhe terrori, shkatërrimi dhe rrënimi, këto u bënë fati ynë. 48Sytë e mi po shkrihen në 
lot, sepse populli im është rrënuar. 49Lotët e mi nuk thahen, ato derdhen si përroi, që 
kurrë nuk është i qetë, 50derisa Zoti nga qielli të shikojë poshtë dhe përsëri të na shohë 
me sy të mirë. 51Më vjen keq kur më duhet të shoh se çfarë u ndodh grave në qytet. 
52Më ndoqën si zog, megjithëse nuk i dhashë askujt arsye që të armiqësohet me mua. 
53Më hodhën të gjallë në një gropë dhe rrokullisën një gur në grykën e saj. 54Uji më 
erdhi gjer te buzët, dhe mendova se mbarova. 55Atëherë të thirra për ndihmë, o Zot; 
prej thellësisë së gropës të thirra: 56«Mos i mbyll veshët e tu! Dëgjoje lutjen time!» E ti 
ma dëgjove lutjen për ndihmë. 57Kur të thirra për ndihmë, ti erdhe dhe më the: «Mos ki 
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frikë!» 58Ti më mbrojte dhe ma dhe të drejtën; ti ma shpëtove jetën. 59Ti e di çfarë më 
kanë bërë. Ma rikthe plotësisht të drejtën time! 60Ti e pe tërë urrejtjen e tyre, si dhe 
planet e tyre të këqija kundër meje. 61Ti i dëgjove si më fyen dhe si bënë plane kundër 
meje. 62Gjithçka që flasin dhe mendojnë çdo ditë është drejtuar kundër meje. 63Ki 
parasysh mënyrën e tyre të jetesës! Gjithnjë këndojnë këngën e tyre tallëse që më 
drejtohet mua. 64O Zot, ua shpaguaj atyre gjithçka që më kanë bërë dhe hakmerru 
kundër tyre! 65Verboji, ngatërrojua mendjen, hidhe mallkimin tënd kundër tyre! 66Ndiqi 
pas me tërë zemërimin tënd dhe fshiji nga faqja e dheut! 
 
Terrori i rrethimit të Jerusalemit 

Oh, sa është errësuar ari; ari i kulluar e ka humbur shkëlqimin e tij! Gurët e 
çmueshëm të shenjtërores së brendshme i sheh të hedhura në çdo qoshe të rrugës. 

2Bijtë e çmueshëm të qytetit të Cionit, të cilët mund t’i peshosh me flori, i trajtojnë si 
shtamba të pavlefshme, si enë prej balte nga punishtja e poçarit. 3Edhe çakejtë kanë 
instinktet e tyre dhe prindërit u japin të pinë këlyshëve; por gratë e popullit tim janë 
mizore, indiferente si shkurret në stepë. 4Foshnjat aq shumë vuajnë nga etja, saqë 
gjuha u ngjitet për qiellzë. Fëmijët lypin një copë bukë, por nuk gjejnë asgjë për të 
shuar urinë e tyre. 5Ata që më parë ushqeheshin vetëm me mishin më të shijshëm, tani 
treten nëpër rrugët e qytetit. Dikur të mbuluar në purpur, ata tani rrokullisen në 
grumbuj hedhurinash. 6Fajësia e popullit tim është tepër e madhe, më e madhe se ajo 
e banorëve të Sodomit, qyteti i të cilëve u rrënua papritur, sa hap e mbyll sytë. 7Princat 
e mi kishin shkëlqim më të madh se bora, fytyrat e tyre ishin më të pastra dhe më të 
bardha se qumështi, trupi i tyre i shëndoshë dhe i kuq si merxhan, venat e tyre 
vezullonin të lëmuara si safir. 8Tani janë bërë më të zinj se bloza, në rrugë ata nuk 
njihen më; lëkura u është rrudhur dhe tharë si dru dhe të gjitha kockat mund t’u 
numërohen. 9Më mirë ata që ranë në betejë, sesa këta që rrëzohen përdhe e vdesin nga 
uria, sepse nga fushat nuk vjen më asgjë për të ngrënë. 10Nënat, që dikur ishin plot 
ëmbëlsi, i ziejnë fëmijët e vet dhe ushqyen me ta për të mbajtur shpirtin gjallë. 11Zoti ka 
lëshuar tërë zemërimin e tij dhe i ka dhënë udhë. Qytetit të Cionit i vuri zjarrin, që bëri 
gjithçka shkrumb e hi. 12Asnjëri nga mbretërit e botës, askush kurrë nuk besonte se 
një ditë ushtria armike do të hynte nëpër portat e Jerusalemit. 13Fatkeqësia u sh-
kaktua nga mëkatet e profetëve, nga padrejtësia që bënë priftërinjtë: nxorën  dënimin 
me vdekje për njerëzit që e dëgjonin Zotin dhe që ishin të pafajshëm. 14Ata u detyruan 
të endeshin të mjeruar nëpër rrugë, dhe të ndotur me gjak; askujt nuk i lejohej t’i 
prekte madje as petkat e tyre të gjakosura. 15«Kujdes! Ai është i papastër! – thërritnin 
për ta. – Ndërroni rrugë, që të mos e takoni! Mos e prekni!» Kështu iknin, por nuk e 
dinin se ku. Prandaj thuhej ndër kombet e huaja: «Për ta nuk ka më vend ndër ne!» 
16Vetë Zoti i ka dëbuar, sepse nuk donte t’i shihte më. Priftërinjtë nuk i përfillën, as 
pleqtë nuk i kursyen. 
17Sytë e mi kërkonin shpëtim nga të gjitha anët, por ishte e kotë; asgjëkundi nuk shihej 
shenjë shpëtimi. Ne prisnim ndihmë nga një popull që nuk ishte aspak në gjendje të 
na ndihmonte. 18Armiku na ndiqte në çdo hap, nuk mund të rrezikonim e të rrinim 
jashtë. Po na afrohej fundi, koha jonë po mbaronte – dhe ja, fundi erdhi! 19Ndjekësit i 
kishim pas, ata ishin më të shpejtë se shqiponja. Rendnin pas nesh nëpër male dhe na 
zinin në stepa. 20Nën mbrojtjen e mbretit tonë, të atij që ishte i zgjedhuri i Zotit, kishim 
menduar të zinim vendin tonë midis kombeve. Por tani, edhe mbreti, nga i cili varej 
jeta jonë, u zu rob. 
21Gëzohuni për këtë, sa të keni mundësi, o banorë të Edomit dhe të Ucit! Por, edhe ju 
do ta pini kupën e zemërimit të Zotit, edhe juve do t’ju merren këmbët dhe do të 
mbeteni lakuriq! 22O Jerusalem, pasi të plotësohet ndëshkimi yt, Zoti nuk do të të 
shpjerë përsëri në mërgim. Por ai do t’i kërkojë llogari Edomit dhe do ta ndëshkojë për 
të gjitha mëkatet e tij. 
 
Na kthe përsëri tek ti 

O Zot, mos harro atë që na ndodhi! Shiko se si njerëzit na fyejnë dhe na shajnë! 
2Vendi, të cilin ti na e dhe, është në duar të huaja. Të huajt banojnë në shtëpitë 

tona. 3Etërit tanë kanë rënë në luftë dhe nënat tona u bënë vejusha. 4Ujin tonë e 
marrim vetëm me të holla, edhe drutë e zjarrit duhet t’i paguajmë shtrenjtë. 5Armiku 

4

5



 682

na hip në qafë; jemi të lodhur, por nuk na lejohet të pushojmë. 
6I shtrijmë duart drejt Egjiptit dhe drejt Asirisë si aleatë, që të na ndihmojnë për të 
ngrënë. 7Të parët tanë mëkatuan – ata nuk jetojnë më: por ne duhet t’i durojmë 
pasojat. 8Skllevërit na janë bërë zotërinj dhe askush nuk na liron nga pushteti i tyre. 
9Mbledhja e të korrave na e vë jetën në rrezik, sepse banda hajdutësh na përgjojnë në 
stepë. 10Uria na torturon dhe na shtie ethet, trupat tanë digjen si furrë. 11Në Jerusalem 
dhe në qytetet e Judës na i përdhunuan vajzat dhe gratë. 12Udhëheqësit i varën dhe 
nuk treguan asnjë respekt për pleqtë. 13Të rinjtë detyrohen të rrotullojnë mullirin dhe 
djelmoshat detyrohen të tërheqin ngarkesa të rënda drunjsh. 14Pleqtë nuk japin më 
këshilla në portat e qytetit dhe të rinjtë nuk i bien më utit. 15Nuk ka më gëzim të jetës; 
në vend të vallëzimeve të gëzuara ka vetëm vajtim. 16Shkëlqimi ynë mori fund, dhe 
mbaroi; mëkatet tona na hodhën në fatkeqësi. 17Zemrat tona u dobësuan dhe u 
sëmurën, sytë tanë u turbulluan me lot; 18sepse mali i Cionit u bë gërmadhë, një vend 
ku banojnë çakejt. 
19Por ti, o Zot, mbetesh mbret përgjithmonë, froni yt qëndron i sigurt në të gjitha kohët! 
20A është e vërtetë se do të na harrosh përgjithmonë dhe do të na qëndrosh larg, gjatë 
tërë jetës sonë? 21O Zot, na kthe përsëri tek ti, që të të drejtohemi vetë ty! Le të jetojmë 
përsëri si më parë! 22Apo na ke mohuar krejt? A nuk do të marrë fund ndonjëherë 
zemërimi yt? 
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LIBRI I KOHELETIT 
 

Në këtë libër janë shënuar mësimet e filozofit.♦ Ai ishte një bir i Davidit dhe mbret 
në Jerusalem. 

_____________ 
♦ Koheleti vjen nga hebr. kahal = bashkësi. Solomoni (hebr. Shllomo) ishte kryetar i shtetit 
teokratik. 
 
Gjithçka përsëritet 
2Gjithçka është krejt e kotë, ky është përfundimi i filozofit, e kotë dhe e padobishme. 
Mund të bësh ç’të duash, por asgjë nuk ka kuptim. 3Njeriu mundohet dhe rropatet tërë 
jetën e tij, e ç’dobi ka? 4Brezat vijnë dhe shkojnë; vetëm toka mbetet ashtu siç është. 
5Dielli lind dhe perëndon, dhe e njëjta gjë përsëritet çdo ditë. 6Tani era fryn nga veriu, 
pastaj kthehet dhe fryn nga jugu, kthehet disa herë derisa të fryjë përsëri në drejtimin 
e parë. 7Të gjithë lumenjtë derdhen në det, por deti nuk mbushet plot e përplot. Uji 
kthehet në burime dhe përsëri derdhet në det. 
8Gjithçka shndërrohet aq shpejt, saqë njeriu nuk mund të shkojë krahas me gjithçka 
që dëgjohet dhe shihet; ai nuk ka mundësi t’i tregojë këto me fjalë. 9Sidoqoftë, nuk ka 
gjë të re nën diell. Ajo që u bë një herë, do të përsëritet; ajo që u krye një herë, do të 
kryhet përsëri. 10«Shiko, – thuhet, – ja diçka e re!» Marrëzi! Ajo ka ekzistuar shumë 
kohë para se të lindnim ne. 11Nuk dihet gjithçka që kanë bërë të parët tanë në lashtësi. 
Dhe ajo që bëjmë sot, ose do ta bëjnë nesër fëmijët tanë, do të harrohet pas disa ko-
hësh. 
 
Veprimi, dituria, gëzimi – gjithçka është e kotë 
12Unë, filozofi, isha mbret i Izraelit dhe mbretërova në Jerusalem. 13Vendosa t’i 
shqyrtoja të gjitha dhe t’i kuptoj. Doja të zbuloja se ç’kuptim ka gjithçka që ndodh në 
botë. Por kjo është një punë e kotë! Perëndia ua ka dhënë njerëzve, që të rropaten me 
këtë punë! 
14Vëzhgova çdo gjë që bëjnë njerëzit në botë dhe erdha në këtë përfundim se gjithçka 
është e kotë. Është njëlloj si njeriu që rend pas erës. 15Ai që është i shtrembër nuk 
mund të drejtohet; njeriu nuk mund ta numërojë atë që nuk ekziston. 
16Atëherë thashë me vete: «Di më shumë se të gjithë ata që kanë sunduar para meje në 
Jerusalem. Me studime dhe me përvojë kam fituar njohuri shumë të mëdha.» 17Por, kur 
mendova të gjeja se ç’vlerë kanë njohuritë dhe sa vlen që njeriu me mend t’ia kalojë 
njeriut pa mend, arrita në përfundimin se edhe mundimi për të fituar njohuri është 
rendje pas erës. 18Kush di shumë, ka shumë telashe. Sa më shumë përvojë, aq më 
shumë zhgënjime. 

Vendosa ta gëzoja jetën dhe të bëhesha i lumtur. Por vura re se edhe kjo është e 
kotë. 2Qeshja është për budallenjtë, dhe gëzimi nuk vlen për asgjë. 

 
A ka dobi njeriu po të arrijë diçka? 
3Desha të merrja pjesë në jetë plotësisht, si njerëzit që nuk shqetësohen për urtësi e as 
për gjykim; por arsyeja duhej të më udhëhiqte. Pija verë për të më sjellë atmosferën e 
duhur, sepse doja të dija nëse njeriu gjatë jetës së tij të shkurtër mund të gjejë diku 
lumturi. 
4Bëra gjëra të mëdha; ndërtova për vete shtëpi dhe mbolla vreshta. 5Rregullova kopshte 
dhe në to mbolla gjithfarë pemësh. 6Ndërtova rezervuare për të ujitur pemët. 7Bleva për 
vete skllevër dhe skllave të panumërta, përveç atyre që i kisha marrë trashëgim nga ati 
im. Kisha qe dhe dele më shumë se ndonjë mbret tjetër që kishte mbretëruar në 
Jerusalem para meje. 8I mbusha depot e mia me argjend dhe me ar prej thesareve të 
mbretërve të vendeve të nënshtruara. Mbaja këngëtarë dhe këngëtare dhe mora aq 
shumë gra sa mund t’i dëshirojë një burrë. 
9Kështu, u bëra më i fuqishëm dhe më i pasur se të gjithë ata që kishin mbretëruar në 
Jerusalem para meje. Meqë zotëroja njohuri aq të mëdha, 10mund të bëja gjithçka sipas 
dëshirës dhe nuk hoqa dorë nga asnjë kënaqësi. Pas shumë mundimesh arrita të 
bëhesha me të vërtetë i lumtur. 
11Por pastaj u mendova për gjithçka që kisha bërë dhe që kisha arritur dhe erdha në 
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përfundimin se gjithçka është e kotë, njëlloj si të kapesh me dorë pas erës. Në fund të 
fundit, njeriu nuk përfiton asgjë nga e gjithë kjo. 
 
A ka dobi të fitohet njohuria? 
12Jam menduar për dy gjëra. Ku ia kalon njeriu i edukuar njeriut pa edukim? Ç’do të 
bëjë njeriu që merr trashëgim fronin tim – atë që kanë bërë të tjerët prej kohësh? 
13Sigurisht, dituria është më e mirë se padituria, siç është drita më e mirë se errësira. 
14Njeriu me dituri sheh ku po shkon; njeriu pa dituri ecën në terr. Por arrita edhe në 
përfundimin tjetër që të dy pësojnë të njëjtin fat. 15Pra, në qoftë se, me gjithë diturinë 
time, më ndodh njëlloj si njeriut pa dituri, atëherë përse të mundohem për të fituar 
dituri? Dhe thashë me vete: ’Pra, të gjitha janë të kota.’ 16Njeriu me edukim duhet të 
vdesë njësoj si njeriu pa edukim. Dhe ai kujtohet po aq gjatë sa edhe tjetri. Sa shpejt 
harrohen të dy! 17Kjo ma ka prishur qejfin tërë jetën time. Njeriu mund të bëjë ç’të dojë 
në këtë botë – gjithçka është e kotë dhe pa dobi. 
18Qejfin ma prishnin edhe rezultatet e mundimit tim. Gjithçka duhet t’ia lë trashëgim 
tjetrit, që vjen pas meje. 19Kush e di nëse edhe ai do të ketë mjaft mend për ta përdorur 
atë në mënyrë të arsyeshme? Megjithatë, ai do të zotërojë gjithçka që unë e kam fituar 
me kaq mundime dhe me anë të diturisë sime. Edhe kjo është e kotë. 20Atëherë fillova 
të dëshpërohesha, sepse isha munduar kot. 21Njeriu lodhet duke punuar me gjykim 
dhe me shkathtësi dhe arrin diçka, por pastaj këto ai duhet t’ia lërë trashëgim njeriut 
që nuk ka bërë asgjë për këtë. Edhe kjo është pa kuptim dhe nuk është gjë e mirë. 22Në 
fund, ç’i mbetet njeriut nga të gjitha mundimet e tij? 23Vetëm shqetësime dhe mundime 
ka pasur gjatë tërë jetës së tij, madje edhe natën nuk ka gjetur qetësim. Edhe kjo është 
kot! 
 
Kush mund ta gëzojë jetën e vet? 
24Nëse njeriu mund të hajë dhe të pijë dhe ta gëzojë atë që ka fituar me punë, kjo 
lumturi nuk varet nga ai vetë; kjo është dhuratë e Perëndisë. 25Sepse kush ka për të 
ngrënë ose kush ka arsye për gëzim pa vullnetin e Perëndisë? 26Perëndia i dhuron 
edukim, dituri dhe gëzim, njeriut që e do. Kurse mëkatarin e vë të mbledhë dhe të 
grumbullojë për t’ia dhënë atij që e do. Pra, tërë mundimi i tij është i kotë dhe rendje 
pas erës. 
 
Perëndia i ka paracaktuar të gjitha 

Gjithçka që ndodh në tokë e ka kohën e vet të caktuar nga Perëndia: 
2lindja dhe vdekja, mbjellja dhe shkulja, 3vrasja dhe shpëtimi i jetës, shëmbja dhe 

rindërtimi, 4qarja dhe qeshja, vajtimi dhe kërcimi, 5çuarja e dashurisë dhe mosçuarja e 
dashurisë, puthja dhe mosputhja, 6gjetja dhe humbja, mbajtja dhe hedhja, 7grisja dhe 
qepja, heshtja dhe të folurit. 8Dashuria ka kohën e vet si dhe urrejtja, lufta dhe paqja. 
9Ç’dobi ka njeriu nga mundimet dhe puna e tij? 10E kam parë veprimtarinë e kotë, me 
të cilën Perëndia i ka ngarkuar njerëzit. 11Perëndia ka caktuar për çdo ngjarje çastin e 
duhur. Gjithashtu, ai na ka dhënë dëshirën për të njohur njëkohësisht të kaluarën 
dhe të ardhmen. Sidoqoftë, ne nuk arrijmë ta njohim veprën e Perëndisë në përgjithësi. 
12Arrita në këtë përfundim: e vetmja gjë që mund të bëjë njeriu për të kontribuar për 
gëzimin e vet, është që ta gëzojë jetën sa kohë që e ka. 13Por, në qoftë se ka për të 
ngrënë dhe për të pirë dhe mund ta gëzojë atë që ka fituar me punën e tij, atëherë ia di 
për nder mirësisë së Perëndisë. 
14Tani e kam kuptuar se gjithçka që bën Perëndia kryhet sipas një ligji të përjetshëm. 
Njeriu nuk mund t’i shtojë gjë, as t’i heqë gjë. Nuk i mbetet veçse ta falënderojë 
Perëndinë për veprimtarinë e tij të pakuptueshme; ja ç’kërkon Perëndia nga ai. 15Ajo që 
do të ndodhë në të ardhmen ka kohë që ekziston, edhe ajo që ka ndodhur në të 
kaluarën, ka qenë dikur. Perëndia lejon që të përsëritet gjithçka si në një rreth të 
mbyllur. 
 
Padrejtësi në botë 
16Edhe këtë e kam vëzhguar në botë. Atje ku nxirren vendime gjyqësore dhe ku duhet 
siguruar drejtësia, atje mbretëron padrejtësi e madhe. 17Atëherë mendova:  Perëndia do 
të gjykojë njeriun e keq dhe njeriun e mirë, sepse ka caktuar një kohë për çdo gjë dhe 
një gjykim për çdo vepër. 
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18Perëndia dëshiron t’i vërë në provë njerëzit – thashë me vete. Njerëzit duhet ta 
kuptojnë se ata nuk janë në gjendje më të mirë sesa bagëtia. 19Njerëzit dhe kafshët 
kanë të njëjtin fat. Të dyja palët i detyrohen Perëndisë për jetën e tyre dhe njëlloj duhet 
të vdesin. Njeriu nuk ia kalon kafshës në asgjë, sepse gjithçka është e kotë. 20Gjithçka 
duhet të kthehet në trajtën e vet të parë, në pluhur. Gjithçka lindi prej pluhurit dhe 
prej tokës, dhe gjithçka kthehet përsëri në dhe. 21Pra, kush e di nëse fryma jetëdhënëse 
e njeriut me të vërtetë ngrihet lart dhe se vetëm fryma jetëdhënëse e kafshës zbret në 
dhe? 
22Kështu, kam arritur ta kuptoj se gjëja më e mirë që mund të bëjë njeriu është vetëm 
që ta gëzojë atë që ka fituar me punë. Këtë e ka caktuar Perëndia. Si mund ta gëzojë 
atë që do të ndodhë pas vdekjes së tij? 

Gjithashtu kam parë edhe se sa shfrytëzim ka në botë. Të shtypurit qajnë, por 
askush nuk i than lotët e tyre. Askush nuk u vjen në ndihmë, sepse pushtetin e 

kanë shtypësit. 2Sa mirë janë të vdekurit. Atyre u ecën më mirë se të gjallëve. 3Ata që 
nuk kanë lindur fare dhe, kështu, nuk detyrohen t’i shohin padrejtësitë e kësaj bote, 
janë edhe më me fat. 
 
Kuptimi dhe kotësia e punës 
4Edhe këtë e kam parë: njeriu mundohet dhe arrin diçka, pastaj bën çmos që t’i heqë 
qafe të tjerët. A nuk është edhe kjo e kotë? Në fund të fundit, nuk ka asnjë dobi nga 
kjo. 5Vërtet thuhet që «njeriu i pandreqshëm rri duarkryq dhe vdes nga uria.» 6Por po ju 
them: një grusht miell sa për të jetuar në paqe e me qetësi është më i mirë sesa dy 
grushte me një punë që nuk ka kuptim. 
7Edhe diçka tjetër të kotë kam vënë re në këtë botë. 8Dikush rri vetëm; nuk ka as bir e 
as vëlla. Megjithatë vazhdon të punojë pa pushim dhe kurrë nuk i mjafton prona e tij. 
Në të vërtetë, për kë mundohet? Përse nuk i jep vetes asnjë gëzim? Kjo është një jetesë 
e mjerueshme! 
 
Më mirë jo në vetmi! 
9Dy vetë, sigurisht që janë në gjendje më të mirë se njëri. Po të bashkëpunojnë dy vetë, 
ata arrijnë diçka. 10Kur dy njerëz shkojnë rrugës dhe njëri bie përtokë, atëherë tjetri e 
ndihmon të ngrihet përsëri në këmbë. Por kush ecën vetëm, është në gjendje të keqe 
kur bie përtokë, sepse askush nuk mund ta ndihmojë. 11Kur është ftohtë, dy vetë që 
flenë bashkë mund ta ngrohin njëri-tjetrin. Por si mund ta mbajë njeriu i vetëm 
ngrohtësinë? 12Një njeri i vetëm mund të mposhtet lehtësisht, por dy veta mund ta 
thyejnë sulmin. Kur janë tre është edhe më mirë, sepse një fjalë e urtë thotë: «Litari, sa 
më shumë fije të ketë, aq më i fortë është.» 
 
Miratim i dyshimtë 
13Thuhet: «Një i ri i varfër, që ka mësuar të jetojë siç duhet, është më i mirë se një 
mbret i moshuar, por kokëfortë, që nuk pranon asnjë këshillë nga të tjerët.» 14Një i ri 
nxirret nga burgu dhe vihet në fron, megjithëse ka lindur në një familje të varfër, në 
kohën që tjetri ishte mbret. 15Por, kam vënë re se populli gjithnjë merr anën e të riut që 
vjen pas dhe që pret të zëvendësojë tjetrin. 16Të gjithë njerëzit i vrapojnë pas. Por pas 
disa kohësh nuk do të kënaqen me të dhe do t’i brohorasin një tjetri. Edhe kjo është e 
kotë; nuk sjell atë që pret njeriu. 
 
Vepro duke u menduar mirë 
17Mendohu mirë, për atë që do të bësh, kur të shkosh në shtëpinë e Zotit. Atje duhet të 
kesh vëmendjen dhe të mësosh ta dëgjosh Perëndinë. Kjo është më e mirë se flitë e 
budallenjve, të cilët nuk arrijnë ta kuptojnë të keqen që bëjnë. 

Mendohu mirë para se t’i thuash diçka Perëndisë. Mos i shpreh të gjitha mendimet 
që të vijnë në kokë. Sepse Perëndia është në qiell dhe ti je në tokë; prandaj mos fol 

më shumë sesa duhet. 2Thuhet: «Sa më shumë plane ke në kokë, aq më shumë ëndrra 
sheh. Dhe sa më shumë fjalë ke në kokë, aq më shumë marrëzi flet.» 
3Në qoftë se i ke premtuar Perëndisë diçka, plotësoje sa më shpejt. Kush i premton 
diçka dhe nuk e mban premtimin, e përbuz Perëndinë. Njerëzit e tillë Ai nuk i duron 
dot. 4Më mirë të mos bësh premtime, sa të bësh premtime dhe pastaj të mos i mbash. 
5Kujdes, që të mos thuash diçka të pasaktë. Në qoftë se ke bërë një gjë të tillë, mos 
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poho para priftit se e ke bërë pa dashur. Apo mos do që Perëndia të zemërohet me ty 
dhe të bëjë që puna jote të mos shkojë mbarë? 6Ëndërrimet e shumta të çojnë në 
marrëzi të shumta dhe në fjalë të shumta. Prandaj nderoje Perëndinë! 
 
Shfrytëzuesit janë dakord 
7Mos u çudit, kur të shohësh se si shtypen të varfrit në fushë dhe se si nuk u jepet e 
drejta as me gjyq. Sepse një njeri i fuqishëm e mbron tjetrin që është edhe më i 
fuqishëm. 8Do të ishte më mirë sikur të kujdesej vetë mbreti për problemet në fshat. 
 
Pasuria nuk i sjell askujt lumturi 
9Kush jepet pas të hollave, kurrë nuk fiton mjaft. Kujt i pëlqen jeta me pasuri, atij 
gjithmonë i mungon diçka. Edhe kjo është e kotë. 10Sa më i pasur bëhet njeriu, aq më 
shumë veta duan të jetojnë prej pasurisë së tij. Në fund atij i mbetet vetëm të 
kontrollojë. 11Kush punon shumë, fle mirë, pavarësisht sesa ka ngrënë. Por përtaci i 
pasur vërtitet pa gjumë në shtrat, sepse i këndojnë zorrët. 12Kam vëzhguar edhe një të 
keqe tjetër: njeriu që e ruan pasurinë e tij me shqetësim, megjithatë bie në mjerim. 
13Vetëm një herë të futet në një tregti jo të mbarë dhe gjithçka e humbet! Dhe në qoftë 
se ky njeri ka një bir, nuk mund t’i lërë trashëgim asgjë. 14Dhe në të vërtetë; lakuriq siç 
erdhi në këtë botë, ashtu duhet edhe të largohet prej saj. Prej gjithçkaje që grumbulloi 
këtu, nuk mund të marrë me vete as edhe një grusht. 15Kjo mjafton për ta shkurajuar 
njeriun krejt! Ai duhet ta lërë këtë botë siç ka ardhur; më kot është munduar. 16Tërë 
jeta atij i shkoi dëm dhe kot është mërzitur, është shqetësuar e është sëmurur. 
 
Kënaqësi me mirënjohje 
17Kam ardhur në përfundimin se njeriut, në këtë jetë të shkurtër që na ka caktuar 
Perëndia, nuk i mbetet gjë tjetër të bëjë veçse të hajë e të pijë dhe të merret shtruar me 
të gjitha çështjet që i dalin në jetë. Kështu na e ka përcaktuar Perëndia. 18Kur Perëndia 
lejon që njeriu të pasurohet dhe ta gëzojë një pjesë prej saj, atëherë le të jetë 
mirënjohës dhe të gëzohet për atë që fiton me punën e tij. Sepse kjo është dhuratë e 
Perëndisë! 19Nga gëzimi njeriu e harron se sa e shkurtër është jeta e tij. 
 
As pasuria nuk jep siguri 

Kam parë se në këtë botë bëhet një padrejtësi e madhe. 2Perëndia i jep dikujt 
pasuri, nder dhe tokë, gjithçka që mund të dëshirohet, por pastaj nuk e lë atë që ta 

gëzojë. Në vend të tij, e gëzon ndonjë i huaj. Kjo është e kotë dhe e padrejtë. 3Njeriu 
mund të ketë një mijë fëmijë dhe të jetojë për shumë kohë. Por, pa marrë parasysh se 
sa vjet jeton, në qoftë se jeta e tij nuk është e bukur dhe në qoftë se nuk i bëjnë një 
varr të hijshëm, atëherë them se foshnja që ka lindur i vdekur është në gjendje më të 
mirë se ai. 4Kjo foshnjë nuk ka dobi të lindë; zhduket në errësirë dhe harrohet. 5Kurrë 
nuk e sheh dritën e ditës, as njeh si është jeta, por të paktën ka gjetur pushim, – 6më 
shumë se njeriu që kurrë nuk e gëzon jetën, edhe në qoftë se jeton për dy mijë vjet. Në 
fund të fundit, të dy do të shkojnë në të njëjtin vend. 
7Njeriu tërë punën e tij e bën vetëm për të fituar ushqim, por atij kurrë nuk i mjafton. 
8A është, pra, njeriu i urtë në gjendje më të mirë se budallai? Ç’dobi ka njeriu i varfër 
në qoftë se mëson se si t’i bëjë ballë jetës? 9Është kot; është si rendje pas erës. Më mirë 
të kënaqesh me atë që ke, sesa të dëshirosh vazhdimisht diçka tjetër. 
10Gjithçka që ndodh është caktuar që prej kohësh, ne e dimë të gjithë se njeriu nuk 
mund të matet me atë që është më i fortë se ai. 11Sa më gjatë të merresh me fjalë, aq 
më e kotë është dhe nuk del për më mirë. 12Si mund ta dijë ndokush se ç’është më e 
mirë për njeriun, në këtë jetë të shkurtër të tijën, – e cila kalon si hije? Si mund ta dijë 
njeriu se ç’do të ndodhë në botë pas vdekjes së tij? 
 
Urtësia e vjetër në perspektivë të re...për vdekjen 

Nami i mirë është më i mirë se një parfum i shtrenjtë; dhe dita e vdekjes sate më e 
mirë se dita e lindjes. 

2Më mirë të hysh në një shtëpi ku ka vajtim, sesa në një shtëpi ku ka mbrëmje festive, 
sepse të gjallët duhet të mbajnë mend gjithnjë se vdekja na pret të gjithëve. 3Vajtimi 
është më i mirë se qeshja; mund të ta trishtojë fytyrën, por mpreh arsyetimin tënd. 
4Njeriu që gjithnjë mendon vetëm për lumturinë është budalla. Njeriu me mend 
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mendon për vdekjen. 
 
...për diturinë dhe për paditurinë 
5Më mirë të dëgjosh këshillat e njerëzve të urtë, sesa lavdërimet e pareshtura të 
njerëzve pa mend. 6Kur qesh budallai, është njëlloj si gjembat që kërcëllojnë në zjarr. 
Është diçka pa rëndësi. 7Kur njeriu i urtë mashtron dikë, sillet si budalla. Në qoftë se 
merr ryshfet, do të të prishet karakteri. 8Fundi i diçkaje është më i mirë se fillimi i tij. 
Durimi është më i mirë se kryelartësia. 9Përmbaje zemërimin; është gjë pa mend t’i 
mbash inat dikujt. 10Mos pyet: «Përse gjërat ishin më të mira në të kaluarën?» Nuk 
është pyetje e arsyeshme. 11Urtësia dhe përvoja kanë vlerë aq sa pasuria e trashëguar, 
madje ato edhe nxjerrin ende më shumë fitim. 12Ato japin aq siguri sa edhe të hollat, 
madje edhe më shumë: urtësia të jep siguri – ja përparësia e diturisë. 
13Mendo për atë që ka bërë Perëndia. Si mund ta drejtojë njeriu atë që Perëndia e ka 
bërë të shtrembër? 14Kur punët të shkojnë mbarë, gëzohu, por kur të dalin telashe, 
kujtohu: Perëndia dërgon edhe lumturi, edhe telashe. Kush mund të dijë se ç’do të 
ndodhë më pas? 
15Gjatë jetës sime të shkurtër kam vënë re edhe këtë: ka njerëz që jetojnë sipas 
urdhërimeve të Perëndisë e megjithatë vdesin në mjerim; kurse të tjerët, që bëjnë 
padrejtësi dhe që nuk e çajnë kokën për Perëndinë, e gëzojnë jetën deri në moshë të 
thyer. 16Prandaj unë këshilloj: mos e tepro në përpikëri (në zbatimin e rregullave 
ceremoniale) e mos u mundo shumë për të fituar dituri! Përse ta vrasësh veten? 17Por, 
mos bëj skandal dhe mos rri në padituri! Përse të vdesësh para kohe? 18Shmangiuni të 
dy ekstremeve. Në qoftë se e përfill Perëndinë, patjetër do të kesh sukses. 
19Urtësia bën për një person më shumë sesa mund të bëjnë dhjetë sundimtarë për një 
qytet. 
20Në tokë nuk ka asnjeri që bën vazhdimisht mirë, pa bërë kurrë gabim. 
21Mos i kushto vëmendje gjithçkaje që thonë njerëzit. Ndoshta do të dëgjosh se si të 
fyen shërbëtori yt. 22Veçse, edhe ti vetë e di që shumë herë ke fyer njerëz të tjerë. 
23E kam përdorur urtësinë time për t’i kontrolluar të gjitha këto. Isha i vendosur për t’u 
bërë i urtë, por kjo ishte jashtë fuqive të mia. 24Kuptimi i gjithçkaje është aq i largët dhe 
aq i fshehur, saqë askush nuk mund ta zbulojë. 25Pastaj i kushtohesha diturisë dhe 
studimit; isha i vendosur për të gjetur urtësi dhe përgjigje për pyetjet e mia. Doja ta 
dija, nëse ligësia është e lidhur me mungesën e gjykimit dhe mungesa e gjykimit me 
pandreqshmërinë. 
26Gjeta diçka më të hidhur se vdekjen – gruan. Dashuria që të ofron ajo do të të zërë si 
kurthi ose si rrjeta; dhe duart e saj rreth teje do të të lidhin si pranga. Njeriu që i 
pëlqen Perëndisë, mund t’i ikë, por ajo do të zërë mëkatarin. 27Po, tha filozofi, këtë e 
mora vesh pak nga pak, gjatë kohës që kërkoja zgjidhjet. 28Kam kërkuar zgjidhje të 
tjera, por nuk kam gjetur. Në një mijë veta gjeta një burrë që mund ta respektoja, por 
asnjë grua. 29Ja gjithçka që kam mësuar: Perëndia na krijoi të thjeshtë, por ne e kemi 
bërë veten tonë shumë të ndërlikuar. 

«Urtësia e bën fytyrën që të qeshë dhe që t’i zhduken rrudhat.» Por kush e ka këtë 
urtësi dhe kush mund të shpjegojë drejt gjithçka? 

 
Kryengritja është e kotë 
2Bëj ashtu siç thotë mbreti dhe mos i bëj premtime Perëndisë pa u menduar mirë. 
3Mbreti mund të bëjë ç’të dojë, prandaj largohu nga prania e tij; mos rri në atë vend të 
rrezikshëm. 4Mbreti vepron me autoritet dhe askush nuk mund ta kundërshtojë atë që 
bën ai. 5Sa kohë që t’u bindesh urdhrave të tij, je i sigurt dhe njeriu i urtë di kur dhe si 
t’i zbatojë ato. 6Që të bëhet diçka duhet gjetur koha e duhur dhe mënyra e duhur, por 
për këtë e dimë shumë pak. 7Askush prej nesh nuk e di se ç’do t’i ndodhë dhe nuk ka 
asnjeri që të na e tregojë. 8Askush nuk mund të shpëtojë nga vdekja, e as nuk mund ta 
shtyjë për më vonë ditën e vdekjes së tij. Kjo është një betejë, së cilës nuk mund t’i 
shpëtojmë; nuk mund ta shmangim me mashtrim. 
 
Përse u shkon mbarë keqbërësve? 
9Të gjitha këto i kam parë kur mendoja për gjithçka që bëhet në botë, një botë ku disa 
njerëz kanë pushtet dhe të tjerët detyrohen ta pësojnë nën sundimin e tyre. 10Po, kam 
parë njerëz të këqij të varrosur dhe të shtrirë në varret e tyre, por, duke u kthyer nga 
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varreza, disa njerëz në po atë qytet ku ata kanë bërë të këqijat, i lavdërojnë. Edhe kjo 
nuk ka kuptim. 
11Përse njerëzit bëjnë krime lirisht? Sepse krimi nuk dënohet aq shpejt. 12Mëkatari 
mund të bëjë njëqind krime e megjithatë të mbetet gjallë. Po, e di se ç’do të më thuash: 
«Në qoftë se e dëgjon Perëndinë, gjithçka do të të shkojë mbarë, 13por njerëzve të këqij 
nuk do t’u shkojë mbarë. Jeta e tyre është si hije dhe ata do të vdesin të rinj, sepse 
nuk e dëgjojnë Perëndinë.» 14Por kjo është marrëzi. Shiko se ç’ndodh në botë; herë 
njerëzit e drejtë marrin dënimin e keqbërësve, herë keqbërësit marrin shpërblimin e 
njerëzve të drejtë. Them se edhe kjo është pa kuptim. 
15Prandaj jam i bindur që njeriu duhet të kënaqet, sepse i vetmi qejf që ka në këtë jetë 
është të hajë, të pijë dhe të kënaqet. Gjatë kësaj jete që i ka dhënë Perëndia, në vend 
që të mundohet, të paktën t’i plotësojë këto qejfe. 
16Sa herë që u përpoqa të bëhesha i urtë dhe të merrja vesh se ç’po ndodh në këtë botë, 
arrita në përfundimin që njeriu mund të rrijë zgjuar ditë e natë, 17pa e kuptuar se ç’bën 
Perëndia. Do të mundohesh shumë, por kurrë nuk do ta marrësh vesh. Ka njerëz të 
urtë që pohojnë se e dinë, por nuk e dinë! 

Mendova gjatë për të gjitha këto dhe e kuptova që Perëndia i drejton veprat e të 
urtëve dhe veprat e të këqijve, madje edhe urrejtjen dhe dashurinë e tyre. Askush 

nuk di gjë për atë që do t’i ndodhë në të ardhmen. 2Nuk ka dallim. I njëjti fat e gjen 
edhe njeriun e drejtë, edhe njeriun e keq, të mirin dhe të ligun, ata që janë fetarë dhe 
ata që nuk janë fetarë. Njeriu i mirë nuk është në gjendje më të mirë se mëkatari; 
njeriu që betohet nuk është në gjendje më të mirë se ai që nuk betohet. 3I njëjti fat i 
gjen të gjithë, pa përjashtim, dhe kjo është më e padrejtë se çdo gjë tjetër që ndodh në 
botë. Sa kohë që jetojnë, njerëzit janë plot me mendime të këqija; me marrëzi, dhe ata 
vdesin papritur. 4Vetëm ai që është i gjallë në botën e të gjallëve ka shpresë; qeni i 
gjallë është në gjendje më të mirë se luani i ngordhur. 5Po, të gjallët e dinë se do të 
vdesin, por të vdekurit nuk dinë asgjë. Ata nuk kanë shpërblim tjetër dhe harrohen 
krejt. 6Dashuritë, urrejtjet dhe pasionet e tyre – të gjitha vdiqën bashkë me ta. Kurrë 
nuk do të marrin më pjesë në ndonjë gjë që ndodh në këtë botë. 
7Haje lirisht ushqimin tënd dhe gëzohu; pije verën tënde dhe kënaqu. Kështu ka 
parashikuar Perëndia për njerëzit, dhe kështu i pëlqen atij. 8Duku gjithnjë i lumtur 
dhe i gëzuar. 9Gëzoje jetën me gruan që do, derisa të vish në fund të kësaj jete të kotë 
që Perëndia ta dha në këtë botë. Kënaqu çdo ditë të jetës sate, sepse kjo është gjithçka 
që do të marrësh për mundimet e tua. 10Harxhoji të gjitha forcat për gjithçka që ke 
ndër mend të bësh, sepse në botën e të vdekurve – ku do të shkosh edhe ti – nuk ka as 
veprim, as mendim, as dituri, as urtësi – dhe ja ku po shkon ti. 
11Mora vesh edhe një gjë tjetër. Garën nuk e fitojnë gjithnjë vrapuesit e shpejtë, as 
betejën nuk e fitojnë gjithnjë më trimat. Njerëzit e urtë nuk e sigurojnë gjithnjë jetesën, 
njerëzit me inteligjencë nuk pasurohen gjithnjë, as njerëzit e aftë nuk hipin gjithnjë në 
pozita të larta. Fati i keq i ndodh çdokujt. 12Kurrë nuk e di kur do të vijë koha jote. Si 
zogjtë që zihen papritur në grackë, si peshqit që zihen në rrjetë, edhe ne zihemi në 
grackë në ndonjë moment të keq, kur nuk e presim. 
 
Mendime për urtësinë dhe për marrëzinë 
13Pashë edhe diçka tjetër, që është një shembull i mirë për mënyrën se si urtësia 
merret parasysh në këtë botë. 14Ishte një qytet i ri me vetëm pak banorë. Një mbret i 
fuqishëm e sulmoi. E rrethoi dhe u përgatit t’ia rrëzonte muret. 15Atje banonte një njeri 
që ishte shumë i varfër, por aq dinak, saqë ishte në gjendje ta shpëtonte qytetin. Por 
askush nuk e mbante mend atë. 16Gjithnjë kam thënë se urtësia është më e mirë se 
forca, por askush nuk mendon për të varfrin dhe nuk i kushton vëmendje asaj që 
thotë ai. 17Më mirë të dëgjosh fjalët e qeta të njeriut të urtë, sesa klithmat e sundimtarit 
në këshillin e budallenjve. 18Urtësia sjell më shumë dobi sesa arma, por vetëm një 
vendim i gabuar mund të prishë të gjitha të mirat. 

Mizat e ngordhura mund të bëjnë që të qelbet gjithë shishja e parfumit dhe pak 
marrëzi mund të prishë urtësinë më të madhe. 

2Kuptohet vetvetiu që njeriu i urtë do të veprojë drejt, kurse budallai të bëjë gabim. 
3Marrëzinë e tij do ta kenë të qartë edhe të huajt që do t’i takojë ai rrugës; gjithkujt i 
tregon se është budalla. 
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4Në qoftë se sundimtari yt zemërohet me ty, mos jep dorëheqje; gabimet e rënda mund 
të falen në qoftë se ruan gjakftohtësinë. 
5Ja një padrejtësi që kam parë në botë – padrejtësi e shkaktuar nga sundimtarët. 
6Njerëzve të marrë u jepen pozita të rëndësishme, ndërsa pasanikët nuk merren 
parasysh. 7Kam parë skllevër të hipur në kuaj me shalë dhe pleq të urtë që ecin më 
këmbë si skllevër. 
8Në qoftë se hap një gropë, do të biesh vetë në të; në qoftë se futesh nëpër një mur, të 
kafshon gjarpri. 9Në qoftë se punon në gurore, vritesh nga gurët. Në qoftë se çan dru, 
të gjen rreziku. 10Në qoftë se sëpata jote është e topitur dhe nuk e mpreh, duhet të 
lodhesh më shumë kur e përdor. Është më e arsyeshme që përpara se të bësh diçka, ta 
planifikosh më përpara. 11Në qoftë se di ta magjepsësh gjarprin, ç’vlerë ka kjo pasi të 
ka kafshuar. 12Të urtit i sjell nder ajo që thotë, por budallai shkatërrohet me fjalët e 
veta. 13Fillon me marrëzi dhe përfundon me çmenduri. 
14Budallai flet pa pushim. Askush nuk e di çfarë do të ndodhë më vonë, dhe askush 
nuk e di se ç’do të ndodhë në botë pas vdekjes sonë. 
15Vetëm njeriu që është aq i marrë sa nuk mund të gjejë rrugën për në shtëpi, mun-
dohet për një gjë të vogël. 
16Vendi ka telashe kur mbreti i tij është i ri dhe ndihmësit e tij festojnë tërë natën. 
17Por, vendi është me fat kur mbreti i tij zbaton vendimet e veta me kohë dhe kur 
ndihmësit hanë në kohën e duhur,  përmbahen dhe nuk dehen. 
18Kur njeriu është aq përtac sa nuk rregullon çatinë e tij, ajo do të pikojë dhe shtëpia 
do ta zërë brenda. 
19Festimi të gëzon dhe vera të sjell në qejf, por as njëra e as tjetra nuk bëhen pa të 
holla. 
20Mos e kritiko mbretin, as në heshtje, edhe pasanikët mos i kritiko, madje as në 
fshehtësi, në dhomën tënde. Ndoshta një zog do ta marrë fjalën tënde dhe do t’u 
tregojë atyre atë që the. 
 
Atë që bën i urti 

Investoji paratë e tua në tregti të huaj dhe një ditë do t’i marrësh me kamatë. 
2Vëri investimet e tua në vende të ndryshme – në të vërtetë në shumë vende, – 

sepse kurrë nuk e di se ç’fat të keq do të kesh në këtë botë. 
3Ç’rëndësi ka nga ç’anë duhet të binte pema, ajo do të qëndrojë atje ku ka rënë. Kur 
retë janë të mbushura plot, bie shi. 4Në qoftë se pret derisa era dhe moti të bëhen 
tamam të përshtatshëm, kurrë nuk do të mbjellësh, e as nuk do të korrësh gjë. 
5Perëndia bëri gjithçka. Ti nuk kupton se si lind jeta e re në mitrën e gruas. Aq më pak 
mund të kuptosh se ç’bën Ai. 6Farën tënde mbille që nga mëngjesi deri në mbrëmje. 
Kush e di nëse të gjitha do të rriten mirë, ose nëse një mbjellje do të shkojë më mirë sa 
tjetra. 
7Është mirë ta gëzosh dritën e ëmbël të ditës. 8Shijoje me gëzim çdo ditë që të është 
dhënë! Pa marrë parasysh sa gjatë do të jetosh, mos harro se i vdekur do të rrish edhe 
më gjatë. Atje nuk ka gjë që mund të pritet me padurim. 
 
Këshilla për të rinjtë 
9Ju të rinj, gëzojeni rininë tuaj! Gëzohuni sa kohë që të jeni ende të rinj! Bëni ç’të doni 
dhe ndiqni dëshirat e zemrës suaj! Por mbani mend: për çdo gjë që bëni, Perëndia do 
t’ju kërkojë llogari. 
10Mbaje zemërimin larg shpirtit dhe sëmundjen larg trupit. Nuk do të rrini të rinj për 
shumë kohë. 

Pra, kije parasysh krijuesin tënd sa je ende i ri. Kujtoje atë para se të vijnë ditët 
dhe vitet e mjerueshme, kur do të thuash: «Nuk jam i kënaqur me jetën.». 

2Atëherë drita e diellit, e hënës dhe e yjeve do të të duket e turbullt dhe retë me shi nuk 
do të largohen kurrë. 3Atëherë duart e tua që të mbronin, do të dridhen dhe këmbët e 
tua, tani të forta, do të dobësohen. Dhëmbët e tu do t’i kesh të paktë për të përtypur 
ushqimin, dhe sytë e tu do të bëhen tepër të turbullt për të parë qartë. 4Veshët e tu do 
të bëhen të shurdhër ndaj zhurmës së rrugës. Mezi do ta dëgjosh mullirin kur bluan 
ose muzikën që luan dikush. As kënga e zogut nuk do të të zgjojë dot nga gjumi. 5Do të 
kesh frikë nga vendet e larta dhe gjatë ecjes do të kesh rreziqe. Flokët e tu do të 
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thinjen; mezi do të mund të zvarritesh dhe çdo dëshirë do të jetë zhdukur. 
Dhe një ditë do të shkojmë në vendin tonë të pushimit të fundit, dhe atëherë njerëzit 
do të vajtojnë në rrugë. 6Zinxhiri i argjendtë do të këputet, dhe kandili i artë do të bjerë 
në tokë dhe do të thyhet; litari pranë pusit do të shkëputet, dhe shtamba do të 
copëtohet. 7Trupat tanë do t’i kthehen përsëri pluhurit të tokës, kurse fryma e jetës do 
të kthehet te Perëndia që na e dha. 
8Më kot, më kot, tha filozofi. Gjithçka është e kotë. 
 
Përmbledhje 
9Por, meqë filozofi ishte i urtë, vazhdoi ta mësonte popullin për atë që dinte. Studioi 
fjalë të urta dhe me të vërtetë e provoi të vërtetën e tyre. 10Filozofi kërkoi të gjente fjalë 
ngushëlluese dhe fjalët që shkroi ishin të ndershme. 11Thëniet e të urtëve janë si 
thuprat që përdorin barinjtë për të drejtuar delet dhe fjalët e urta të mbledhura janë aq 
të qëndrueshme sa edhe gozhdat e ngulura me forcë. Perëndia, i vetmi bari për ne të 
gjithë, na i ka dhënë ato. 
12O biri im, ka edhe gjëra të tjera, për të cilat duhet të kesh kujdes. Nuk ka fund në të 
shkruarin e librave dhe studimi i tepërt do të të rraskapitë. 
13Pas të gjitha këtyre, mbetet vetëm një gjë për të thënë: ki respekt për Perëndinë, dhe 
dëgjoji urdhërimet e tij, sepse për këtë u krijua njeriu. 14Perëndia do të gjykojë gjithçka 
që do të bëjmë, qoftë e mirë, qoftë e keqe, madje edhe për gjërat e bëra në fshehtësi. 
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LIBRI I ESTERËS 
 
Fuqia dhe pasuria e perandorit persian 

1-2Në kohën e perandorit Kserks, perandoria persiane ishte mjaft e fuqishme dhe 
përbëhej prej 127 provincash që shtriheshin që nga India deri në Etiopi. Perandori 

ishte vendosur në selinë e tij verore në Shushan dhe që andej mbretëronte mbi 
perandorinë e tij të madhe. 3Vitin e tretë të mbretërimit të tij ai shtroi një festë për të 
gjithë kryetarët e provincave të mbarë perandorisë së tij. Ishin oficerët e ushtrisë së tij, 
fisnikët dhe guvernatorët e provincave.♦ 4Për gjashtë muaj rresht perandori vuri në 
dukje fuqinë dhe pasurinë e tij të pamasë. 
5Në fund, perandori organizoi një festë për të gjithë ata që banonin në kompleksin e 
pallatit, prej më fisnikut, gjer te më i përuluri. Në lulishten e selisë së tij u festua për 
shtatë ditë. 6Midis shtyllave prej alabastri u varën perde të bardha dhe të kaltra prej 
stofrave të çmueshme, të lidhura me kordele të bardha dhe të kuqe të mbyllur dhe me 
hallka prej argjendi. Mbi dyshemenë e çmueshme prej pllakash guri shumëgjyrëshe 
ishin vënë medivane me këmbë të arta dhe të argjendta. 7Mysafirët pinin në kupat e 
arta, që ndryshonin nga njëra-tjetra; verë kishte me bollëk dhe nxirrej prej qilarëve 
mbretërorë. 8Lejohej të pihej sipas dëshirës, por askush nuk detyrohej. Mbreti u kishte 
dhënë urdhër shërbëtorëve të tij që t’u shërbenin mysafirëve sipas dëshirës së tyre. 
________ 
♦ Ata u takuan më 483 p.e.r. për të planifikuar fushatën greke që kshte për pasojë disfata e 
turpshme nën betejat e Termopolit, Salamit dhe Mykalit më 480-79 p.e.r..  
. 
Perandoresha merret me sy të keq 
9Në të njëjtën kohë, edhe perandoresha Vashti ♦  kishte organizuar një festë për gratë, 
po në pallatin e perandorit. 10Ditën e shtatë të festës, perandori Kserks thirri shtatë 
eunukët që i shërbenin personalisht: ata quheshin Mehuman, Bizta, Harbona, Bigta, 
Avagta, Zetar dhe Karkas. Ai, çakërqejf nga pija, u dha urdhër 11që të sillnin 
perandoreshën të zbukuruar me stolisjen e saj të kurorës, që ta admironin bukurinë e 
saj të jashtëzakonshme të gjithë mysafirët, kryetarët e provincave të perandorisë së tij 
dhe banorët e kompleksit të pallatit të tij. 12Por perandoresha Vashti nuk pranoi t’i 
bindej urdhrit të perandorit. 
Atëherë perandorit i hipi inati. 13Menjëherë u këshillua me këshilltarët e tij, njerëzit e tij 
të urtë, që merreshin me kuptimin e pozicioneve të yjeve dhe që kishin dijeni për 
drejtësinë. 14Këta ishin Karshena, Shetari, Admata, Tarshishi, Meresi, Marsena dhe 
Memukani. Këta shtatë princa të persianëve dhe të medasve e kishin gradën e parë 
pas perandorit. Ata ishin njerëzit e tij më të besuar dhe kishin leje të paraqiteshin në 
çdo kohë para perandorit. 15U tha atyre: «I dërgova shërbëtorët e mi me një urdhër te 
perandoresha Vashti, por ajo nuk iu bind. Sipas ligjit, çfarë mase duhet marrë ndaj 
saj?» 
16Memukani iu përgjigj: ”Perandoresha Vashti jo vetëm që i bëri keq mbretit, dhe 
princave të tij, por edhe mbarë popullit në të gjitha provincat e perandorisë. 17Kjo që 
bëri ajo, do të përhapet nëpër të gjitha gratë. Ato do t’i përbuzin burrat e tyre e do t’u 
thonë: «Perandori Kserks i dha urdhër perandoreshës Vashti të paraqitej para tij, por 
ajo nuk pranoi.» 18Këtë gjë e kanë dëgjuar edhe gratë e princave të perandorisë dhe, që 
nga dita e sotme, ato do t’i referohen këtij rasti kur të bisedojnë me burrat e tyre. Kjo 
gjë do të shkaktojë një zemërim të madh te burrat. 19Në qoftë se perandorit i duket e 
drejtë, le të shpallë një dekret mbretëror, ku të urdhërohet që Vashti të mos paraqitet 
më para tij. Kjo duhet regjistruar ndër ligjet e medasve dhe persianëve që janë të 
paapelueshëm. Pastaj mbreti duhet të emërojë perandoreshë një grua tjetër, që e 
meriton këtë nder. 20Në qoftë se ky dekret bëhet i njohur në mbarë perandorinë, të 
gjitha gratë, prej atyre të familjeve fisnike, deri në më të përulurën, do t’u tregojnë 
burrave të tyre respektin që u përket.” 
21Kjo këshillë e bindi mbretin dhe princat e tij. Sipas propozimit të Memukanit, 
22perandori e dërgoi dekretin nëpër të gjitha provincat e perandorisë së tij, në shkrimin 
dhe në gjuhën e çdo vendi përkatës. Në këtë mënyrë perandori donte të siguronte që 
çdo burrë të mbetej zot i shtëpisë së tij. 
_________ 
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♦ E njohur në historinë shekullare si Amestris. Ajo e shoqëroi perandorin në këtë fushatë, por 
udhës me kthimin e saj ajo sakatoi nënën e dashnores së tij. Pastaj atë e mundonte sigurisht 
inati për këtë.  
 
Kërkohet perandoresha e re 

Disa kohë më vonë, kur i ra zemërimi, perandori filloi të mendohej për atë që kishte 
ndodhur.♦  2Shërbëtorët e vunë re dhe thanë: «Duhet kërkuar një vajzë për 

perandorin. 3Ti mund të ngarkosh disa nëpunës, në secilën prej provincave të 
perandorisë sate, që të sjellin në haremin tënd, në Shushan, të gjitha vajzat më të 
bukura dhe që janë ende virgjëresha. Eunuku Hegai, që ishte edhe mbikëqyrësi i 
haremit të perandorit, të kujdeset për to dhe të sigurojë që bukuria e tyre të ruhet 
mirë, me të gjitha mjetet e mundshme. 4Vajza, që do t’i pëlqejë perandorit, ta 
zëvendësojë Vashtin si perandoreshë.»Mbretit i pëlqeu ky propozim dhe dha urdhrat e 
nevojshëm. 
_________ 
♦ Pas fundit të fushatës greke më 479 p.e.r. 

 
Një vajzë hebreje midis të kandidatëve 
5Në grupin e pallateve perandorake në Shushan banonte një hebre me emrin 
Mordehai,♦  biri i Jairit. Ai rridhte prej fisit të Benjaminit dhe ishte një pasardhës i 
Shimiut dhe i Kishit. 6Familja e Mordehait ishte njëra prej atyre familjeve që perandori 
babilonas Nebukadnecar i kishte hequr nga Jerusalemi dhe, bashkë me mbretin 
Jehojahin dhe me një numër judeasish, i kishte çuar në mërgim. 7Mordehai kishte një 
kushërirë, që e quanin Hadasa, ose ndryshe Estera. Pas vdekjes së prindërve të saj, 
Mordehai e kishte adoptuar atë si bijën e tij. 
8Pasi u njoftua dekreti mbretëror, në Shushan u mblodhën shumë vajza dhe Hegai i 
mori nën mbrojtjen e tij. Bashkë me to futën në haremin mbretëror edhe Esterën. 9Ajo i 
ra në sy Hegait dhe fitoi përkrahjen e tij. Ai vuri njerëz që filluan të merreshin 
menjëherë me Esterën, për t’ia shtuar bukurinë dhe për ta ushqyer më mirë. Asaj i 
dha dhomat më të mira të haremit dhe shtatë shërbëtoret e zgjedhura të pallatit 
mbretëror. 
10Sipas udhëzimit të Mordehait, Estera nuk kishte thënë asgjë për prejardhjen e saj 
hebreje. 11Mordehai hynte çdo ditë në oborrin e haremit, për të marrë vesh se si 
shkonte puna e saj dhe çfarë i ndodhte. 
12Çdo vajzë u përgatit një vit rresht për takimin me perandorin. Gjashtë muaj zgjati 
mjekimi me vaj mirre dhe gjashtë muaj të tjerë mjekimi me vaj balsami dhe me mjetet 
e tjera të zbukurimit. Pastaj i çuan vajzat njëra pas tjetrës te perandori. 13Me këtë rast, 
secila mund të zgjidhte rrobat dhe stolisjen e vet. 14Kush e kishte radhën, hynte në 
mbrëmje në pallat dhe të nesërmen kthehej në haremin e dytë. Kjo ishte caktuar për 
shemrat e perandorit dhe ishte nën mbikëqyrjen e eunukut mbretëror Shaashgaz. 
Asnjërës nuk i lejohej të hynte për herë të dytë te perandori, veçse po t’i kishte pëlqyer 
veçanërisht dhe po të dërgonte e ta thërriste me emër. 
____________ 
♦ Emri e ka prejardhjen në Marduk. Në arkivën persiane përmendet njëfarë Marduk-a-ai, 
nëpunës në Shushan gjatë mbretërimit të Kserksit.  
 
Estera bëhet perandoreshë 
15Një ditë e kishte radhën Estera, e bija e Avihajilit, që pas vdekjes së të atit u adoptua 
nga Mordehai, nipi i atit të saj. Ajo hoqi dorë nga zgjedhja e rrobave dhe e stolisjes së 
saj dhe mori me vete vetëm atë që i kishte këshilluar Hegai. Të gjithë ata që e panë u 
mahnitën pas saj. 16Kështu, Estera u çua në pallat te perandori në muajin e dhjetë të 
vitit të shtatë të mbretërimit të tij. 
17Perandorit i pëlqeu Estera më shumë sesa të gjitha gratë e tjera dhe në sytë e tij ajo 
ua kalonte vajzave të tjera. Prandaj ai i vuri në kokë kurorën dhe e caktoi 
perandoreshë në vend të Vashtiut. 18Për nder të saj, perandori organizoi një gosti të 
madhe dhe ftoi në të të gjithë kryetarët e provincave të perandorisë së tij. Banorëve të 
provincave të perandorisë së tij iu hoqi pagesën e një tatimi dhe ndau dhurata 
mbretërore. 
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Ati i Esterës i shpëton jetën perandorit 
19-20Ndërkohë, u bë një mbledhje e dytë e vajzave për perandorin. Estera ende nuk i 
kishte thënë asgjë perandorit për prejardhjen e saj hebreje e as për qytetarinë e saj. 
Kështu e kishte urdhëruar Mordehai; ajo e dëgjonte po aq sa edhe atëherë kur ishte 
bija e tij e adoptuar. 
Ndërkohë, Mordehai ishte bërë nëpunës mbretëror dhe punonte në kryeministri. 
21Pikërisht në këtë kohë, dy eunukë mbretërorë, Bigtani dhe Tereshi, që kishin 
komandën e rojes së portës, bënë një komplot. Ata ishin të pakënaqur nga perandori 
dhe vendosën ta vritnin.♦  Mordehai, që rrinte gjithashtu pranë portës, 22e mori vesh 
dhe ia tha perandoreshës Ester, e cila me urdhrin e tij, njoftoi menjëherë perandorin. 
23Çështja u shqyrtua menjëherë dhe komploti u zbulua; të dy fajtorët u varën në 
trekëmbësh. Perandori urdhëroi që ta shënonin ngjarjen në regjistrat zyrtare. 
_________ 
♦ Në fund Kserksi u vrit më 465 p.e.r. 
 
Hebreu Mordehai nxit zemërimin e kryeministrit 

Disa kohë më vonë perandori Kserks emëroi si kryeministër Hamanin, pasardhësin 
e Agagut.♦  2Të gjithë nëpunësit mbretërorë, që punonin në kancelari, ranë në 

gjunjë para Hamanit dhe u përkulën thellë para tij, sipas urdhrit të perandorit. Por 
Mordehai qëndroi në këmbë dhe nuk u përkul. 
3Njerëzit e perandorit e pyetën: «Përse nuk i bindesh urdhrit të perandorit?» 4«Sepse 
jam hebre» – u tha. Çdo ditë ata i bënin vërejtje Mordehait dhe i thonin se duhej ta 
nderonte edhe ai Hamanin njëlloj si të tjerët. Por Mordehai e bëri veshin e shurdhër. 
Pastaj e paditën tek Hamani, sepse donin të shihnin çfarë do të thoshte ai për 
justifikimin te Mordehai. 
5Hamani u zemërua shumë kur i treguan që Mordehai refuzonte të përkulej para tij. 6Ai 
e quajti të pamjaftueshme të ndëshkonte vetëm Mordehain. Meqë e kishte marrë vesh 
se i takonte popullit hebre, vendosi ta shfaroste të gjithë këtë popull, të gjithë hebrenjtë 
që jetonin në perandorinë persiane. 
_________ 
♦ Jo, siç duket, amalekas, por i lindur në Agag, provincën e perandorisë persiane.  
 
Hamani bën plane që t’i shfarosë hebrenjtë 
7Muajin e parë të vitit të 12-të të mbretërimit të perandorit Kserks, me urdhrin e 
Hamanit u hodh shorti, që quhej «pur», për të mësuar të ardhmen për të gjitha ditët e 
vitit, deri në muajin e 12-të. Në këtë mënyrë Hamani donte të merrte vesh se kur ishte 
rasti i volitshëm për ndërmarrjen e tij. 8Pastaj i tha mbretit: «Në perandorinë tënde 
jeton një popull që është i shpërndarë nëpër të gjitha provincat. Ai jeton i veçuar nga 
popujt e tjerë. Zakonet e tij janë të ndryshme nga ato të popujve të tjerë dhe nuk i 
zbaton urdhrat e perandorit. Perandori nuk mund ta tolerojë këtë situatë. 9Në qoftë se 
perandori është dakord, le të nxjerrë dekret t’i vrasin. Atëherë do të jem në gjendje t’u 
dorëzoj administratorëve të thesarit shtetëror 350 tonë argjend.» 
10Perandori hoqi nga gishti unazën e tij me vulë, ia dha armikut të hebrenjve, Hamanit, 
11dhe i tha: «Ruaje argjendin tënd! Ndërsa me atë popull mund të bësh ç’të duash!» 
12Ditën e 13-të Hamani thirri protokollistët e mbretit dhe u diktoi një dekret drejtuar 
princave të perandorisë, guvernatorëve të provincave dhe princave të popujve të 
ndryshëm, të përkthyer në gjuhën amtare të çdo vendi. Dekreti ishte hartuar si shrim i 
perandorit dhe ishte i vulosur me unazën e tij. 13Dekreti që u dërgua me korrierë në të 
gjitha provincat e perandorisë, përmbante këtë urdhër: «Të gjithë hebrenjtë – burra, 
gra dhe fëmijë – të vriten dhe të shfarosen brenda një dite të vetme, ditën e 13-të të 
muajit të 12-të, muajit të Adarit. Pasuria e tyre lejohet të plaçkitet.» 
14Dekreti duhej shpallur në çdo provincë, që të përgatiteshin të gjithë për këtë ditë. 15Me 
urdhrin e perandorit korrierët u nisën menjëherë. Dekreti u njoftua edhe në 
kompleksin e pallatit të Shushanit. Pastaj perandori dhe Hamani u ulën për një orgji 
pijeje. Por në mbarë qytetin kishte trazira të mëdha. 
 
Estera duhet t’i shpëtojë hebrenjtë 

Kur e mori vesh këtë, Mordehai grisi rrobat, u vesh me rrobën e vajtimit prej stofi të 
trashë dhe hodhi hi në kokë. Pastaj kaloi nëpër qytet dhe vajtoi me zë të lartë. 

3
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2Arriti para kryeministrisë, por nuk mund të hynte në të për shkak të veshjes së tij të 
vajtimit. 3Në të gjitha provincat, pas arritjes së dekretit mbretëror, në radhët e 
hebrenjve mbretëronte vaji dhe hidhërimi. Ata agjëronin, qanin e vajtonin dhe shumë 
prej tyre rrinin të shtrirë në hi, të veshur me rrobat e vajtimit. 
4Shërbëtoret dhe shërbëtorët e Esterës e njoftuan zonjën e tyre për vajtimin e 
Mordehait. Estera ishte shumë e tronditur dhe i dërgoi Mordehait rroba, që të zhvishte 
petkun e tij të vajtimit dhe të hynte tek ajo në pallat. Por ai nuk pranoi ta zhvishte. 
5Pastaj Estera dërgoi eunukun Hatak që perandori ia kishte dhënë për shërbëtor, 
jashtë te Mordehai për të marrë vesh përse ishte veshur ashtu që të tregohej me gisht. 
6Hataku doli dhe shkoi te Mordehai në sheshin e madh para kryeministrisë. 7Mordehai 
i tregoi gjithçka dhe i përmendi shumën e të hollave që Hamani i kishte premtuar 
perandorit për thesarin e shtetit, në qoftë se do t’i lejohej të vriste hebrenjtë. 8Mordehai 
i dorëzoi Hatakut një fragment të dekretit mbretëror, ku urdhërohej shfarosja e 
hebrenjve, me lutjen që t’ia tregonte Esterës dhe t’i kërkonte asaj me ngulm që të 
shkonte te perandori për t’iu lutur për faljen e popullit të saj. 
9Sipas kërkesës të Mordehait, Hataku i tregoi Esterës gjithçka. 10Por Estera e dërgoi 
eunukun përsëri te Mordehai që t’i thoshte: 11«Të gjithë ata që janë në shërbim të 
mbretit dhe të gjithë nënshtetasit e tij në provincat e perandorisë e dinë urdhrin e 
pashkelshëm: kush hyn te perandori, në pjesën e brendshme të pallatit, pa e thirrur 
ai, qoftë burrë, dënohet me vdekje. Vetëm në qoftë se mbreti i shtrin skeptrin e artë, 
mund të mbetet gjallë. Ka tridhjetë ditë që perandori nuk më ka thirrur pranë vetes.» 
12-13Mordehai i dërgoi Esterës përgjigjen që vijon: «Mos mendo se mund ta shpëtosh 
jetën tënde duke qenë në pallat, në qoftë se vriten të gjithë hebrenjtë e tjerë. 14Në qoftë 
se ti hesht në këtë moment kritik, hebrenjve do t’u vijë ndihmë dhe shpëtim nga një 
anë tjetër.♦ Por ti dhe familja jote do ta paguani me jetën tuaj dhe do të rrënoheni. 
Kush e di? Ndoshta ti u zgjodhe perandoreshë pikërisht për këtë rast.» 
15Atëherë Estera dërgoi fjalë t’i thoshte Mordehait: 16«Shko dhe lajmëro të mblidhen të 
gjithë hebrenjtë në Shushan! Mbani agjërim për mua. Për tri ditë ju nuk duhet të hani 
as të pini asgjë, as edhe natën; ashtu do të bëj edhe unë bashkë me shërbëtoret e mia. 
Pastaj do të shkoj te perandori, edhe në qoftë se kjo është kundër ligjit. Në qoftë se 
vdes, le të vdes!» 
17Mordehai shkoi dhe veproi sipas lutjes së Esterës. 
____________ 
♦ d.m.th. nga Perëndia. Emri i Zotit nuk përmendet aspak në këtë libër, por veprimi i tij dallohet 
në zhvillimin e ngjarjeve. 
 
Estera kërkon rastin e volitshëm 

Ditën e tretë, Estera u vesh me rroba mbretërore dhe shkoi në oborrin e brendshëm 
të pallatit, prej nga hyhej drejtpërdrejt në sallën e fronit. Perandori ishte i ulur në 

fronin e tij përballë derës së hapur të sallës. 2Kur e pa perandoreshën Ester që 
qëndronte në oborr, iu drejtua me dashamirësi dhe i shtriu skeptrin e artë që mbante 
në dorë. Estera u afrua dhe preku majën e skeptrit. 3Perandori e pyeti: «Çfarë të solli 
këtu, o perandoresha Ester? Cila është kërkesa jote? Do të të jap gjithçka, madje edhe 
gjysmën e perandorisë sime!» 
4Estera iu përgjigj: «O mbreti im, në qoftë se të duket e drejtë, eja bashkë me Hamanin 
në darkën që të kam përgatitur!» 5«Shpejt, dërgoni ta thërrasin Hamanin, – thirri 
perandori, – që ta pranojmë ftesën e Esterës!» 
Kështu, perandori shkoi bashkë me Hamanin në darkën e Esterës. 6Duke pirë verë, ai 
e pyeti: «Cila është dëshira jote? Do të ta përmbush! Kërko prej meje ç’të duash, deri në 
gjysmën e perandorisë sime!» 7Estera iu përgjigj: «Kam një lutje të madhe. 8Në qoftë se 
kam gjetur  
përkrahje tek ti, o mbreti im, e në qoftë se je i gatshëm për ta përmbushur dëshirën 
time, eja nesër, bashkë me Hamanin, në darkën që do të të përgatit. Atëherë do të ta 
tregoj dëshirën time!» 
 
Hamani kërkon të zhdukë Mordehain 
9Hamani ishte në qejf kur u kthye nga darka te mbretëresha. Por, në portën e 
kryeministrisë kaloi pranë Mordehait, i cili nuk u ngrit para tij dhe nuk i tregoi as 
nderin më të vogël. Hamanit i hipi inati, 10por vazhdoi më tutje. 
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Në shtëpi thirri miqtë e tij më të afërt dhe gruan e tij, Zereshën. 11U mburr para tyre 
për pasurinë e tij dhe për numrin e madh të bijve të tij. Ai u krenua para tyre, duke 
treguar se si perandori e kishte nderuar dhe e kishte vënë përmbi të gjithë princat dhe 
ministrat e tij. 12«Dhe mbretëresha Ester, – shtoi ai, – në darkën që shtroi, përveç 
mbretit, më ftoi vetëm mua. Edhe nesër do të ha bashkë me mbretin tek ajo. 13Por, qejfi 
i të gjitha këtyrë gjërave më prishet, kur shoh hebreun Mordehai ulur në kancelari!» 
14Pastaj miqtë dhe gruaja e tij e këshilluan kështu: «Urdhëro që të ngrihet një tre-
këmbësh mbi 20 metra i lartë. Pastaj kërko lejen e perandorit, që të varësh në të 
Mordehain. Pas kësaj, mund të shkosh i qetë bashkë me perandorin në darkën 
mbretërore.» 
Hamanit i pëlqeu ky propozim dhe menjëherë dha urdhër që të ngrinin trekëmbëshin. 
 
Hamani detyrohet t’i tregojë Mordehait nderimin më të lartë 

Atë natë perandorin po e zinte gjumi, prandaj dërgoi t’i sillnin analet ku ishin 
shkruar ngjarjet më të rëndësishme të mbretërimit të tij. I lexoi ato me zë të lartë 

2dhe arriti në vendin ku tregohej se si Mordehai kishte zbuluar komplotin e rojtarëve të 
portës, Bigtanit dhe Tereshit, dhe i kishte shpëtuar jetën perandorit Kserks. 
3Mbreti pyeti: «Në ç’mënyrë u shpërblye ose u nderua Mordehai për këtë?» «Atij nuk iu 
dha asnjë shpërblim» – iu përgjigjën shërbëtorët mbretit. 
4«Kush është jashtë në oborr?» – pyeti mbreti. Pikërisht në atë çast, Hamani kishte 
hyrë në oborrin e jashtëm të pallatit. Donte t’i lutej mbretit që t’i jepte leje për ta varur 
Mordehain në trekëmbëshin që kishte ngritur. 5Shërbëtorët iu përgjigjën: «Jashtë në 
oborr është Hamani.» «Thirreni të hyjë brenda» – urdhëroi mbreti. 
6Kur hyri Hamani, mbreti e pyeti: «Çfarë mund të bëjë mbreti për njeriun, të cilit 
dëshiron t’i tregojë një nder të veçantë?» Hamani mendoi: «Vetëm mua më ka 
ndërmend; kë tjetër mund të nderojë mbreti në mënyrë të veçantë?» 7Prandaj iu 
përgjigj: ”Për njeriun që mbreti dëshiron ta nderojë në mënyrë të veçantë, 8duhet sjellë 
një rrobë e çmueshme, të cilën e mban vetëm mbreti dhe një kalë me stolisje 
mbretërore në fre, të cilin e nget vetëm mbreti. 9Kali dhe rroba i duhen dorëzuar njërit 
prej titullarëve më të lartë të mbretit, i cili do ta veshë në mënyrë mbretërore njeriun që 
mbreti dëshiron ta nderojë, do ta hipë atë mbi kalin e mbretit dhe do ta shëtitë përmes 
sheshit të madh të qytetit. Kështu, ai duhet të kalojë para njerëzve që janë në shesh 
dhe e nderojnë, duke thirrur: 
«Kështu vepron mbreti me njeriun që dëshiron ta nderojë në mënyrë të veçantë!»” 
10Atëherë mbreti i tha Hamanit: «Merr shpejt rrobat dhe kalin, ashtu siç the vetë! Do ta 
nderosh hebreun Mordehai, që punon në kryeministri, në atë mënyrë që përshkrove! 
Nuk duhet të lësh asgjë pa bërë nga ato që the!» 
11Hamani e zbatoi urdhrin e mbretit. Ai e veshi Mordehain në mënyrë mbretërore, e 
hipi në kalin e mbretit dhe e shëtiti përmes sheshit të madh duke ecur përpara tij e 
duke thirrur: «Kështu e trajton mbreti njeriun, të cilit dëshiron t’i tregojë një nder të 
veçantë!» 
12Pastaj Mordehai u kthye në kancelari. Por Hamani u kthye me nxitim në shtëpi, krejt 
i hutuar dhe me fytyrë të mbuluar. 13Atje u tregoi gruas dhe miqve të tij se ç’kishte 
ndodhur. Ata e dëgjuan me vëmendje dhe i thanë: «Mordehai, të cilit iu bë gjithë ky 
nderim, i takon popullit izraelit, prandaj ti duhet të tërhiqesh. Para tij ti do të biesh 
gjithnjë e më poshtë.» 
 
Estera ia tregon perandorit prejardhjen 
14Pa mbaruar mirë këto fjalë, arritën shërbëtorët e mbretit që ta merrnin Hamanin për 
darkën e perandoreshës. 

Mbreti dhe Hamani u takuan te perandoresha. 2Duke pirë verë, mbreti i drejtoi 
Esterës të njëjtën pyetje si dhe ditën e mëparshme: «Cila është dëshira jote, 

mbretëreshë Esterë? Do të ta përmbush! Kërko ç’të duash, deri në gjysmën e 
perandorisë sime!» 
3Mbretëresha iu përgjigj: «Në qoftë se kam përkrahjen tënde, o mbreti im, dhe nëse më 
lejon të bëj lutje, atëherë të lutem për jetën time dhe për jetën e popullit tim. 4Na kanë 
shitur, mua dhe popullin tim; duan të na vrasin, të na shfarosin! Në qoftë se do të 
donin vetëm të na vidhnin lirinë dhe të na shitnin si skllevër, do të heshtja dhe nuk do 
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ta kisha mërzitur mbretin me to.» 
5Atëherë, perandori Kserks iu drejtua mbretëreshës Ester dhe i tha: «Kush guxon ta 
bëjë një gjë të tillë? Ku është njeriu që harton plane të tilla të tmerrshme?» 6Estera iu 
përgjigj: «Armiku ynë i betuar është ky njeri i keq që është këtu, Hamani!» 
Hamani i shikoi me tmerr mbretin dhe mbretëreshën. 7Plot zemërim, mbreti u ngrit 
nga tavolina dhe doli në parkun e pallatit. Hamani iu afrua mbretëreshës Ester dhe iu 
lut për jetën e tij. E kuptoi se mbreti kishte vendosur për vdekjen e tij. 
 
Hamani shkon në trekëmbësh në vend të Mordehait 
8Kur mbreti hyri përsëri në sallë, e gjeti Hamanin në gjunjë para jastëkut ku ishte e 
shtrirë Estera. Me zemërim thirri: «A nuk i je afruar pak si shumë mbretëreshës këtu 
në pallat në praninë time?» 
Sapo mbreti nxori nga gjoja urdhrin për dënimin me vdekje, shërbëtorët ia mbuluan 
fytyrën Hamanit. 9Njëri prej eunukëve të mbretit, Harbona, tha: «Madhëri, Hamani ka 
ngritur një trekëmbëshi për të varur Mordehain, shpëtimtarin tënd! Ai gjendet në tokën 
e Hamanit dhe është mbi njëzet metra i lartë.» «Vareni Hamanin në të!» – urdhëroi 
perandori. 
10Kështu, Hamanin e varën në trekëmbëshin që kishte caktuar vetë për Mordehain. 
Pastaj mbretit i ra zemërimi. 
 
Hebrenjve u lejohet t’u kundërvihen vrasësve të tyre 

Po atë ditë, perandori Kserks i dhuroi perandoreshës Ester shtëpinë dhe pasurinë e 
Hamanit, armikut të hebrenjve. Dërgoi të thërriste Mordehain, sepse Estera i kishte 

treguar se ai ishte i ati i saj adoptues. 2Mbreti hoqi nga gishti unazën e tij me vulë, që 
ia kishte rimarrë Hamanit dhe ia dorëzoi Mordehait. Estera e emëroi Mordehain si 
administrator të pasurisë së Hamanit. 
3Estera iu drejtua mbretit përsëri. Ajo ra përmbys para fronit të tij dhe iu lut ta 
pengonte zbatimin e krimit që Hamani, ky pasardhës tipik i Agagut, kishte planifikuar 
kundër hebrenjve. 4Mbreti i shtriu skeptrin e tij të artë. Atëherë ajo u ngrit në këmbë, u 
paraqit para tij 5e i tha: «Në qoftë se i duket mbretit e drejtë, në qoftë se kam gjetur 
përkrahjen e tij, në qoftë se më shikon me dashamirësi dhe në qoftë se propozimi im i 
pëlqen, atëherë mbreti le të urdhërojë që të anulohet dekreti, me anë të të cilit Hamani, 
pasardhësi i Agagut, biri i Hamedatës, ka urdhëruar që t’i shfarosin hebrenjtë në të 
gjitha provincat e perandorisë. 6Nuk mund të rri duarkryq dhe të shoh se si fatkeqësia 
bën kërdinë mbi popullin tim dhe se si shfarosen njerëzit e mi.» 
7Perandori Kserks iu përgjigj mbretëreshës Ester dhe hebreut Mordehai: «Esterës i 
dhurova mbarë pasurinë e Hamanit dhe vetë dhashë urdhër të varej Hamani në 
trekëmbësh, sepse donte t’i shfaroste hebrenjtë. 8Por një dekret që hartohet në emër të 
perandorit dhe që vuloset me unazën e tij, nuk mund të merret mbrapsht. Por ju, në 
emrin tim dhe me vulën time, mund të nxirrni një dekret tjetër, për t’i shpëtuar 
hebrenjtë. Bëni çfarë t’ju duket më e drejtë!» 
9Mordehai urdhëroi të mblidheshin protokollistët e mbretit – ishte dita e 23-të e muajit 
të tretë. Atyre u diktoi një dekret drejtuar hebrenjve në mbarë perandorinë, princave 
perandorakë, guvernatorëve e kryenëpunësve të 127 provincave, nga India deri në 
Etiopi. Dekreti u hartua në shkrimin dhe gjuhën amtare të secilit vend, si dhe në atë të 
hebrenjve. 10Dekreti u hartua në emër të perandorit; u vulos me vulën perandorake 
dhe u dërgua me korrierë me kuajt më të shpejtë në të gjitha provincat. Në të 
shkruhej: 
11«Mbreti u jep leje hebrenjve në të gjitha qytetet e perandorisë së tij, që të bashkohen 
për mbrojtjen e tyre. Ai i lejon hebrenjtë që t’i vrasin dhe t’i shfarosin të gjithë ata që 
ngrihen kundër tyre, në çdo provincë ose ndër çdo popull, jo vetëm burrat e 
armatosur, por edhe gratë dhe fëmijët. Hebrenjtë mund ta plaçkitin pasurinë e armiqve 
të tyre. 12Kjo leje vlen për të njëjtën ditë në të gjitha provincat dhe pikërisht për ditën e 
13-të të muajit të 12-të, muajit Adar.» 
13Ky dekret duhej shpallur në çdo provincë dhe hebrenjtë duhej të armatoheshin për 
këtë ditë, që të hakmerreshin kundër armiqve të tyre. 14Me nxitim shumë të madh dhe 
me kuajt më të mirë për korrierë, lajmëtarët u nisën me dekretin e mbretit. Dekreti 
mbretëror u njoftua madje edhe në kompleksin e pallatit të Shushanit. 
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15Pastaj Mordehai doli nga kompleksi i pallatit i veshur sipas pozitës së tij të lartë. 
Mbante një rrobë me ngjyrë vjollcë dhe të bardhë, një mantel prej liri të hollë të bardhë 
dhe prej stofit të purpurtë, si dhe një kurorë të madhe të artë. Banorët e Shushanit e 
brohoritën. 16Hebrenjtë e qytetit ishin mbushur me lumturi dhe festonin me gëzim 
nderin që u tregohej. 17Në çdo provincë, në çdo qytet, gjithkund ku arriti dekreti i 
perandorit, ndër hebrenjtë mbretëronte gëzimi dhe hareja. Ata e festuan ngjarjen me 
ditë festimi dhe me gosti të gëzueshme. Prej banorëve johebrenj shumë veta i kapi frika 
dhe u kthyen në fenë hebreje. 
 
Hebrenjtë asgjësojnë armiqtë e tyre 

Erdhi dita e 13-të e muajit të 12-të, kur duheshin zbatuar urdhrat e dekretit 
perandorak. Armiqtë e hebrenjve kishin shpresuar që atë ditë të triumfonin mbi 

hebrenjtë; por ja që ndodhi e kundërta, hebrenjtë triumfuan mbi armiqtë e tyre. 2Në të 
gjitha qytetet e perandorisë së Kserksit banorët hebrenj u mblodhën dhe vepruan 
kundër atyre që donin t’u bënin dëm. Askush nuk arriti t’u bënte ballë, sepse të gjithë 
ishin të paralizuar nga frika prej hebrenjve. 3Nëpunësit në provinca, princat e 
perandorisë, guvernatorët dhe administratorët e arkës së shtetit nga frika prej 
Mordehait morën anën e hebrenjve dhe i përkrahën ata. 4Kjo sepse në të gjithë 
perandorinë u mësua pozita e lartë që zinte Mordehai në oborrin perandorak dhe se 
ç’lidhje kishte ai me këtë çështje. Njerëzit e kuptuan që ai po bëhej gjithnjë e më i 
fuqishëm. 5Hebrenjtë i masakruan me shpatë të gjithë armiqtë e tyre; ata i trajtuan siç 
deshën njerëzit që donin t’u bënin dëm. 6Në kompleksin e pallatit në Shushan ata 
vranë 500 veta, 7-10përveç kësaj, dhjetë bijtë e Hamanit, birit të Hamedatës, armikut të 
hebrenjve. Ata ishin Parshandata, Dalfoni, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmashta, 
Arisai, Aridai dhe Vajezata. Por ata nuk e vodhën pasurinë e tyre. 
11Po atë ditë, mbretit iu njoftua numri i burrave që i kishin vrarë hebrenjtë në kom-
pleksin e pallatit. 12Atëherë ai i tha mbretëreshës Ester: «Vetëm në kompleksin e 
pallatit hebrenjtë kanë vrarë 500 veta, si dhe bijtë e Hamanit. Posa do të ketë në 
provincat e perandorisë! A ke më lutje tjetër? Do të ta përmbush.» 13Estera iu përgjigj: 
«Në qoftë se i duket mbretit e drejtë, hebrenjve në Shushan le t’u lejohet edhe nesër ajo 
që iu lejua sot. Dhe kufomat e dhjetë bijve të Hamanit të varen publikisht.» 
14Mbreti dha urdhër që të bëhej ashtu dhe që të shpallej në Shushan dekreti përkatës. 
Kufomat e bijve të Hamanit u varën publikisht. 15Kështu, hebrenjtë e Shushanit u 
mblodhën edhe ditën e 14-të të muajit dhe vranë në qytet 300 veta, por nuk plaçkitën 
pasurinë e tyre. 
16-17Hebrenjtë në provincat e perandorisë ishin mbledhur ditën e 13-të të muajit për të 
mbrojtur jetën e tyre dhe kishin vrarë 75.000 veta prej armiqve të tyre. Kështu 
siguruan për vete paqe dhe siguri, por nuk plaçkitën pasurinë e armiqve të tyre. Ditën 
e 14-të të muajit nuk ndërmorën asgjë tjetër, por e festuan shpëtimin e tyre me gosti të 
hareshme. 18-19Nga kjo shpjegohet përse hebrenjtë, në të gjitha qytetet e provincave, 
filluan ta festonin ditën e 14-të të muajit të 12-të si ditë festimi, shtronin gosti të 
hareshme dhe i dërgonin njëri-tjetrit ushqim të zgjedhur, kurse hebrenjtë e Shushanit, 
që kishin kaluar në sulm kundër armiqve të tyre për dy ditë, filluan të festonin me 
gosti të hareshme ditën e 15-të të muajit. 
 
Inaugurimi i festës së Purimit 
20Mordehai i shënoi ngjarjet e kësaj dite dhe u dërgoi një letër të gjithë hebrenjve që 
banonin në të gjitha provincat e perandorit Kserks, afër dhe larg. 21Në të ai urdhëroi që 
të festoheshin çdo vit ditët e 14-të dhe e 15-të të muajit Adar, 22për të përkujtuar ditët 
që u kishin sjellë qetësi dhe shpëtim nga armiqtë e tyre dhe muajin ku halli dhe vajtimi 
i tyre ishte kthyer në gëzim dhe brohoritje. Në këto dy ditë hebrenjtë duhej të bënin 
gosti të hareshme dhe t’i dërgonin njëri-tjetrit ushqim të zgjedhur; përveç kësaj, duhej 
t’u jepeshin dhurata të varfërve. 
23Hebrenjtë i zbatuan urdhrat e Mordehait dhe që atëherë filluan t’i festonin çdo vit 
ditët që kishin bërë festë pas shpëtimit të tyre. 24-26Meqë Hamani, armiku i hebrenjve, 
donte t’i asgjësonte plotësisht hebrenjtë dhe kishte hedhur short (pur) për caktimin e 
ditës vendimtare, këto ditë i quajnë festa e purimit. Kur iu njoftua perandorit plani i 
Hamanit, ky kishte urdhëruar me shkrim që, ai plan që kishte bërë Hamani për 
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asgjësimin e hebrenjve, të zbatohej mbi atë vetë dhe mbi familjen e tij, prandaj Hamani 
dhe bijtë e tij u varën në trekëmbësh. 
Në bazë të asaj që përjetuan dhe në bazë të letrës së Mordehait, 27hebrenjtë e bënë 
traditë që t’i festonin të dyja ditët çdo vit, në të njëjtën kohë, sipas rregullave të 
caktuara. Edhe për pasardhësit e tyre dhe për të gjithë johebrenjtë që do të lidheshin 
me bashkësinë e tyre, kjo festë duhej të bëhej rregull i detyrueshëm. 28Këto ditë duhej 
të mbanin gjallë kujtimin e atyre ndodhive; çdo familje hebreje duhej t’i festonte ato, pa 
marrë parasysh në cilën provincë ose qytet banonte. Kjo festë nuk duhej kurrë të 
harrohej prej hebrenjve. 
29Mbretëresha Ester, e bija e Avihajilit, dhe hebreu Mordehai shkruan një letër tjetër 
rreth festës së Purimit dhe në të dhanë udhëzime të detyrueshme për festimin e saj. 
30Kjo letër u ishte drejtuar të gjithë hebrenjve në të 127 provincat e perandorit Kserks 
dhe fillonte me një urim paqeje. 31Ajo kishte për qëllim që t’i theksonte përsëri rregullat 
e festimit të Purimit, që kishin nxjerrë Mordehai dhe mbretëresha dhe t’i kujtonin 
hebrenjtë për detyrën që kishin marrë përsipër. Ky detyrim përfshinte edhe agjërimin 
dhe vajtimin që duhej të bënin përpara gostisë së festës.  

32Letra e Esterës i shpalli të detyrueshme për festën të gjitha këto rregulla; përmbajtja e 
saj u shënua në një libër të veçantë. 
 
Mordehai si mbrojtës i hebrenjve 

Perandori Kserks i detyroi nënshtetasit e tij për angari në mbarë perandorinë. 
2Veprat e tij të tjera ku tregoheshin fuqia dhe forca e tij, janë shënuar në analet 

e mbretërve të medasve dhe persianëve. Atje përshkruhet gjithashtu me hollësi se në 
ç’pozitë u ngrit Mordehai. 3Hebreu Mordehai ishte njeriu i parë menjëherë pas 
perandorit. Ai ishte shumë i nderuar në mes hebrenjve dhe ata e donin, sepse kujdesej 
për popullin e tij dhe gjithnjë ndërhynte për të mirën e tyre. 
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LIBRI I DANIELIT 
 
Të rinjtë hebrenj në oborrin e perandorit babilonas 

Vitin e tretë të mbretërimit të Jehojakimit, mbretit të Judës, perandori babilonas 
Nebukadnecar, ♦ sulmoi me ushtrinë e tij Jerusalemin dhe rrethoi qytetin. 2Zoti e 

lejoi që ta zinte rob mbretin Jehojakim dhe të merrte një pjesë të thesarit të Tempullit. 
Ai mori me vete robërit dhe u kthye në Babiloni, dhe enët e çmuara të kapura i futi në 
thesarin e perëndisë së tij, ku i ruajti. 3Perandori i dha urdhër Ashpenazit, ad-
ministratorit të pallatit të tij, që mes të mërguarve izraelitë të zgjidhte disa të rinj prej 
familjes mbretërore dhe prej familjeve të tjera fisnike. 4Ata duhej të ishin me trup të 
zhvilluar, të mençur, të stërvitur mirë, me arsyetim të gjithanshëm dhe pa të meta 
fizike, të aftë për të shërbyer në oborrin perandorak. Ashpenazi duhej t’i mësonte të 
lexonin e të shkruanin gjuhën babilonase. 5Perandori dha gjithashtu urdhër që t’u 
jepnin çdo ditë të njëjtin ushqim me anëtarët e oborrit mbretëror. Për tre vjet këta të 
rinj duhej të formoheshin për të hyrë në shërbimin mbretëror. 6Mes atyre që u 
zgjodhën, ishin Danieli, Hananja, Mishaeli dhe Azarja, të gjithë nga fisi i Judës. 
7Administratori i pallatit u vuri atyre emra të rinj babilonas: Beltishacar,♦♦ Shadrak, 
Meshak dhe Abed-Nebo. 
8Danieli vendosi që ta mbante veten ritualisht të pastër duke mos ngrënë ushqimin 
dhe duke mos pirë pijen e oborrit mbretëror, prandaj iu lut Ashpenazit ta ndihmonte, 
9dhe Perëndia bëri që Ashpenazi ta shihte me sy të mirë. 10Sidoqoftë, Ashpenazi kishte 
frikë nga perandori, prandaj i tha Danielit: «Mbreti ka vendosur çfarë duhet të hani e 
të pini, dhe në qoftë se nuk do të keni trup më të mirë sesa të tjerët, ka mundësi që ai 
të ma presë kokën.» 
11Prandaj Danieli iu drejtua mbikëqyrësit, që Ashpenazi kishte caktuar për t’u kujdesur 
për Danielin dhe për të tre shokët e tij, me këto fjalë: 12«Na vini në provë për dhjetë ditë 
– tha ai. – Na jepni të hamë perime dhe të pimë ujë. 13Pastaj na krahasoni me të rinjtë 
që ushqehen me ushqimin e oborrit mbretëror, dhe merrni vendimin tuaj në bazë të 
pamjes sonë.» 
14Ai e pranoi lutjen e tyre. 15Pas dhjetë ditësh doli se Danieli dhe shokët e tij dukeshin 
madje më të shëndoshë dhe më të fortë se të gjithë ata që ishin ushqyer me ushqimin 
perandorak. 16Prandaj qysh atëherë roja u lejonte të vazhdonin të ushqeheshin me 
perime në vend të asaj që u jepte perandori. 
17Perëndia u dha të katër të rinjve mençuri dhe aftësi në letërsi dhe në filozofi. Danielit 
i dha, gjithashtu, aftësi për të interpretuar vegime dhe ëndrra. 
18Në fund të tre vjetëve të caktuara nga mbreti, Ashpenazi i dërgoi të gjithë të rinjtë te 
Nebukadnecari për t’i marrë në provë. 19Perandori foli me ata të gjithë, dhe Danieli, 
Hananja, Mishaeli dhe Azarja lanë përshtypjet më të mira nga të gjithë të tjerët. 
Kështu, ata u pranuan në shërbim të perandorit. 20Dhe sa herë që perandori u 
kërkonte këshillë për çështje të rëndësishme, ai vërente se këta të katërt dinin 
dhjetëfish më shumë se të gjithë dijetarët dhe magjistarët e tjerë në mbarë perandorinë 
e tij. 21Danieli qëndroi në shërbimin perandorak deri kur Kiri, perandori persian, 
pushtoi Babiloninë. 
____________ 
♦ emri i plotë: Nabukudurriucur = Nabu (perëndia Nebo) mbroftë të drejtat e trashëgimisë.   
♦♦ emri i plotë: Beltisharucur = Mbroftë Zonja (bashkëshortja e Belit) mbretin. Belshacar (Bel-
sharucur) – mbreti i mëvonshëm – do të thotë: Beli e mbrojti mbretërinë. Kuptimet e emrave të 
tjerë janë: Shadrah (Shudur-Aku): me urdhrin e Akut ose Mardukut; Mishah (Misha-Aku) Kush 
është si Aku?; dhe Abednebo (Abed-Nebo): shërbëtori i Nebos. 
 
Nebukadnecari vë në provë shpjeguesit e ëndrrave të tij 

Vitin e dytë të mbretërimit të tij, Nebukadnecari pa një ëndërr, e cila e shqetësoi aq 
shumë, saqë nuk mund të binte përsëri në gjumë. 2-3Ai ftoi në mbledhje  këshilltarët 

e tij, të gjithë dijetarët, magjistarët, falltarët dhe astrologët, dhe u tha: «Kam parë një 
ëndërr që më shqetëson shumë. Dua t'ia di shpjegimin». 
4Ata u përgjigjën: «Rroftë perandori përgjithmonë! Le të na e tregojë ëndrrën, atëherë do 
t’ia themi shpjegimin». 
5Mbreti u përgjigj: «Jo, ju duhet të ma tregoni vetë ëndrrën! Unë ngul këmbë për atë, 
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ndryshe do të urdhëroj që t’ju copëtojnë dhe t’jua bëjnë shtëpitë shkrumb e hi. 6Por në 
qoftë se mund të ma tregoni dhe të ma shpjegoni ëndrrën, do t’ju jap pasuri dhe nder 
të lartë. Tani flitni!» 
7Këshilltarët e mbretit përsëritën: «Kur të na e ketë treguar mbreti ëndrrën e tij, atëherë 
do të jemi në gjendje t’ia tregojmë kuptimin.» 
8-9«Ju nxirrni pretekste për të fituar kohë! – u bërtiti mbreti. – Ju e keni kuptuar mirë 
se kërcënimi im duhet marrë seriozisht. Tashmë e kuptoj se keni rënë në ujdi për të 
më dhënë një shpjegim mashtrues, sepse shpresoni që do të ndërroj mendje. Për këtë 
gaboheni rëndë: prandaj më provoni që jeni në gjendje të më tregoni edhe vetë 
ëndrrën!» 
10Dijetarët e Babilonisë u përgjigjën: «Asnjeri në mbarë botën nuk mund ta plotësojë 
këtë kërkesë. Nuk ka asnjë mbret, pa marrë parasysh madhështinë dhe fuqinë e tij, që 
ka kërkuar diçka të tillë prej dijetarëve, falltarëve dhe astrologëve të tij! 11Ajo që kërkon 
perandori, është e pamundur. Vetëm perënditë do të mund t’ia tregonin perandorit 
ëndrrën e tij; por ato nuk banojnë ndër njerëz.» 
12Atëherë perandorin e pushtoi inati dhe dha urdhër që të vriteshin të gjithë dijetarët e 
Babilonisë. 13Edhe Danieli dhe shokët e tij duhej të ekzekutoheshin.  
14Por, kur Ariohu, komandanti i rojës personale të mbretit, erdhi për të kryer këtë 
urdhër, Danieli foli në mënyrë të qetë dhe të peshuar me të. 15Ai bëri që t’i tregonte 
shkakun e urdhrit të rreptë të perandorit, 16dhe shkoi te perandori që t’i linte kohë për 
tregimin dhe shpjegimin e ëndrrës. 17Pastaj shkoi në shtëpinë e tij dhe u tregoi gjithçka 
tre shokëve të tij. 18Pastaj u tha: «Lutjuni Perëndisë së qiellit për mëshirë! Lutjuni atij të 
ma tregojë të fshehtën, që të mos vritemi së bashku me dijetarët e tjerë të Babilonisë.» 
19Në një vegim gjatë natës, Danielit iu zbulua ëndrra. Atëherë ai lavdëroi Perëndinë e 
qiellit dhe tha: «Lavdi të qoftë përgjithmonë! 20Ti, o Perëndi, ke pushtet dhe urtësi; 21ti je 
Zoti i kohëve; ti i emëron mbretërit dhe i rrëzon ata nga froni. Ti u jep të urtëve 
urtësinë, dhe të mençurve mençurinë. 22Ti zbulon atë që është e fshehur; kurse 
vetveten e rrethon me dritë të pastër. 23O Perëndi, Ati im, të falënderoj dhe të lavdëroj! 
Ti më ke dhënë urtësi e fuqi, dhe ma ke zbuluar ëndrrën e perandorit!» 
24Atëherë Danieli shkoi tek Ariohu dhe i tha: «Faljau jetën dijetarëve të Babilonisë! Më 
shpjer te perandori; do t’ia tregoj ëndrrën unë.» 25Ariohu e shpuri menjëherë te 
perandori dhe i tha: «Mes njerëzve nga Juda kam gjetur një njeri, i cili do t’ia tregojë 
perandorit ëndrrën e tij.» 26Mbreti e pyeti Danielin, i cili mbante emrin babilonas 
Beltishacar: «A është e vërtetë se mund të ma tregosh dhe ta shpjegosh ëndrrën?» 
27Danieli iu përgjigj: «Asnjë dijetar, magjistar, falltar ose astrolog nuk mund ta bëjë atë 
që kërkon perandori. 28-29Por ka një Perëndi në qiell, i cili zbulon atë që është e fshehur, 
dhe ky të ka treguar, o mbret, se ç’do të ndodhë. Në shtratin tënd mendove për gjërat e 
ardhshme, dhe Perëndia, e cila i di të gjitha, të ka dhënë në ëndërr një shikim për të 
ardhmen. 30Atë që po të them tani, nuk e kam zbuluar me anë të ndonjë aftësie të ve-
çantë, në të cilën ia kaloj dikujt tjetër, por Perëndia ma ka zbuluar këtë, që ti, o mbret, 
ta dish dhe të mësosh t’i kuptosh mendimet e ëndrrës sate. 
31Ti pe në ëndërr një shtatore ♦ shumë të madhe që qëndronte para teje. Pamja e saj 
ishte e frikshme dhe prej saj dilte një shkëlqim verbues. 32Kokën e kishte prej ari të 
kulluar, gjoksin dhe duart prej argjendi, trupin deri në brez e kishte prej bronzi; 
33kurse këmbët prej hekuri dhe shputat pjesërisht prej hekuri dhe pjesërisht prej balte. 
34Ndërsa e shikoje i tmerruar shtatoren, u shkëput nga shkëmbi një gur pa ndonjë 
ndërhyrje njerëzore, dhe ky i goditi shputat prej hekuri e balte, dhe i copëtoi. 35E tërë 
shtatorja u shemb menjëherë; balta, hekuri, bronzi, argjendi dhe ari u bënë pluhur 
dhe u shpërndanë nga era. Nuk u mbeti asnjë gjurmë. Por guri që kishte copëtuar 
shtatoren, u shndërua në një masiv të madh shkëmbor, që mbuloi mbarë tokën. 
36Këtu mbaron ëndrra, dhe tani do t’ia tregoj perandorit shpjegimin e saj: 3738Koka prej 
ari je ti vetë, perandori më i madh. Perëndia e qiellit të ka dhënë pushtet, fuqi dhe nder 
dhe të ka nënshtruar gjithçka që jeton në tokë, njerëzit dhe kafshët. 39Pas perandorisë 
sate do të vijë një perandori tjetër, e cila nuk do të jetë aq e fuqishme, dhe pastaj një 
perandori e tretë, e bronzta, e cila do të shtrihet mbi mbarë botën; 40pastaj vjen peran-
doria e katërt, e fortë si hekuri, e cila do të shkatërrojë gjithçka që i zë rrugën. 4142Por 
ajo do të jetë perandori e ndarë; për këtë këmbët dhe gishtërinjtë janë pjesërisht prej 
hekuri dhe pjesërisht prej balte. Një pjesë do të jetë e fortë si hekuri, kurse pjesa tjetër 
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e thyeshme si balta. 43Bashkëvendosja e hekurit dhe e baltës do të thotë: dy mbretëritë 
e pjesshme do të kërkojnë të lidhen me anë të martesave të dyanshme; por lidhja e tyre 
nuk ka mbështetje, ashtu siç nuk mund të bashkohen hekuri dhe balta. 
44Por në kohën e këtyre dy mbretërive Perëndia do të ngrejë perandorinë e tij, e cila 
nuk do të marrë fund kurrë: asnjë komb tjetër nuk do të vijë pastaj në fuqi për ta 
zëvendësuar këtë perandori. Ajo do t’i mënjanojë të gjitha perandoritë e tjera, dhe 
vetëm ajo do të mbetet përgjithmonë. 45Këtë e ke parë në figurën e gurit që u shkëput 
nga shkëmbi pa ndonjë ndërhyrje njerëzore dhe e dërrmoi shtatoren prej balte, hekuri, 
bronzi, argjendi dhe ari. Perëndia e gjithpushtetshme i tregoi perandorit çfarë do të 
ndodhë në të ardhmen. Ëndrra tregon të vërtetën dhe shpjegimi i saj është i saktë. 
46Perandori Nebukadnecar ra përmbys para Danielit dhe u dha urdhër shërbëtorëve të 
tij t’i bënin Danielit flijime ushqimi dhe temjani. 47Ai i tha Danielit: «Perëndia jote është 
me të vërtetë Zoti mbi të gjitha perënditë e tjera dhe mbretërit e tjerë. Ai e di atë që 
është e fshehur, ndryshe nuk do të mund të ma zbulonte këtë të fshehtë.»  

48Mbreti i dha Danielit pasuri të madhe dhe e emëroi mëkëmbës të provincës së 
Babilonisë dhe kryekëshilltar mbretëror. 49Me lutjen e Danielit perandori ngarkoi 
Shadrakun, Meshakun dhe AbedNebon, të tre shokët e Danielit, me mbikëqyrjen e 
administrimit të provincës së Babilonisë. Danieli vetë mbeti në oborr. 
________________ 
♦  që simbolizon një sërë perandorish pagane që kishin të bënin me Izraelin si shtet teokratik. 
Ato janë: perandoritë babilonase, medopersiane, greke dhe romake. Perandoria e fundit është 
perandoria romake në trajtën e saj të rilindur. 
 
Shokët e Danielit nuk pranojnë të heqin dorë nga feja 

Perandori Nebukadnecar dha urdhër të përgatitnin një shtatore të artë, 30 metra të 
lartë dhe 3 metra të gjerë, dhe urdhëroi ta vendosnin në rrafshinën e Durës në 

provincën e Babilonisë. 2Pastaj ai dha urdhër të mblidheshin të gjithë nëpunësit e lartë 
të perandorisë së tij për të marrë pjesë në përurimin e shtatores. 3Ata erdhën të gjithë 
dhe u vendosën para shtatores. 4Një lajmëtar thirri me zë të lartë: «O njerëz të të gjitha 
kombeve, popujve dhe gjuhëve, dëgjoni! 5Kur të dëgjoni tingullimin e brirëve, fyejve dhe 
bilbilave, harpave, utëve dhe të gjitha veglave të tjera muzikore, ju duhet të bini 
përmbys dhe të adhuroni shtatoren e artë, e cila u ngrit me urdhrin e perandorit 
Nebukadnecar. 6Kush nuk pranon të përkulet, do të hidhet menjëherë në furrën e 
skuqur.» 7Kur ranë veglat, të gjithë ranë përmbys dhe adhuruan shtatoren e artë. 
8Por disa babilonas e shfrytëzuan rastin për të paditur hebrenjtë. 9Ata i thanë Ne-
bukadnecarit: «Rroftë perandori përgjithmonë! 10Ti, o mbret, dhe këtë dekret: Secili që 
dëgjon tingullimin e brirëve, fyejve dhe bilbilave, harpave, utëve dhe të gjitha veglave të 
tjera muzikore, duhet të bjerë përmbys dhe të adhurojë shtatoren e artë. 11Kush nuk 
pranon të përkulet duhet të hidhet menjëherë në furrën e skuqur. 12Por ka disa 
hebrenj që nuk u përkulen, të cilët i ngarkove me administrimin e provincës së 
Babilonisë: Shadraku, Meshaku dhe Abed-Nebo. Këta burra nuk e përfillën urdhrin 
tënd. Nuk e nderuan perëndinë tënde, as nuk pranuan ta adhuronin shtatoren, që ur-
dhërove të ngrihej.» 
13Perandori u inatos, dhe urdhëroi t’i sillnin Shadrakun, Meshakun dhe AbedNebon. 
Kur po qëndronin para tij, 14ai u bërtiti: «A është e vërtetë ajo që kam dëgjuar për ju? 
Ju nuk doni ta nderoni Perëndinë tim dhe nuk doni ta adhuroni shtatoren e saj të 
artë? 15Do të shohim! Kur të dëgjoni tingullimin e brirëve, fyejve dhe bilbilave, harpave, 
utëve dhe të gjitha veglave të tjera muzikore, në qoftë se bini përmbys menjëherë dhe e 
adhuroni shtatoren e artë, mirë. Por në qoftë se nuk pranoni, do të hidheni në furrën e 
skuqur. Mos vallë mendoni se mund t’ju shpëtojë ndonjë perëndi tjetër?» 16Shadraku, 
Meshaku dhe AbedNebo iu përgjigjën perandorit: «Nuk kemi nevojë t’i përgjigjemi 
pyetjes sate, o mbret. 17Perëndia jonë, të cilit i shërbejmë, vërtet mund të na shpëtojë 
nga furra e skuqur dhe nga pushteti yt; 18por edhe në qoftë se nuk e bën: perëndinë 
tënde dhe shtatoren e artë, që urdhërove të ngrihej, nuk do ta adhurojmë.» 
19Atëhërë Nebukadnecari u inatos edhe më tepër dhe iu shtrembërua fytyra nga 
zemërimi me Shadrakun, Meshakun dhe Abed-Nebon. Ai urdhëroi ta ndiznin furrën 
shtatëfish më shumë se më parë. 20Pastaj u dha urdhri ushtarëve të tij më të fortë t’i 
lidhnin të tre dhe t’i hidhnin në furrën e skuqur. 21Urdhrin e zbatuan menjëherë dhe i 
hodhën në furrë me gjithë rrobat e tyre – me pantallona, mantele dhe kapela. 22Meqë 
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me urdhrin e perandorit furra ishte ndezur shumë, njerëzit që iu afruan furrës për të 
hedhur të tre burrat, u dogjën nga flaka që dilte prej saj. 23Shadraku, Meshaku dhe 
AbedNebo ranë në zjarr të lidhur. 
 
Zoti i shpëton të tre shokët nga furra e skuqur 
24Por perandori Nebukadnecar u tremb, u ngrit menjëherë dhe i pyeti ministrat e tij: 
«Mos kemi lidhur tre burra dhe i kemi hedhur në zjarr?» «Po» – iu përgjigjën ata. 25«Por 
unë po shoh katër burra që ecin poshtë e lartë në zjarr! – thirri perandori. – Ata nuk 
janë të lidhur dhe flaka nuk po u bën asgjë. Burri i katërt duket si një engjëll!» 
26Nebukadnecari iu afrua derës së furrës së skuqur dhe thirri: «O Shadrak, Meshak 
dhe AbedNebo, shërbëtorë të Perëndisë më të lartë, dilni!» Atëherë të tre dolën nga 
furra. 27Të gjithë nëpunësit e lartë të Nebukadnecarit u afruan me vrap dhe u bindën 
që flakët nuk u kishin bërë asgjë. Flokët në kokë nuk u ishin djegur aspak, rrobat nuk 
u ishin dëmtuar dhe nuk binte erë zjarri. 
28Atëhërë Nebukadnecari thirri: «U lavdëroftë Perëndia e Shadrakut, Meshakut dhe 
AbedNebos! Ai e dërgoi engjëllin e tij për t’i shpëtuar këta burra, të cilët e dëgjojnë dhe 
i besojnë. Ata nuk e pranuan urdhrin tim dhe e vunë jetën e tyre në rrezik, sepse nuk 
pranuan të nderonin asnjë perëndi tjetër përveç të tyrit. 29Prandaj po nxjerr dekretin e 
mëposhtëm për të gjithë popujt e perandorisë sime: Kush e fyen perëndinë e 
Shadrakut, Meshakut dhe Abed-Nebos, do të copëtohet dhe shtëpia e tij do të bëhet 
shkrumb e hi. Sepse nuk ka asnjë perëndi tjetër, i cili mund të shpëtojë nga një 
gjendje e tillë.» 30Mbreti urdhëroi që Shadraku, Meshaku dhe AbedNebo të emëroheshin 
në pozitat më të larta në provincën e Babilonisë. 
 
Një ëndërr tjetër e Nebukadnecarit 
31Perandori Nebukadnecar u shkroi një letër të gjitha kombeve, popujve dhe gjuhëve në 
mbarë perandorinë e tij, e cila thoshte: «Lumturi dhe paqe të gjithëve! 32Me këtë letër 
dua të njoftoj gjithkund çfarë mrekullie të madhe ka bërë për mua Perëndia më i lartë. 
33Veprat e tij janë të habitshme, mrekullitë e tij janë të paharrueshme. Perandoria e tij 
qëndron përgjithmonë, sundimi i tij nuk merr fund. 

Unë, Nebukadnecari, jetoja i kënaqur dhe i lumtur në pallatin tim. 2Atëherë pashë 
një ëndërr, e cila më shqetësoi dhe më zhyti në frikë dhe tmerr. 3Thirra të 

paraqiteshin të gjithë dijetarët e Babilonisë, që të ma shpjegonin ëndrrën. 4Erdhën të 
gjithë: dijetarët, magjistarët, falltarët dhe astrologët, dhe unë ua tregova ëndrrën time; 
por askush nuk mund të ma shpjegonte. 5Më në fund para meje u paraqit Danieli, të 
cilit i kisha vënë emrin e perëndisë tim dhe i cili është i mbushur me shpirtin e 
perëndive të shenjta. Unë i thashë: 6«Beltishacar, ti je kryekëshilltar i perandorit. Unë e 
di se ti je i mbushur me shpirtin e perëndive të shenjta, dhe se nuk ka asnjë sekret që 
nuk mund ta zbulosh. Më trego se ç’do të thotë ëndrra ime!» 
7Pastaj ia tregova Beltishacarit ëndrrën time: «Kur po flija, pashë në mes të tokës një 
pemë të lartë. 8Ajo po bëhej gjithnjë e më e madhe dhe më madhështore, kështu që në 
fund arriti deri në qiell, dhe mund të shihej nga çdo anë e botës. 9Ajo kishte gjethe të 
dendura dhe fruta të shumta. Nën hijen e saj pushonin kafshë; zogjtë bënin foletë në 
degët e saj, dhe gjithçka që merrte frymë, ushqehej prej saj. 10Pastaj nga qielli zbriti një 
engjëll, 11i cili thirri më zë të lartë: «Preje pemën dhe çaji degët e saj! Largoji gjethet nga 
degët dhe shpërndaji frutat! Kafshët që janë strehuar nën hijen e degëve të saj, të ikin! 
12Vetëm cungun lëre në dhe, por lidhe me zinxhirë bronzi dhe hekuri, që të mbetet në 
nivelin e dheut ndër bar. Të bjerë vesa në të; le të shtrihet në bar si gjah. 13Në vend të 
mendjes njerëzore le t’i jepet mendja shtazore. Ashtu të qëndrojë për shtatë vjet. 
14Kështu u vendos në këshillin qiellor, që të gjithë njerëzit të pranojnë: Perëndia më i 
lartë është zot mbi perandoritë e botës; i jep pushtetin kujt të dojë; më të voglin ndër 
njerëzit mund ta nxjerrë nga gjiri i popullit për sundimtar mbi të gjithë. 15Kështu kam 
ëndërruar, o Beltishacar, dhe tani më trego, se ç’do të thotë kjo! Të gjithë dijetarët e 
perandorisë sime nuk mund të ma tregojnë: por ti mund të ma tregosh, sepse ti je i 
mbushur me shpirtin e perëndive të shenjta.» 
16Danieli, që quhej gjithashtu Beltishacar, u tmerrua dhe heshti një copë herë i 
tronditur. I thashë: «O Beltishacar, mos u shqetëso për ëndrrën time!» Por ai u përgjigj: 
”Zoti im dhe perandori im, ajo që thuhet në ëndërr, u ndodhtë armiqve të tu! 17Pema, 
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që pe, kjo pemë madhështore, që arriti deri në qiell, 18e cila u jepte strehim dhe ushqim 
kafshëve dhe gjithçkaje që merrte frymë, 19kjo pemë je ti vetë! Ti u bëre i madh dhe 
madhështor, pushteti yt arriti deri në qiell dhe sundimi yt u shtri deri në anën më të 
largët të botës. 20Por pastaj pe engjëllin e zbritur nga qielli, i cili urdhëroi: «Preje pemën, 
shkatërroje! Vetëm cungun lëre në dhe, por lidhe me zinxhirë; le të mbetet në nivelin e 
dheut ndër bar dhe le t’i zbulohet vesës, për shtatë vjet!» 21Zoti im dhe perandori im, 
kjo do të thotë se Perëndia më i madh ka marrë vendim për ty! 22Ti do të përjashtohesh 
nga shoqëria e njerëzve, që të jetosh ndër kafshët e egra; ti do të hash bar si bagëti e 
trashë dhe do ta shuash etjen tënde me vesën që bie nga qielli. Ti duhet të jetosh 
kështu për shtatë vjet, derisa ta pranosh se vetëm Perëndia më i lartë është zot mbi të 
gjithë njerëzit dhe ai i jep sundimin atij që do. 23Fakti që u dha urdhri që ta lësh 
cungun në dhe, do të thotë: Sundimi do të të rikthehet kur ta pranosh Perëndinë për 
zotin më të lartë. 24Prandaj dëgjo këshillën time, o perandori im: kthehu prej 
padrejtësisë dhe ndiq drejtësinë; ndreqi gabimet e tua duke u bërë mirë të varfërve. 
Ndryshe fati yt nuk do të zgjasë shumë kohë.” 
25Ajo që Danieli më kishte shpallur mua, u realizua. 26Pas një viti shkova në shëtitje në 
çatinë e pallatit tim në Babilon 27dhe thashë me vete: «Këtë qytet madhështor e kam 
ndërtuar unë si selinë time! E kam arritur me fuqinë time të madhe dhe kështu 
ndërtova për vete një përmendore!» 28Sapo mbarova së foluri, kur doli një zë nga qielli: 
«O mbret Nebukadnecar, me këtë do të të merret sundimi! 29Do të përjashtohesh nga 
shoqëria e njerëzve dhe duhet të jetosh ndër kafshët e egra; për shtatë vjet do të hash 
bar si bagëti, derisa ta pranosh se vetëm Perëndia më i lartë është zot mbi të gjithë 
njerëzit, dhe ai i jep sundimin kujt të dojë.» 30Ky vendim u zbatua menjëherë: u 
përjashtova nga shoqëria e njerëzve, u ushqeva me bar si bagëti ♦ dhe fjeta pa mbulesë 
në fushë, kështu që u laga nga vesa. Me kalimin e kohës flokët m’u bënë të gjata si 
pendët e shqiponjës, ndërsa thonjtë si kthetrat e zogut. 
31Pas kalimit të shtatë vjetëve ngrita sytë nga qielli. Atëherë m’u kthye mendja 
njerëzore, dhe thashë: «O Perëndia më i lartë, Perëndia që jeton në përjetësi; të lavdëroj 
dhe të falënderoj! Perandoria jote qëndron përgjithmonë, sundimi yt nuk merr fund 
dot. 32Para teje të gjithë banorët e botës janë si asgjë, dhe me «perënditë» (babilonase) të 
qiellit sillesh sipas dëshirës. Nuk ka asnjeri që mund të të kërkojë llogari, asnjeri që të 
ketë të drejtën të të pyesë: «Ç’po bën?» 
33Pikërisht në këtë çast i rifitova aftësitë njerëzore, të cilat ishin shkaku i lavdisë së 
mbretërimit tim. Pastaj m’u afruan ministrat e mi dhe njerëzit kryesorë dhe më 
emëruan përsëri mbret. Pushteti im u bë edhe më i madh se më parë. 
34Unë, Nebukadnecari, e lavdëroj dhe e falënderoj Mbretin që sundon në qiell. Ajo që 
bën ai, është e mirë dhe e drejtë: ai i poshtëron të gjithë ata të cilëve u rritet mendja. 
______ 
♦ Një lloj skizofrenie e quajtur likantropi. 
 
Shkrimi enigmatik në mur 

Mbreti Belshacar ♦ kishte ftuar në gosti një mijë njerëzit më të pushtetshëm të 
perandorisë së tij. Piu me ta verë, 2dhe kur erdhi në qejf, dha urdhër t’i sillnin enët 

prej ari dhe argjendi, të cilat ati i tij, Nebukadnecari, i kishte vjedhur në Tempullin e 
Jerusalemit. Ai, së bashku me të ftuarit, gratë dhe shemrat e tij, donte të pinte me to. 
3Iu sollën enët e vjedhura dhe të gjithë e pinë verën me to, 4duke lavdëruar perënditë 
prej ari, argjendi, bronzi, hekuri, druri dhe guri. 
5Papritur u duk një dorë, e cila shkroi diçka në murin e gëlqerosur të pallatit 
mbretëror. Ishte pikërisht në vendin ku binte drita e plotë e shandanit. Kur perandori 
e pa dorën që po shkruante, 6u zbeh dhe u tremb aq shumë, saqë filluan t’i dridheshin 
gjunjët. 7Ai thirri me zë të lartë që në sallë të vinin dijetarët e Babilonisë, falltarët, 
magjistarët dhe astrologët.  
Kur erdhën, ai u tha: «Kush mund ta lexojë shkrimin në mur dhe ta shpjegojë 
kuptimin e tij, do të vishet me rroba të purpurta dhe do të marrë një gjerdan nderi prej 
ari për në qafë. Ai do të emërohet njeri i tretë i pushtetshëm në perandorinë time!» 
8Dijetarët babilonas u paraqitën, por nuk mund ta lexonin shkrimin dhe as ta 
shpjegonin kuptimin e tij. 9Atëherë perandori Belshacar u tremb edhe më shumë, dhe 
u bë edhe më i zbehtë. Edhe të ftuarit nuk dinin nga t’ia mbanin. 
__________________ 
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♦  biri i Nabonidit –  ai sundonte si mëkëmbës i Nabonidit dhe përgjigjej për mbrojtjen e 
Babilonit, kryeqytetit. Nabukadnecari ishte i ati ligjor, nëpërmjet martesës. Nabonidi ishte 
tashmë mundur nga Kiri dhe i rrethuar në qytetin e Borsipës. 
 
Danieli shpall rënien e perandorit Belshacar 
10Mbretëresha ♦ kishte përgjuar nga jashtë gjithçka që kishte thënë perandori dhe të 
ftuarit. Ajo hyri në sallë dhe i tha të birit: «Rroftë perandori përgjithmonë! Ti nuk duhet 
të trembesh, as të zbehesh kështu. 11Në perandorinë tënde ka një njeri, i cili është 
mbushur me shpirtin e perëndive të shenjta. Në kohën e atit tënd, Nebukadnecarit, u 
vërtetua që atij i janë besuar të fshehtat e perëndive. Ati yt e emëroi të parin e 
këshilltarëve, dijetarëve, falltarëve, magjistarëve dhe astrologëve të tij. 12Ai quhet 
Daniel, por ati yt i vuri emrin Beltishacar. Ai është jashtëzakonisht i urtë dhe mund të 
shpjegojë ëndrra, të zbulojë mistere dhe të shpjegojë gjëra të fshehta. Urdhëro ta sjellin 
këtu! Ai do të ta tregojë kuptimin e shkrimit.» 
13Danielin e thirrën menjëherë të vinte dhe perandori i tha: «Pra, ti je Danieli, një nga 
njerëzit, të cilin ati im, Nebukadnecari, e solli këtu nga Juda. 14Kam dëgjuar se ti je i 
mbushur me shpirtin e perëndive dhe se ke urtësi dhe dijeni të jashtëzakonshme. 
15Urdhërova të sillnin të urtët dhe falltarët e mi, që ta lexonin këtë shkrim dhe të më 
shpjegonin kuptimin; por ata nuk arritën ta bënin. 16Por për ty kam dëgjuar se ti mund 
të zgjidhësh problemet më të vështira dhe të zbulosh sekretet më të thella. Në qoftë se 
kjo është e vërtetë dhe mund ta lexosh shkrimin dhe të ma shpjegosh kuptimin, do të 
vishesh me rroba të purpurta dhe do të marrësh një gjerdan nderi prej ari. Do të 
emëroj njeriun e tretë të pushtetshëm në perandorinë time.» 
17Danieli iu përgjigj perandorit: «Dhuratat e tua mund t’i mbani për vete ose t’ia jepni 
një tjetri. Por unë do të ta lexoj me zë të lartë shkrimin dhe do ta shpjegoj kuptimin e 
tij. 18Perëndia më i lartë e kishte emëruar atin tënd mbret të madh dhe i kishte dhënë 
nder dhe famë. 19Për këtë para tij trembeshin njerëzit e të gjitha kombeve, popujve dhe 
gjuhëve. Ai mund të vriste ose të lejonte të jetonte cilin të dëshironte. Ai e bënte ose e 
tërhiqte favorin e tij sipas qejfit. 20Por kur u bë krenar dhe mendjemadh, iu mor froni 
dhe pushteti suprem i shtetit. 21Në vend të mendjes njerëzore iu dha mendja shtazore, 
dhe u përjashtua nga shoqëria e njerëzve. Iu desh të jetonte me gomarë të egër dhe të 
ushqehej me bar si bagëti. Ai flinte pa mbulesë në fushë, kështu që lagej nga vesa. Kjo 
zgjati derisa e kuptoi se Perëndia më i lartë është i vetmi sundimtar mbi të gjithë 
njerëzit dhe se ia jep sundimin kujt të dojë. 22Por ti, biri i tij, Belshacar, i di të gjitha 
këto, e megjithatë nuk e nderove Perëndinë. 23Ti e ke provokuar Zotin më të lartë duke 
nxjerrë enët e shenjta të Tempullit të tij, dhe duke pirë verë me ato, ti së bashku me 
kryetarët e tu, gratë dhe shemrat e tua dhe duke lavdëruar idhujt prej ari, argjendi, 
bronzi, hekuri, druri dhe guri, të cilët as nuk mund të shohin, as nuk mund të 
dëgjojnë, dhe që nuk kanë as logjikë. Por ti nuk pranove ta nderoje Perëndinë, i cili ka 
në dorë jetën tënde dhe cakton tërë fatin tënd. 24Prandaj Perëndia e dërgoi këtë dorë 
për ta shkruar këtë mesazh në mur. 25Në atë që është shkruar këtu, thuhet: Mene 

mene tekel uparsin. 26Kjo do të thotë: Perëndia i ka numëruar ditët e sundimit tënd – 
dhe u ka dhënë fund atyre. 27Ai të ka peshuar – dhe të ka gjetur tepër të lehtë. 28Peran-
dorinë tënde e ka ndarë dhe ua ka dorëzuar medasve dhe persianëve.» 
29Belshacari dha urdhër ta vishnin Danielin me rroba të purpurta dhe t’i vinin në qafë 
gjerdanin e nderit prej ari, dhe e emëroi njeriun e tretë të pushtetshëm në perandorinë 
e tij. 30Po në të njëjtën natë perandori Belshacar u vra, dhe në pushtet erdhi medasi, 
Dariu. Dariu ♦♦  ishte atëherë 62 vjeç. 
____________ 
♦ Vejusha e Nabukadnecarit, e cila ishte shumë e nderuar në oborr.  
♦♦  titull nderi që do të thotë Nënshtrues: ky do të jetë Astiagu, mbret medas i fundit i mundur 
nga Kiri, i cili e emëroi ose mbret vasal ose bashkësundimtar me të mbi Babilonin. 
 
Rivalët i ngrenë kurth Danielit 

2Dariu e ndau perandorinë në 120 provinca dhe në secilën prej tyre emëroi një 
satrap. 3Satrapët u nënshtroheshin tre nëpunësve me fuqi të plotë nga perandori, 

të cilët duhej të mbikëqyrnin zbatimin e shërbimit të tyre dhe të mbronin interesat e 
perandorit. Një prej të treve ishte Danieli. 4Pas pak doli se Danieli ishte mendërisht 
shumë më i aftë se dy nëpunësit e tjerë, si dhe të gjithë satrapët e tjerë. Prandaj 
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perandori dëshironte ta emëronte zëvendës të tij për mbarë perandorinë. 5Kjo u bë 
shkak që dy nëpunësit e tjerë me fuqi të plota, si dhe satrapët të kërkonin një pretekst 
për ta paditur Danielin. Por nuk gjetën asgjë, me të cilën mund ta qortonin, sepse ai e 
kryente detyrën e tij me besnikëri dhe me ndërgjegje. Tek ai nuk mund të gjenin as 
gabimin më të vogël. 
6Atëherë thanë: «E vetmja çështje ku mund ta kapim në grackë, është feja e tij. 
7Prandaj shkuan së bashku te perandori dhe i thanë: «Mbreti Dari, rrofsh 
përgjithmonë! 8Ne kemi rënë në ujdi me të gjithë nëpunësit e tjerë të lartë të 
perandorisë sate, që ti duhet të nxjerrësh dekretin që vijon dhe të kujdesesh për 
zbatimin e tij të rreptë: Kush i drejton lutje ndokujt tjetër në tridhjetë ditët e 
ardhshme, qoftë ai perëndi ose njeri, përveç teje, o mbret, do të hidhet në gropën e 
luanëve. 9Jepi këtij ndalimi formën e një dekreti mbretëror, i cili nuk mund të 
prapësohet, në përputhje me urdhrin e medasve dhe persianëve.» 10Perandori Dari dha 
urdhër ta shkruanin këtë urdhëresë dhe e vulosi dokumentin. 
11Dritarete katit të sipërm të shtëpisë së Danielit ishin në drejtim të Jerusalemit. Ai 
binte në gjunjë atje tri herë në ditë për të lavdëruar Perëndinë dhe për t’i paraqitur 
lutjet e tij. Kur dëgjoi për urdhëresën mbretërore, shkoi si zakonisht në shtëpinë e tij 
dhe ra në gjunjë para dritares së hapur në kohën e caktuar. 12Armiqtë e tij zunë pritë 
dhe e vëzhguan si po i lutej me të madhe Perëndisë së tij. 
13Ata shkuan menjëherë te perandori dhe i thanë: «Ti ke dhënë urdhër për nxjerrjen e 
një dekreti, sipas të cilit çdonjeri, që i lutet një perëndie ose një njeriu përveç teje, do 
t’u jepej luanëve për ushqim.» «Po, – iu përgjigj perandori, – dhe sipas ligjit të medasve 
dhe persianëve nuk mund të prapësohet!» 14Atëherë ata e njoftuan perandorin: 
«Danieli, i cili u përket të mërguarve nga Juda, nuk do t’ia dijë as për ty e as për 
ndalimin tënd, por i lutet Perëndisë së tij tri herë në ditë si më parë.» 
 
Perëndia e mbron Danielin në gropën e luanëve 
15Mbreti u trishtua se kjo çështje kishte të bënte pikërisht me Danielin, dhe ai donte ta 
shpëtonte. Kërkoi rrugëdalje tërë ditën. 16Por në perëndim të diellit paditësit e tij 
erdhën përsëri tek ai dhe ia vunë në dukje çështjen duke thënë: «Ti e di, o mbret: ky 
është ligj i medasve dhe persianëve dhe se asnjë dekret i perandorit nuk mund të 
prapësohet.» 17Tashmë perandori Dari u detyrua të jepte urdhër ta sillnin para tij 
Danielin dhe ta hidhnin në gropën e luanëve. Ai i tha Danielit: «Të shpëtoftë Perëndia, 
të cilit i shërben me kaq besnikëri!» 18Në hyrjen e gropës rrokullisën një gur të cilit i 
vunë vulën e perandorit dhe të nëpunësit të tij më të lartë, kështu që askush nuk 
mund ta lironte Danielin dhe ta pengonte zbatimin e vendimit. 
19Pastaj perandori hyri në pallatin e tij. Këtë mbrëmje nuk preku asnjë ushqim dhe 
hoqi dorë nga çdo lloj argëtimi. Tërë natën nuk vuri gjumë në sy. 20U ngrit në agim, 
vrapoi te gropa e luanëve 21dhe thirri prej së largu plotë frikë: «O Daniel, shërbëtori i 
Perëndisë së gjallë, a mundi Perëndia jote, të cilit i shërben me kaq besnikëri, të të 
shpëtonte nga luanët? 22Danieli iu përgjigj: «O mbret, rrofsh përgjithmonë! 23Perëndia 
ime dërgoi engjëllin e tij dhe ua mbylli gojën luanëve, që të mos më dëmtonin. Sepse 
nuk ka gjetur asnjë faj tek unë, e as kundër teje, o mbret, nuk kam bërë asnjë të 
keqe.» 
24Mbreti fluturoi nga gëzimi dhe dha urdhër ta lironin Danielin nga gropa e luanëve. 
Danielin e ngritën lart. Ai nuk kishte marrë asnjë plagë, sepse i kishte besuar 
Perëndisë së tij. 25Por perandori dha urdhër që paditësit e Danielit të hidhnin në gropën 
e luanëve, bashkë me gratë dhe fëmijët e tyre. Ende nuk e kishin prekur fundin e 
gropës, kur luanët i sulmuan dhe ua dërrmuan kockat.  
26Pastaj perandori Dari u shkroi njerëzve të të gjitha kombeve, popujve dhe gjuhëve në 
mbarë botën: «Paqe dhe lumturi juve të gjithëve! 27Me këtë urdhëroj: në mbarë 
perandorinë time duhet t’ia kemi frikën Perëndisë së Danielit dhe para tij duhet të 
dridhemi; sepse ai është Perëndia e gjallë dhe nuk do të vdesë kurrë. Perandoria e tij 
është e pashkatërrueshme, dhe sundimi i tij nuk merr fund. 28Ai mund të lirojë dhe të 
shpëtojë: në qiell dhe në tokë mund të shihen shenjat e fuqisë së tij. Ai e ka shpëtuar 
Danielin nga goja e luanëve.» 
29Danielit iu bënë nderime të larta në kohën e mbretërimit të Dariut e nën sundimin e 
perandorit persian Kir. 
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Vegimi i parë i Danielit: perandoritë e botës dhe perandoria e Perëndisë 

1-2Vitin e parë të sundimit të mbretit babilonas Belshacar, Danieli pati natën një 
vegim. Ai e shkroi atë që pa: këtu është raporti i tij: 

”Pashë, si erërat po frynin nga katër anët e qiellit dhe dallgëzonin Detin Mesdhe. 3Nga 
deti u ngritën katër egërsira: secila kishte trajtë të veçantë. 4E para ♦ dukej si luan, por 
kishte krahë shqiponje. Ndërsa e vëzhgoja, i hoqën krahët dhe e ngritën, që të 
qëndronte në dy këmbë si njeri, dhe fitoi mendje njerëzore. 5Egërsira e dytë dukej si 
ari.♦♦ Ajo ishte e kërrusur dhe kishte midis dhëmbëve tre brinjë. Iu dha urdhri: 
«Ngrihu! Ngopu me mish!» 6Pastaj pashë një egërsirë tjetër, e cila dukej si panterë.♦♦♦  
Ajo kishte katër krahë zogu mbi shpinë dhe katër koka. Fitoi pushtet të madh. 7Në 
fund, në vegim pashë një egërsirë të katërt,♥ e cila dukej e tmerrshme dhe ishte shumë 
e fortë. Dhëmbët i kishte prej hekuri dhe të mëdhenj, me të cilët dërrmonte gjithçka, 
dhe atë që nuk mund ta gëlltiste, e shkelte me këmbë. Ajo ishte krejt e ndryshme nga 
egërsirat e tjera dhe ishte me dhjetë brirë. 8Ndërsa po i vëzhgoja brirët, ndër ta doli një 
bri tjetër. Tre nga brirët e mëparshëm u detyruan të tërhiqeshin para tij. Briri kishte sy 
njerëzorë dhe një gojë që mburrej me të madhe. 
9Pastaj pashë se si u ngritën frone. Në njërin prej froneve u ul një Qenie e përjetshme. 
Rroba e tij ishte e bardhë si bora dhe flokët i kishte të bardha si lesh i pastër. Froni i tij 
ishte prej flakësh zjarri dhe ishte i montuar në rrota të zjarrta; 10dhe prej tij doli zjarr. 
Me mijëra ishin ata që qëndronin rreth tij të gatshëm për t’i shërbyer dhe mijëra të 
tjerë qëndronin para tij. Gjyqtarët u ulën dhe u hapën librat. 11Pashë se si egërsira, 
briri i së cilës kishte folur me kaq mburrje, u vra. Trupi i saj u hodh në zjarr dhe ajo u 
zhduk plotësisht. 12Egërsirave të tjera u ishte hequr pushteti kohë më parë; afati i tyre 
kishte mbaruar sipas ditës dhe orës së paracaktuar. 
13Pastaj në vegim pashë një qenie që dukej si njeri. Ai u afrua me re dhe e sollën para 
fronit të të Përjetshmit. 14Atëherë iu dha pushtet, nder dhe fuqi mbretërore, dhe iu 
nënshtruan njerëzit e të gjitha kombeve, popujve dhe gjuhëve. Pushteti i tij është i 
përjetshëm dhe i pafund – askush nuk do t’ia heqë ndonjëherë pushtetin. 
__________________ 
♦  perandoria babilonase, e cila në fund u zbut. ♦♦ perandoria medopersiane, e cila kishte 
pushtuar Babiloninë, Lidinë dhe Egjiptin (tri brinjë). ♦♦♦  perandoria greke e Aleksandrit, e cila, 
pas vdekjes së tij u nda ndërmjet kater gjeneralëve të tij. ♥ perandoria romake. 
 
Shpjegimi i vegimit 
15-16Isha si i trullosur para asaj që pashë.  
Nuk dija nga t’ia mbaja, prandaj iu drejtova njeriut që qëndronte pranë meje dhe iu 
luta të më shpjegonte se ç’do të thoshin të gjitha këto. Ai më tha: 17«Katër kafshët e 
mëdha janë katër perandori botërore që do të paraqiten njëra pas tjetrës; 18por në fund 
do të vijë në pushtet populli i shenjtë i Perëndisë më të lartë dhe do ta mbajë pushtetin 
përgjithmonë. 
19Doja të mësoja më shumë për egërsirën e katërt,♦ e cila ishte krejt ndryshe nga të 
tjerat – egërsirën e tmerrshme me dhëmbë prej hekuri dhe kthetra prej bronzi, e cila 
dërrmoi një pjesë prej tyre dhe e gëlltiti, ndërsa pjesën tjetër e shkeli me këmbë. 20Para 
së gjithash doja të dija çfarë do të thoshin dhjetë brirët në kokën e saj, si dhe briri i 
njëmbëdhjetë, i cili doli në fund midis të tjerëve, para të cilit duhej të tërhiqeshin tre 
brirët e tjerë – dhe kishte sy njerëzorë dhe një gojë që mburrej me të madhe, dhe dukej 
më i madh se brirët e tjerë. 21Kisha vëzhguar se si ky bri kishte luftuar kundër popullit 
të Perëndisë dhe e kishte nënshtruar atë; 22por pastaj erdhi i Përjetshmi, për të bërë 
gjyq, dhe pushteti iu dha popullit të shenjtë të Perëndisë më të lartë. 
23Për pyetjen time mora këtë përgjigje: «Egërsira e katërt shënon një perandori të 
katërt, e cila është e ndryshme nga të gjitha të mëparshmet. Ajo do t’i dërrmojë, do t’i 
gëlltitë dhe do t’i shkelë të gjithë popujt e botës. 24Brirët tregojnë që në këtë perandori 
do të sundojnë dhjetë mbretër, por pastaj do të vijë në pushtet një mbret ♦♦ i 
njëmbëdhjetë, i cili dallohet nga të gjithë paraardhësit e tij. Ai do të rrëzojë tre mbretër 
nga froni. 25Ai do të flasë me përbuzje për Perëndinë më të lartë dhe do ta shtypë 
popullin e tij. Ai do të kërkojë ta anulojë Ligjin e Perëndisë dhe festat e shenjta. Për një 
vit, dy vjet dhe një gjysmë viti, do ta shtjerë në dorë popullin e Perëndisë. 26Por pastaj 
do të mblidhet gjyqi qiellor dhe do t’ia heqë pushtetin; ai do të shkatërrohet 
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përfundimisht. 27Perëndia më i lartë do t’ia kalojë pushtetin mbi mbarë botën popullit 
të tij të shenjtë. Perandoria e tij do t’i zëvendësojë të gjitha perandoritë e tjera, dhe do 
ta bashkojë në një perandori pushtetin dhe madhështinë e tyre. ♦♦♦ Por Perëndia do ta 
ketë pushtetin përgjithmonë, dhe të gjithë të fuqishmit do t’i shërbejnë dhe do t’i 
nënshtrohen.» 
28Këtu mbaroi vegimi im. Isha aq i trembur, saqë më iku gjaku nga fytyra; por e mbajta 
mend atë që kisha parë. 
___________ 
♦ d.m.th. perandoria romake në trajtën e saj të rilindur. ♦♦ d.m.th. egërsira e Apok 13,1-10. 
♦♦♦ Perandoria pagane e fundit ka tiparët e katër të parëve. Mbretëria e Perëndisë do t’i 
zëvendësojë të gjitha. 
 
Dyluftimi ndërmjet dashit dhe cjapit 

Vitin e tretë të mbretërimit të Bel shacarit, unë, Danieli, pashë edhe një vegim 
tjetër. 2Në vegim ndodhesha në qytetin e Shushanit, selisë dimërore të mbretit, në 

provincën e Elamit, ku isha pranë kanalit të Ulait. 3Ndërsa vëzhgoja me kujdes, atje në 
ujë qëndronte një dash me dy brirë të fuqishëm. Njëri prej brirëve ishte më i madh se 
tjetri, megjithëse ishte rritur pas tjetrit. 4Pashë se si dashi qëlloi me brirë nga 
perëndimi, nga veriu dhe nga jugu. Asnjë kafshë tjetër nuk mund të qëndronte para tij 
dhe askush nuk mund t’ia kalonte. Prandaj bënte çfarë të dëshironte dhe u bë gjithnjë 
e më i fuqishëm. 
5Ndërsa po vëzhgoja dashin, nga perëndimi erdhi papritur një cjap. Ai lëvizi me aq 
shpejtësi, saqë u duk sikur nuk e preku tokën; midis syve kishte një bri të vetëm, të 
fuqishëm. 6-7Kur arriti pranë dashit te uji, e sulmoi plot zemërim. Zemërimi i tij i jepte 
aq fuqi, saqë ia këputi të dy brirët. Dashi nuk mund ta përballonte; meqë asnjeri nuk i 
erdhi në ndihmë, cjapi e rrëzoi përtokë dhe e shkeli me këmbë. 
8Cjapi u bë gjithnjë e më i pushtetshëm, por në kulmin e pushtetit të tij, iu këput briri i 
madh. Në vend të tij u rritën katër brirë të fuqishëm, secili në njërën nga anët e 
horizontit.  

9Nga njëri prej brirëve doli një bri tjetër, në fillim shumë i vogël, por pastaj u rrit 
fuqishëm nga lindja, si dhe nga jugu deri në Izrael, tokën e shenjtë. 10Pastaj u ngrit lart 
në yje, dhe disa i hodhi në tokë dhe i shkeli. 11Depërtoi deri te Zoti i fuqive qiellore; ia 
hoqi flijimet e mbrëmjes dhe të mëngjesit dhe përdhosi Tempullin. 12Me guximin e tij, i 
ndaloi për popullin flijimet e përditshme. Anuloi shërbesën e vërtetë fetare, dhe pati 
sukses për gjithçka që ndërmori. 
13Pastaj dëgjova dy engjëj duke folur me njëri-tjetrin. Njëri prej tyre pyeti: «Sa kohë do 
të zgjatë kjo gjendje, në të cilën ndalohen flijimet e përditshme dhe Tempulli 
shkretohet me përdhosjen e kobshme? Edhe sa kohë i lejohet ta provokojë i padënuar 
pushtetin e qiellit.»  

14Dëgjova engjëllin tjetër duke u përgjigjur: «Flijimi do të ndalohet 2300 herë; për 1150 
ditë nuk do të kushtohet asnjë flijim mëngjesi ose mbrëmjeje. Vetëm atëherë do të 
rikthehet rregulli i Tempullit.» ♦ 
__________ 
♦ periudha e ndalimit të flijimit nga Antioku IV (Epifan) deri në rikushtimin e Tempullit nga Juda 
Makabe më 165 p.e.r. 
 
Shpjegimi i vegimit për dashin dhe cjapin 
15Ndërsa po mendohesha për kuptimin e këtij vegimi, papritur pashë dikë që qëndronte 
atje, i cili dukej si njeri. 16Në anën tjetër të kanalit dëgjova një zë që i thirri: «O Gavriel, 
shpjegoja atë që pa.»  

17Engjëlli m’u afrua dhe u tremba aq shumë, saqë rashë përtokë. Ai më tha: «Ti, o njeri, 
ke parë atë që do të ndodhë në fund të kohës.» 
18Kur ma tha këtë, isha i shtrirë përtokë si i trullosur. Engjëlli më kapi për dore dhe më 
ngriti në këmbë. 19Pastaj tha: «Tani do të ta zbuloj atë që do të ndodhë kur ndëshkimi 
që del nga gjyqi i Perëndisë, do të arrijë kulmin. Sepse ajo që pe, ka të bëjë me fundin e 
kohës.  

20Dashi me dy brirë paraqet perandorinë e medasve dhe të persianëve, 21kurse cjapi 
tufatufa perandorinë e grekëve. Briri i madh midis syve të cjapit është mbreti i parë i 
perandorisë greke. 22Fakti që iu këput briri dhe në vend të tij u rritën katër brirë të 
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tjerë, do të thotë këtë: prej njërës perandori do të ngrihen katër perandori të tjera, të 
cilat nuk do të bëhen aq të fuqishme sa e para. 23Kur të mbarojë koha e kësaj 
perandorie dhe të mbushet kupa e krimeve të saj, do të paraqitet një mbret 
mendjemadh dhe dinak. 24Pushteti i tij do të jetë i madh, por jo aq i madh sa ishte ai i 
paraardhësve të tij. Gjithçka që do të ndërmarrë, do t’i shkojë mbarë. Ai do të mundë 
armiq të fuqishëm, por madje edhe kundër popullit të Perëndisë do të kalojë në sulm 
dhe do të shkaktojë shkatërrime të pabesueshme. 25Me këtë rast do të veprojë me aq 
dinakëri, saqë do të ketë sukses me mashtrimet e tij. Ai do të vrasë shumë njerëz me 
mendjemadhësi dhe pa skrupull. Por meqë ngre krye kundër Zotit më të lartë, do të 
shkatërrohet pa ndërhyrjen e njerëzve. 
 26Edhe ato që dëgjove për ndalimin e flijimeve të mëngjesit dhe të mbrëmjes, do të 
realizohen. Mbaje të fshehtë atë që pe; sepse ka të bëjë me të ardhmen e largët.» 
27Unë, Danieli, isha krejt i dërrmuar dhe isha në shtrat i sëmurë për ditë me radhë. 
Kur arrita të ngrihesha përsëri në këmbë, rimora shërbimin te mbreti; por vegimi 
vazhdonte të më shqetësonte, sepse ende nuk e kisha kuptuar. 
 
Danieli i lutet Perëndisë për mëshirë dhe sqarim 

1-2Ndërkohë, medasi Dari, biri i Kserksit, ishte bërë mbret i perandorisë babilonase. 
Vitin e parë të mbretërimit të tij, po mendohesha se ç’do të thoshin 70 vitet, për të 

cilat kisha lexuar në Shkrimin e shenjtë. Sipas fjalës së Zotit drejtuar profetit Jeremia, 
për kaq kohë Jerusalemi duhej të shtrihej në gërmadhë. 3Agjërova dhe u vesha me thes 
si shenjë pendimi dhe vura hi në kokë. Pastaj iu luta Zotit, Perëndisë tim. 4Bëra para 
tij rrëfimin e fajit tonë të përbashkët dhe thashë: «O Zot, ti Perëndia e madhe që ngjall 
tmerr! Ti e mban besën e patundshme ndaj besëlidhjes sate dhe ndaj atyre që të duan 
dhe jetojnë sipas urdhërimeve të tua. 5Ne jemi ngarkuar me faj, e kemi shkelur besën 
tënde, kemi ngritur krye kundër teje dhe nuk u jemi përmbajtur urdhërimeve dhe rre-
gullave të tua. 6Nuk i kemi dëgjuar paralajmërimet e profetëve të tu, të cilët i kanë folur 
në emrin tënd ndërgjegjës së mbretit tonë, pleqve, kryetarëve të fiseve tona dhe mbarë 
popullit. 7Ti, o Zot, ke qenë besnik ndaj besëlidhjes sate, ti pate të drejtë, kur na 
ndëshkove rreptësisht. Por ne duhet të qëndrojmë me turp para teje, ne njerëzit e 
Judës dhe të Jerusalemit, dhe të gjithë izraelitët, të afërt dhe të largët, të cilët i ke 
dëbuar dhe i ke shpërndarë nëpër popujt e tjerë. 8Ne jemi ngarkuar me faj ndaj teje, 
ne, mbretërit dhe kryetarët e fiseve tona; 9por ti, o Zot, je Perëndi plotë mëshirë! Kemi 
nevojë për faljen tënde, sepse nuk të kemi dëgjuar! 10Nuk të kemi dëgjuar ty, Perëndinë 
tonë, kur na paralajmëroje me anë të profetëve të tu dhe na bëre thirrje të ktheheshim 
në rrugën e drejtë. 11Mbarë Izraeli ka ngritur krye kundër teje dhe nuk i ka përfilluar 
urdhërimet e tua. Për këtë mbi ne ra mallkimi, me të cilin në librin e Ligjit të 
shërbëtorit tënd, Moisiut, ti paralajmëron secilin që nuk të dëgjon. 12Ti ke sjellë në 
Jerusalem mallkimin që nuk përshkruhet dot, dhe me këtë vetëm sa vure në jetë atë, 
me të cilën i kërcënove mbretërit dhe pleqtë tanë në rastin e mosbindjes. 13Të gjitha 
këto janë shkruar në librin e Ligjit të Moisiut, dhe tani janë realizuar; sepse nuk jemi 
kthyer prej rrugës sonë të gabuar për t’u pajtuar me ty, nuk u jemi përmbajtur 
rregullave të tua të sigurta. 14Për këtë ti ke bërë që fatkeqësia e kërcënuar të bjerë mbi 
ne. Nuk të kemi dëgjuar, prandaj ti, Perëndia jonë, ke të drejtë për gjithçka që bëre 
kundër nesh. 
15O Zot, ne jemi fajtorë, nuk të kemi dëgjuar! Por ti je Perëndia që e nxore popullin tënd 
nga Egjipti me fuqinë tënde të madhe! Me këtë ke fituar për vete nam të paharrueshëm 
në mbarë botën. 16Gjithnjë në të kaluarën ke treguar besnikërinë tënde ndaj nesh. E 
tani mos vazhdo të zemërohesh për qytetin tënd, Jerusalemin, dhe për Cionin, malin 
tënd të shenjtë! Për shkak të fajit tonë dhe fajit të të parëve tanë ka arritur deri atje sa 
të gjithë popujt përreth tallen me qytetin tënd, Jerusalemin, dhe me popullin tënd. 
17Prandaj dëgjoje lutjen time, o Zot, dëgjoje kërkesën time të përulur! Shikoje përsëri 
me përzemërsi mbi Tempullin tënd të shkretuar – bëje këtë për hir të nderit tënd! 18O 
Perëndia ime, më dëgjo dhe mos më kthe shpinën! Shiko sa të mjerë jemi dhe si është 
puna me qytetin që është prona jote. E dimë se ne nuk e kemi merituar. Nuk besojmë 
në arritjet tona, por vetëm në mëshirën tënde të madhe. 19Më dëgjo, o Zot! Na fal! 
Shikoje mjerimin tonë dhe ndërhyr! Mos vono! Bëje këtë për hir të nderit tënd; sepse 
qyteti yt dhe populli yt mbajnë emrin tënd!» 
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Engjëlli i shpjegon Danielit fshehtësinë e 70 vjetëve 
20Ndërsa po pranoja para Zotit fajin tim dhe fajin e popullit tim, dhe po i lutesha 
shumë Perëndisë tim për malin e tij të shenjtë, vendin e tempullit të tij, 21m’u afrua pa 
vonesë engjëlli Gavriel, të cilin e kisha parë më parë në vegimin tim. Ishte rreth kohës 
së flijimit të mbrëmjes. 22Ai ma hapi mendjen për të kuptuar fjalën e profetit, për të 
cilën isha menduar, e më tha: «O Daniel, dua të të ndihmoj ta kuptosh kuptimin e asaj 
fjale. 23Kur fillove të luteshe, Perëndia më dha një përgjigje për ty; sepse ai të do. Erdha 
këtu për të njoftuar për atë. Kushtoji mirë vëmendje asaj që kam për të të thënë! 24Jo 
70 vjet, por 70 periudha prej 7 vjetësh duhet të kalojnë derisa të ndryshohet fati i 
popullit tënd dhe i qytetit të shenjtë. Vetëm atëherë do të shlyhet rebelimi dhe do të 
falet faji. Atëherë Perëndia do të vërë gjithçka në rregull. Ai bën të realizohet fjala e pro-
fetit, dhe Tempulli do të shugurohet përsëri. 
25Po ta shpjegoj më hollësisht: që nga çasti kur doli dekreti për kthimin e të mërguarve 
dhe për rindërtimin e Tempullit, ♦ do të kalojnë 7 periudha prej 7 vjetësh dhe 62 
periudha prej 7 vjetësh♦♦ deri në ardhjen e Mesisë, ♦♦♦ Jerusalemi do të qëndrojë si 
qytet i rindërtuar dhe i fortifikuar, edhe në qoftë se duhet të përjetojë kohë të vështira. 
26Në fund të kësaj kohe do të vritet padrejtësisht Mesia,● dhe nuk do të ketë 
pasardhës. ●● Qyteti dhe Tempulli do të shkretohen nga ushtria e një sundimtari të 
huaj, ●●● që do të shpërthejë si përmbytje shkatërruese, dhe deri në fund do të ketë 
luftë dhe shkretim, siç është paracaktuar në planin e Perëndisë... 27Për një periudhë 
prej shtatë vjetësh sundimtari i ri♥ do të lidhë një marrëveshje të sigurt me 
shumicën♥♥ e popullit, por në mesin e kësaj periudhe prej 7 vjetësh do të ndalohet 
shërbesa e flijimit në Tempull. Në majin e Tempullit do të ngrihet shtatorja idhujtare, 
♥♥♥ që do të mbetet atje, derisa të bjerë mbi atë♠ që e vendosi atje shkatërrimi i cili i 
është paracaktuar.» 
__________ 
♦ dekreti i Artakserksit II në 444/445 p.e.r. 
♦♦ 49 vjet për rindërtimin e Tempullit + 434 vjet deri në hyrjen e Mesisë (Jezusit) në Jerusalem 
(33 t.e.s) = 486 vjet hebrenj (viti ka 360 ditë) = 476 vjetët tanë. 
♦♦♦ hyrja mesianike në Jerusalem. 
● kryqëzimi i Mesisë  
●● shih Isaia 53,8. 
●●● gjenerali romak Tit e shkatërroi Jerusalemin më 70 e.r. 
♥ sundimtari i perandorisë romake të rilindur. 
♥♥ d.m.th. shumica apostate. 
♥♥♥ shtatorja e sundimtarit romak (shih Mt 24,25 dhe Apok 13,14-15). 
♠ sundimtarin e Izraelit, antikrishtin (mesinë e rremë). shih 2 Sel 2,8. 
 
Vegimi i Danielit pranë Tigrit 

Vitin e tretë të sundimit të peran dorit persian Kir, Danieli, i cili quhet 
gjithashtu Beltshacar, pa një vegim. Ajo që u shfaq në të, është e vërtetë dhe ka 

të bëjë me një kohë shumë të vështirë. Me anë të këtij vegimi Danielit iu sqarua ajo që 
do të ndodhë në të ardhmen. Ai tregon: 
2Atëherë unë, Danieli, vajtova për tri javë fatin e popullit tim. 3Tërë kohën nuk hëngra 
kurrfarë mishi e ushqimesh të shijshme, nuk piva asnjë verë dhe nuk pastrova me vaj 
as fytyrën, as flokët. 4Ditën e 24-të të muajit të parë po qëndroja në bregun e Tigrit, 
5dhe kur ngrita sytë, pashë një njeri të veshur me një rrobë prej liri të lidhur me një 
rrip të artë. 6Trupi i shkëlqente si gur i çmuar, fytyra i ndriçonte si vetëtima dhe sytë i 
ndizeshin si flaka. Duart dhe këmbët i ndrinin si bronz i lustruar dhe zëri i tingëllonte 
si hungërima e një turme të madhe. 
7Vetëm unë e pashë këtë shfaqje; shoqëruesit e mi nuk panë asgjë. E megjithatë i kapi 
një frikë e madhe; ata ikën dhe u fshehën. 8Unë mbeta atje vetëm. Me shikimin e kësaj 
shfaqeje të përbindshme më la tërë fuqia dhe më iku gjaku nga fytyra. 9Njeriu filloi të 
fliste dhe fjalët e para mezi më arrinin te veshët kur më ra të fikët dhe u rrëzova 
përdhe duke mbetur me fytyrë përtokë. 10Menjëherë më kapi një dorë dhe më ngriti në 
këmbë, kështu që u ngrita në gjunjë dhe e mbështeta trupin mbi duar. 
11Njeriu më tha: «O Daniel, Perëndia të do! Ngrihu në këmbë dhe kushtoji vëmendje 
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asaj që kam për të të thënë. Tek ti më ka dërguar Perëndia.» U ngrita në këmbë duke u 
dridhur, 12dhe ai më tha: «Mos ki frikë, o Daniel! Ti re në gjunjë para Perëndisë sate për 
të marrë sqarimin e planit të tij të fshehtë, dhe qysh nga dita e parë kur fillove, ai e 
dëgjoi lutjen tënde. Prej asaj kohe jam duke udhëtuar; 13por sundimtari engjëllor i 
perandorisë persiane më zuri udhën dhe më vonoi për 21 ditë. Pastaj më erdhi në 
ndihmë Mihaeli, një nga sundimtarët engjellorë, kështu që arrita të çlirohesha. 14Tani 
erdha këtu për të të thënë se ç’do t’i ndodhë popullit tënd në fund të kohës. Sepse 
edhe ky vegim ka të bëjë me të ardhmen e largët.» 
15Kur ai tha këtë, unë drejtova sytë përtokë dhe nuk mund të flisja asnjë fjalë. 16Atëherë 
ai që kishte pamjen e njeriut, m'i preku buzët dhe mund të flisja përsëri. I thashë: «O 
zoti im! Pamja jote m’i mori të gjitha forcat. 17Si mund të flas unë, një njeri pa rëndësi, 
me një engjëll kaq të fuqishëm? Mbeta pa frymë nga tmerri, dhe m’u prenë të gjitha 
forcat.» 
18Atëherë ai më preku përsëri dhe më forcoi. 19Pastaj më tha: «Mos ki frikë! Perëndia të 
do. Ai të do të mirën. Forcohu dhe ki zemër!» E ndjeja veten aq të fortë, saqë i thashë: 
«Fol tani! Ti më ke dhënë forcën për të të dëgjuar.» 
20Ai u përgjigj: «A e di pse kam ardhur tek ti? Kur të largohem nga ti, duhet të luftoj 
përsëri me sundimtarin engjëllor të perandorisë persiane; dhe kur ta mund, duhet të 
luftoj me sundimtarin engjëllor të Greqisë. 21Askush nuk më përkrah përveç Mihaelit, 
sundimtarit engjëllor të popullit tënd, ashtu siç e përkraha unë atë në vitin e parë të 
sundimit të mbretit medas, Dariut. Tani do të të zbuloj atë që është shkruar në librin e 
së vërtetës.» 
 
Zhvillimi profetik i historisë: Aleksandri i Madh dhe fundi i tij 

2Engjëlli tha: «Tani do të të njoftoj atë që do të ndodhë me siguri në të ardhmen. 
Do të vijnë edhe katër mbretër persianë; i fundit prej tyre do të jetë më i pasur 

se të gjithë paraardhësit e tij. Ai (Kserksi i Madh) do t’i mobilizojë të gjitha forcat 
kundër grekëve. 3Pastaj një hero i madh (Aleksandri i Madh) do të paraqitet si mbret 
dhe do të formojë një perandori të fuqishme; ai do t’i zbatojë të gjitha planet e tij. 4Por 
sapo t’ia ketë arritur qëllimit të tij, perandoria e tij do të copëtohet dhe do të ndahet në 
shumë pjesë, nga të gjitha anët e horizontit. Asnjëra prej perandorive të pjesshme nuk 
do ta arrijë fuqinë që kishte kur ishte e bashkuar nën udhëheqjen e tij, dhe në to nuk 
do të sundojnë pasardhësit e tij, por do ta trashëgojnë njerëz të tjerë; dinastia e tij do 
të shuhet plotësisht. 
 
Rivaliteti ndërmjet Egjiptit (Egjiptit) dhe asaj veriore (Sirisë). 
5Mbreti i Egjiptit (Ptolemeu Soter) do të bëhet i fuqishëm, por njëri nga princat e tij 
(Seleuku Nikator) do t’ia kalojë në fuqi dhe do të themelojë perandorinë e tij të madhe 
në pjesën veriore. 6Pas një kohe dy perandoritë do të bashkohen, dhe për të vulosur 
aleancën, mbreti i Egjiptit (Ptolomeu II Filadelf) do t’i japë për grua mbretit të Sirisë 
(Antioku II) bijën e tij. Por ajo (Berenika) do të humbasë ndikimin e saj dhe aleanca 
nuk do të qëndrojë. Ajo vetë do të vdesë, si dhe dy mbretërit që kishin lidhur këtë 
aleancë, d.m.th. ati dhe burri i saj. 7Në vend të atit do të vijë në pushtet një nga 
vëllezërit e saj. Ai (Ptolomeu III) do ta sulmojë mbretin e Sirisë (Seleuku II), do të 
mundë ushtrinë e tij, do të pushtojë dhe do të grabitë kryeqytetin e tij. 8Ai do të marrë 
me vete në Egjipt shtatoret e perëndive bashkë me enët e shenjta prej ari dhe argjendi, 
por nuk do të ndërmarrë asgjë tjetër kundër mbretit të Sirisë. Pas disa javësh 9ai do ta 
sulmojë perandorinë jugore, por do të detyrohet të kthehet mbrapsht pa sukses. 
10Por bijtë e tij do të përgatiten për luftë dhe do të mbledhin trupa me shumicë. Njëri 
prej tyre (Antioku III i Madh) do ta sulmojë kundërshtarin e tij duke shpërthyer si 
baticë e madhe, dhe pasi t'i ketë përforcuar forcat e tij, do të depërtojë deri në qytetin e 
fortifikuar që i takon mbretit të Egjiptit. 11Atëhërë mbreti i Egjiptit (Ptolomeu IV) do të 
hyjë me tërbim në luftë kundër mbretit të Sirisë dhe ai do ta mundë atë me gjithë 
epërsinë e forcave të tij. 12(Pastaj) ai do të vrasë mijëra (hebrenj). Kjo fitore do ta bëjë 
mbretin e Egjiptit mendjemadh dhe të sigurt në vetvete, por nuk do të mund ta ruajë 
epërsinë e tij. 13Sepse pas disa vitesh mbreti i Egjiptit (Ptolomeu IV) do të mobilizojë një 
ushtri edhe më të madhe për ta sulmuar. 
14Në këtë kohë shumë veta do të ngrejnë krye kundër mbretit të Egjiptit dhe do të 

11



 711

përpiqen ta heqin qafe zgjedhën e tij. Njerëz brutalë prej popullit tënd do ta 
shfrytëzojnë rastin për të luftuar për t’u çliruar; por ata do të dështojnë. 15Mbreti i 
Sirisë (Antioku III) do të rrethojë një qytet shumë të fortifikuar dhe do ta pushtojë atë; 
ushtria e Egjiptit nuk do të mund t’i bëjë ballë sulmit; madje elita e trupave të tij do të 
detyrohet të dorëzohet. 16Mbreti i Sirisë nuk do të ndeshë asnjë rezistencë tjetër; do të 
depërtojë madje në Izrael, në tokën e shenjtë, dhe do të shkaktojë atje shkretim shumë 
të madh. 
17Ai do ta hartojë planin për bashkim me perandorinë jugore, me qëllim që ta shtjerë 
atë në dorë. Për këtë qëllim ai do t’i japë për grua mbretit të Egjiptit njërën prej bijave 
të tij (Kleopatrën); por ai nuk do ta realizojë qëllimin e tij. 18Atëherë do t’u drejtohet 
qyteteve bregdetare dhe do të pushtojë shumë prej tyre; por një gjeneral i huaj (romak) 
do ta kundërshtojë dhe do t’ia heqë mendjemadhësinë. 19Pastaj ai do të detyrohet të 
grabitë qytetet e vendit të tij dhe duke vepruar kështu do të gjejë vdekjen. 
20Pasardhësi i tij (Seleuku IV) do ta dërgojë tagrambledhësin e tij në tokën e shenjtë; 
por pas pak ai do të vritet, jo në luftë, por pabesisht. 
 
Antioku IV Epifani – armiku i popullit të Perëndisë 
21Vendin e tij do ta marrë një njeri i poshtër. Ai nuk ka asnjë të drejtë për mbretëri, por 
e merr atë me intriga. 22Ai do t’i asgjësojë të gjitha ushtritë që do të kërkojnë të 
depërtojnë në vendin e tij. Madje, për shkak të tij do të gjejë vdekjen edhe një kryetar i 
popullit të Perëndisë. 23Ai do të kërkojë miqësinë e tij, por në të vërtetë do të mashtrojë. 
Ai do ta sulmojë Jerusalemin, qytetin e shenjtë, dhe do ta shtjerë në dorë, ndonëse me 
trupa të pakta. 24Papritur ai do të depërtojë në disa zona të pasura, do t’i grabitë ato 
dhe do t’ua ndajë prenë me bollëk trupave të tij. Asnjë prej paraardhësve të tij nuk ka 
vepruar kështu. Por kjo do të zgjatë vetëm për një kohë. 
25Pastaj do t’i mbledhë të gjitha forcat dhe do të shkojë në luftë me një ushtri të madhe 
kundër mbretit të Egjiptit (Filometorit), i cili do të mobilizojë kundër tij një ushtri edhe 
më të madhe. Mbreti i Egjiptit do të dështojë, sepse kundër tij do të thuren intriga. 26Të 
besuarit e tij do ta rrëzojnë nga froni; ushtria e tij do të shpërndahet dhe shumë veta 
do të vriten. 27Pastaj të dy mbretërit do të zhvillojnë bisedime, por pa qëllime të drejta. 
Planet e tyre do të dështojnë, sepse akoma nuk do të ketë ardhur fundi. 28Mbreti i 
Sirisë do të kthehet në vendin e tij me grabitje të shumta. Por rrugës do të zbatojë atë 
që kishte planifikuar kundër popullit të Perëndisë dhe fesë së tij. 
29Pas pak do të shkojë përsëri në luftë me ushtrinë e tij kundër përandorisë veriore; por 
edhe kësaj here aksioni i tij do të dështojë. 30Anijet romake të luftës do të ndërhyjnë 
dhe do ta detyrojnë të tërhiqet. Pastaj do t’ia shfryjë zemërimin e tij fesë së popullit të 
Perëndisë. Ai do të lidhet në popull me ata që do të kenë hequr dorë nga feja, 31dhe do 
t'i dërgojë trupat e tij, që do të përdhosin tempullin, do të anulojnë flijimin e 
përditshëm dhe do të ngrejnë atje një idhull të huaj. 32Me dinakëri dhe mashtrim 
njerëzit që janë të luhatshëm në fe do t’i çojë aq larg, saqë ata do të heqin dorë nga 
feja; por ata që janë të lidhur me Perëndinë e tyre, do të kundërsulmojnë. 33Njerëzit, të 
cilëve Perëndia u ka dhënë urtësi, do të ndihmojnë shumë veta të vijnë në gjykim të 
drejtë. Për këtë ata do të përndiqen me zjarr dhe me shpatë; ata do të arrestohen dhe 
pasuria e tyre do të grabitet. 34Në kohën e persekutimit, ata do të fitojnë pak ndihmë 
nga njëfarë ane, por shumë të tjerë do të bashkohen me ta sa për sy e faqe. 35Madje 
edhe disa prej tyre do të heqin dorë nga feja; sepse populli i Perëndisë duhet vënë në 
provë, që në fund të dalë i pastër dhe i ndershëm. Por fundi nuk ka ardhur ende. 
 
Ngjarjet e kohës së fundit 
36Mbreti ♦ do të bëjë me popullin çfarë të dojë. Do të krijohet përshtypja se është më i 
fuqishëm se të gjitha perënditë; madje për Perëndinë më të lartë do të flasë me 
përbuzje. Por kjo mund të zgjasë vetëm derisa të ketë marrë fund zemërimi (i 
Perëndisë), sepse gjithçka do të realizohet saktësisht sipas planit të Tij. 37Ky mbret nuk 
do t’ia dijë për Perëndinë, të cilit i shërbenin të parët e tij, as për atë që dëshirojnë 
gratë. ♦♦ Në fakt ai do të përbuzë çdo perëndi pa përjashtim; do t’i mbushet mendja se 
është më i madh se të gjitha ato. 38Në vend të kësaj, ai do të nderojë perëndinë e 
fortesave, të cilën të parët e tij nuk e njihnin; për të ai do të kushtojë fli ar, argjend, 
gurë të çmuar dhe dhurata të pasura. 39Me ndihmën e kësaj perëndie të huaj, ai do të 
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rrëzojë fortesa të fuqishme. Kush do ta nderojë ♦♦♦ perëndinë e tij, atij do t’i japë 
shumë nderime, toka dhe pushtet mbi shumë njerëz. 
40Kur t’i vijë fundi, atë do ta sulmojë mbreti i jugut, ndërsa mbreti i veriut do ta 
sulmojë me karroca, kalorës dhe anije të shumta. Ky ♥ do të depërtojë në shumë vende 
pa u ndalur si baticë. 41Madje edhe do të shtjerë në dorë tokën e shenjtë, dhe prej 
popullsisë do të vdesin me mijëra vetë, e megjithatë moavasit, edomasit dhe pjesa që 
mbetet prej amonasve, do t’i shpëtojnë sulmit të tij. 42-43As Egjipti nuk mund t’i shpëtojë 
ndërhyrjes së tij; ai do të shtjerë në dorë arin, argjendin dhe të gjitha thesaret e vendit. 
Do të pushtojë madje edhe Libinë me Nubinë. 44Por pastaj do të marrë vesh se armiqtë 
e kanë sulmuar vendin e tij nga lindja dhe veriu, dhe do të kthehet me tërbim për t’i 
asgjësuar. 45Por kur të ketë ngritur tendat madhështore midis detit Mesdhe dhe malit 
të Cionit, do t’i afrohet fundi, dhe askush nuk do të jetë në gjendje t’i vijë në ndihmë. 
___________________________________ 
♦  Antiok Epifani i dytë i kohës së fundit.  
♦♦  aludim për Tamuzin.  
♦♦♦  Mund të përkthehet edhe kështu: Kush e pranon për sundimtar.  
♥  d.m.th. mbreti i veriut (Sirisë). 
 
Ndërhyrja e Mihaelit dhe ringjallja e të vdekurve 

«Atë kohë, – tha engjëlli, – do të ndërhyjë kryetari i madh engjëllor, Mihaeli, dhe 
do të luftojë për popullin tënd. Do të ketë një periudhë vështirësish dhe 

shtypjeje, e cila nuk ka ekzistuar qysh sa mbahet njerëzimi mend. Por populli yt do të 
shpëtojë, secili, që e ka emrin të shkruar në librin e Perëndisë. 2Shumë veta që flejnë 
nën dhe, do të zgjohen, disa për jetë të përjetshme dhe disa për humbje të përjetshme. 
3Por ata që e kanë ruajtur urtësinë e Zotit dhe që u kanë treguar shumë njerëzve 
rrugën për në jetë (të përjetshme), do të ndriçojnë përgjithmonë si yjet në qiell.» 
4Pastaj më tha: «Mbaje të fshehtë atë që të kam treguar; shkruaje dhe vulose librin, që 
të hapet në kohën e fundit! Shumë veta do të enden pa këshillë dhe pa ditur nga t’ia 
mbajnë, por në këtë libër do të gjejnë dituri dhe këshillë.» 
 
Për çastin e fundit 
5Në këtë kohë pashë dy njerëz të tjerë, njëri në këtë breg dhe tjetri në bregun tjetër të 
kanalit. 6Njëri e pyeti engjëllin e veshur me rrobën prej liri, i cili ishte përmbi ujë: «Edhe 
sa kohë do të zgjasë, derisa të realizohet kjo?» 
7Engjëlli përmbi ujë ngriti dy duart drejt qiellit dhe u betua para Perëndisë që jeton 
përgjithmonë: «Do të zgjasë një vit, dy vite dhe një gjysmë vitia. Kur të mbarojë vuajtja e 
popullit të Perëndisë, atëherë ka arritur fundi.» 
8Fjalët e tij i dëgjova, por nuk mund t’i kuptoja. Prandaj pyeta: «O zotëri, si do të jetë 
fundi?» 
9Ai tha: «Tani shko, o Daniel! Ato që të tregova, duhet të mbeten të fshehta dhe të 
vulosura deri në kohën e fundit. 10Ata që nuk ia kanë mbajtur besën Perëndisë, nuk do 
ta kuptojnë; por ata të cilëve Perëndia u ka dhënë urtësi, do ta kuptojnë. Sepse shumë 
veta do të vihen në provë nga Perëndia, që në fund populli i Perëndisë të gjendet i 
pastër dhe i pastruar; dhe ata që i kanë kthyer shpinën Perëndisë, do të qëndrojnë deri 
në fund në pabesinë e tyre. 11Qysh nga çasti kur të ndalohet flijimi i përditshëm derisa 
të futet (në Tempull) idhulli i huaj, do të kalojnë 1290 ditë.♦ 12Lum ai që qëndron 
besnik deri në fund, deri në mbarimin e 1335 ditëve!b 13Por ti shko tani dhe shtrihu në 
qetësi. Do të ringjallesh në fund të kohës. Atëherë do të marrësh pjesë në jetën që 
Perëndia u ka caktuar të gjithë atyre që kanë qëndruar besnikë ndaj tij.» 
________________ 
♦ d.m.th. 3,5 vjet – periudha e ngushticës së Izraelit, e cila paraprin menjëherë kthimin e Mesisë 
dhe vendosjen e mbretërisë së tij. ♦♦ Ndoshta koha (45 ditë) që u nevojitet hebrenjve të 
shpërndarë për të kthyer në Izrael dhe për t’u gjykuar. 
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LIBRI I EZRËS 
 
Perandori persian i lejon hebrenjtë të kthehen në atdhe 

Vitin e parë të mbretërimit të perandorit persian Kir, u vërtetua ajo që kishte 
shpallur profeti Jeremia. Zoti e kujtoi perandorin të shpallte me gojë dhe të 

njoftonte me shkrim: 
2«Kiri, perandori i Persisë, njofton: Zoti, Perëndia e qiellit, m’i ka dorëzuar të gjitha 
mbretëritë e botës. Ai më ka urdhëruar që t’i ndërtoj një tempull në Jerusalem, në 
Jude. Prandaj urdhëroj: 3Ai nënshtetas i perandorisë sime që i takon popullit të këtij 
perëndie, të kthehet në Jerusalem, në Jude, nën mbrojtjen e perëndisë së tij, për të 
ndërtuar atje tempullin e Zotit. Zoti, Perëndia e Izraelit, dëshiron të adhurohet në 
Jerusalem. 4Çdo judeas i perandorisë sime, që dëshiron të kthehet, duhet të përkrahet 
nga të afërmit e tij. Ata le t’i japin vullnetarisht argjend dhe ar, bagëti dhe gjithçka 
tjetër që nevojitet për ndërtimin e Tempullit». 
5Të gjithë ata që Perëndia i kishte përgatitur për të rindërtuar tempullin e tij në 
Jerusalem, u nisën: kryetarët e klaneve të fisit të Judës dhe të Benjaminit bashkë me 
farefisin, priftërinjtë, levitët dhe shumë veta të tjerë. 6Nga të afërmit e tyre ata morën 
dhurata për Tempullin në Jerusalem dhe për veten e tyre: ar, mjete argjendi, bagëti 
dhe shumë sende të tjera të nevojshme dhe me vlerë. 
7Perandori persian ua ktheu enët e shenjta të Tempullit, që Nebukadnecari i kishte 
plaçkitur dhe i kishte futur në thesarin e perëndisë së tij. 8Perandori Kir ia dorëzoi këto 
përgjegjësit të thesarit të tij, Mitredatit, i cili i regjistroi me saktësi të gjitha enët për hir 
të Sheshbacarit, guvernatorit të Judesë. 9-10Ndër të tjera, në listë përmenden: 
Kupa prej ari: 30, tase prej argjendi: 1.000, tase prej argjendi të riparuara: 29, kupa 
prej ari: 30, kupa prej argjendi, të dëmtuara: 410, sende të tjera, 1.000. 
11Gjithsej ishin 5.400 sende prej ari dhe argjendi. Sheshbacari i mori të gjitha me vete, 
kur shkoi në Jerusalem bashkë me atdhetarët e tij të çliruar. 
 
Lista e atyre që u kthyen në atdhe 

Shumë veta, të parët e të cilëve rridhnin nga provinca persiane Jude, u larguan 
nga Babilonia dhe u kthyen në Jerusalem dhe në Jude, secili në krahinën e vet në 

atdhe. Familjet e tyre kishin jetuar në Babiloni që nga koha kur perandori 
Nebukadnecar i kishte larguar nga vendi i tyre. 2-35Kryetarët e tyre ishin: 
Zerubaveli, Jeshua, Nehemija, Zeraja, Reëlaja, Mordohai, Bilshani, Mispereti, Bigvai, 
Rehumi dhe Baana. 
Këtu vijon një listë e klaneve që u kthyen nga robëria, me numrin e pjesëtarëve të tyre: 
Paroshi: 2.172, Shefatja: 372, Arahu: 775, PahatMoavi (pasardhësit e Jeshuas dhe 
Joavit): 2.812, Elami: 1.254, Zatui: 945, Zakai: 760, Baniu: 642; Bevai: 623, Asgadi: 
1.222, Adonikami: 666, Bigvai: 2.056, Adini: 454, Ateri (pasardhësit e Hizkijës): 98, 
Becai: 323, Jora: 112, Hashumi: 223, Givari: 95, prej qytetit të Bet-Lehemit: 123, prej 
Netofës: 56, prej Anatotit: 128, prej Asmavetit: 42, prej Kirjat-Jearimit, Kefirës dhe 
Beërotit: 743, prej Ramës dhe Gevës: 621, prej Mihmasit: 122, prej Bet-Elit dhe Ajit: 
223, prej Nevos: 52, Magbishi: 156, Elami (një tjetër): 1254, Harimi: 320, prej Lodit, 
Hadidit dhe Onos: 725, prej Jerihos: 345, Senaa: 3630. 
36-39Prej klaneve priftërore u kthyen në atdhe: Jedaja (pasardhës i Jeshuas): 973, Imeri: 
1.052, Pashuri: 1.247; Harimi: 1.017 
40Prej levitëve: klani i Jeshuas (pasardhësit e Kadmielit, Binuit dhe Hodavisë): 74 
41Prej këngëtarëve në Tempull: pasardhësit e Asafit: 128. 
42Prej rojtarëve të Tempullit: klanet e Shallumit, Aterit, Talmonit, Akuvit, Hatitës dhe 
Shovait – gjithsej 139 njerëz. 
43-54Prej shërbëtorëve të Tempullit u kthyen klanet që vijojnë: Ciha, Hasufa, Tabaoti, 
Kerosi, Sia, Padoni, Levana, Hagava, Akuvi, Hagav, Samlai, Hanani, Gideli, Gahari, 
Reaja, Recini, Nekoda, Gasami, Usa, Paseahu, Besai, Asna, meunasit dhe nefusasit, 
Bakvuku, Hakufa, Harhuri, Bacluti, Mehida, Harsha, Barkosi, Sisera, Temahi, 
Neciahu, Hatifa. 
55-57Në atdhe u kthyen klanet e shërbëtorëve të Solomonit që ishin: 
Sotai, Sofereti, Peruda, Jaala, Darkoni, Gideli, Shefatja, Hatili, PoheretCevajimi, Amiu. 
58Shërbëtorit e Tempullit që u kthyen në atdhe dhe pasardhësit e shërbëtorëve 
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(shtetërorë) të Solomonit ishin gjithsej 392. 
59-60Nga Tel-Melahu, Tel-Harsha, Keruv-Adoni dhe Imeri ishin 652 veta, të cilët rridhnin 
prej klaneve të Delajës, Tovijës dhe Nekodës. Por ata nuk mund të dëshmonin se ishin 
me prejardhje izraelite. 
61-62Mes priftërinjve kishte disa që nuk mund t’i gjenin gjenealogjitë e tyre. Këta ishin 
klanet Havaja, Koc dhe Barzillai. Stërgjyshi i fisit të Barzillait ishte martuar me një bijë 
të Barzillait prej Gileadit dhe kishte marrë emrin e saj. Meqë këto tri fise nuk mund ta 
provonin prejardhjen e tyre priftërore, ata u shpallën të papastër dhe u përjashtuan 
nga shërbimi priftëror. 
63Guvernatori ua ndaloi që të hanin nga dhuratat e shenjta të caktuara për flijim, 
derisa të emërohej një kryeprift, i cili mund ta sqaronte rastin e tyre. 
64-67Bashkësia e të kthyerve në atdhe numëronte gjithsej 42.360 veta. 
Përveç këtyre ishin: 
Shërbëtorët dhe shërbëtoret (e Tempullit): 7.337, këngëtarë dhe këngëtare: 200, kuaj: 
736, mushka: 245, deve: 435, gomarë: 6.720. 
68Kur u kthyen në atdhe dhe arritën pranë Tempullit të Zotit, disa kryetarë klanesh 
dhanë një dhuratë për rindërtimin e Tempullit në vendin e mëparshëm. 69Në arkën për 
ndërtimin e Tempullit, ata hodhën aq sa mundën, gjithsej 61.000 monedha ari, 2.850 
kg argjendi dhe 100 palë rroba priftërore. 
70Priftërinjtë dhe levitët, si dhe të gjithë të tjerët që shërbënin në Tempull: këngëtarët, 
rojtarët dhe shërbëtorët dhe pjesa tjetër e izraelitëve, u vendosën përsëri në krahinat e 
atdheut të tyre.  
 
Flijimet e para në altarin e ri 

Në fillim të muajit të shtatë, që kur izraelitët banonin përsëri në atdheun e tyre, 
mbarë populli u mblodh në Jerusalem. 2Jeshua, biri i Jozadës, bashkë me të 

vëllanë dhe me priftërinjtë, si dhe Zerubaveli, biri i Shealtielit, bashkë me vëllezërit e 
tij, e kishin rindërtuar altarin e Perëndisë së Izraelit dhe e kishin bërë gati për të 
kushtuar mbi të flijimet e caktuara në Ligjin e Moisiut, shërbëtorit të Perëndisë. 
3Megjithë frikën që kishin nga njerëzit e tjerë që banonin aty, e ngritën altarin në 
vendin e tij të mëparshëm dhe çdo mëngjes e çdo mbrëmje i kushtonin Zotit flijime 
përkushtimi. 4Edhe festën e tëbanave e festuan tamam sipas rregullave të Ligjit. Në se-
cilën nga shtatë ditët e festës kushtuan flijimet e caktuara. 
5Që atëherë, flijimet e përkushtimit kushtoheshin rregullisht çdo mëngjes dhe çdo 
mbrëmje. Edhe në ditët e hënës së re dhe në të gjitha ditët e tjera të festave 
kushtoheshin flijime si dhe dhurata plotësuese për Zotin. 6Vërtet që ditën e parë të 
muajit të shtatë izraelitët kishin rifilluar t’i kushtonin Zotit flijimet e përkushtimit, por 
themelet e Tempullit ende nuk ishin vënë. 7Ata paguan gurgdhendësit dhe punëtorët e 
gurores dhe filluan punën. Punëtorë nga Sidoni dhe Tiri transportuan nëpër det 
trungje cedrash nga Libani deri në Jafo. Atje morën ushqime, pije dhe vaj ulliri. 
 
Themelet e Tempullit të ri 
8Në muajin e dytë të vitit të dytë pas kthimit të tyre, filloi puna për ndërtimin e 
Tempullit të Perëndisë në Jerusalem. Zerubaveli dhe Jeshua, si dhe vëllezërit e tyre, 
priftërinjtë, levitët dhe të gjithë ata që ishin kthyer nga robëria, e nxitnin me çdo mjet 
këtë punë. Levitëve, që ishin 20 vjet e lart, iu caktua mbikëqyrja mbi punimet e 
ndërtimit. 9Jeshua dhe bijtë e tij, bashkë me tërë farefisin, si dhe Kadmieli, Binui dhe 
Hodavjami, bashkë me njerëzit e tyre, drejtuan së bashku njerëzit që kryenin punën. 
Me mbikëqyrësit u futën edhe levitët e klanit të Henadadit. 
10Kur punëtorët i vunë themelet e Tempullit të Zotit, aty shkuan priftërinjtë, të veshur 
me rrobat e tyre zyrtare, të përcjellë me trumbeta, dhe të shoqëruar nga levitët, bijtë e 
Asafit, me cimbale, për të lavdëruar Zotin sipas udhëzimeve të Davidit, mbretit të 
Izraelit. 11Ata e lavdëruan Zotin me këngë antifonike: «Zoti është i mirë ndaj nesh; 
dashuria e tij ndaj Izraelit kurrë nuk pushon!» Priftërinjtë dhe levitët filluan të 
brohoritnin për nder të Perëndisë. Me ta u bashkua edhe populli, dhe brohoritjet për 
Perëndinë, themelet e Tempullit të të cilit ishin gati, u ngritën deri në qiell. 
12Shumë prej pleqve – priftërinjve dhe kryetarëve fisnorë – e kishin parë Tempullin e 
mëparshëm. Kur panë se ishte vënë themeli i Tempullit të ri, qanë me zë të lartë. Por të 
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tjerët thirrën dhe brohoritën nga gëzimi 13dhe brohoritja e tyre i mbyti të qarat. Populli 
bëri një zhurmë aq të madhe, saqë u dëgjua gjer larg. 
 
Hebrenjtë nuk pranojnë bashkëpunim me samarianët 

Samarianët, armiqtë e judeasve dhe të njerëzve të Benjaminit, morën vesh që të 
kthyerit në atdhe po e rindërtonin Tempullin e Zotit. 2Ata shkuan te Zerubaveli dhe 

kryetarët fisnorë dhe u bënë këtë propozim: «Le ta ndërtojmë Tempullin së bashku! Ne 
adhurojmë të njëjtin Perëndi si ju dhe ia kushtojmë atij flijimet tona, që nga koha e 
perandorit asirian Asarhadon, i cili na vendosi këtu.» 3Por Zerubaveli, Jeshua dhe 
kryetarët e tjerë të Izraelit iu përgjigjën: «Ju nuk keni asnjë të drejtë të bashkëpunoni 
me ne për ta rindërtuar Tempullin e Zotit, Perëndisë sonë! Vetëm ne kemi të drejtën t’i 
ndërtojmë Zotit, Perëndisë së Izraelit, një tempull. Kështu na ka urdhëruar Kiri, 
perandori i persianëve.» 
4Që atëherë këta njerëz që banonin bashkë me ta në të njëjtin vend, bënë gjithçka për 
t’i shkurajuar të kthyerit në atdhe dhe për t’i frikësuar, që të mos e vazhdonin 
ndërtimin e Tempullit. 5Ata blenë me të holla edhe nëpunësit e perandorit, që t’i 
prishnin planet e hebrenjve. Këtë politikë ata e ndoqën që nga koha e perandorit Kir, 
deri në kohën e mbretërimit të perandorit Dari. 
 
Ndërpritet rindërtimi i Jerusalemit 
6Pak pas hipjes në fuqi të Kserksit, armiqtë e judeasve ngritën padi me shkrim kundër 
banorëve të Jerusalemit dhe të Judesë. 
7Në kohën e mbretërimit të Artakserksit, Bishlami, Mitredati, Taveeli dhe bashkë-
nëpunësit e tyre shkruan një letër drejtuar perandorit. Letra ishte shkruar me shkrim 
aramaik dhe në gjuhën aramaike. 
8Edhe Rehumi, guvernatori i Samarisë bashkë me sekretarin e tij, Shimshai, shkruan 
një letër drejtuar perandorit Artakserks, ku e njoftonin për ndodhitë në Jerusalem. Si 
dërgues ishin shënuar: 9Rehumi, guvernatori, Shimshai, sekretari i tij dhe shokët e 
tyre, gjyqtarët, legatët, mbikëqyrësit dhe administratorët, njerëzit nga Ereku, Babiloni 
dhe Shushani në Elam, 10së bashku me grupet e popujve, që i kishte shpërngulur në 
qytetin Shomron dhe në fshatrat e provincës në jug të Eufratit perandori i njohur, 
Ashurbanipali. 11Në letër shkruhej: 
«Drejtuar perandorit Artakserks, prej nënshtetasve të tij nga provinca perëndimore. 
12Madhëri! Kemi nderin t’ju bëjmë të ditur se hebrenjtë që u nisën nga krahina pranë 
teje dhe që erdhën te ne në Jerusalem, kanë ndërmend ta rindërtojnë këtë qytet 
kryengritës dhe të keq. Ata kanë filluar t’i rindërtojnë muret e qytetit, pasi bënë më 
parë themelet. 13Madhëri, mendohuni edhe një herë mirë për këtë çështje: Në qoftë se 
rindërtohet ky qytet, banorët e tij nuk do të paguajnë më asnjë kontribut, taksë ose 
doganë, dhe kjo do t’i dëmtojë të ardhurat mbretërore. 14Këtë njoftim e dërgojmë, sepse 
i jemi betuar perandorit që t’i qëndrojmë gjithnjë besnikë dhe t’i mbrojmë të drejtat e tij 
në qoftë se cenohen. 15Le të kontrollohet në analet e paraardhësve të tu. Atje do të 
gjenden dëshmi të sigurta që ky qytet ka qenë gjithnjë kryengritës dhe i ka shkaktuar 
telashe administrimit të provincës. Njerëzit gjithnjë kanë qenë kryengritës dhe kanë 
nxitur trazira. Ky ka qenë edhe shkaku që qyteti u shkatërrua. 16Duhet theksuar edhe 
një rrezik tjetër: në qoftë se rindërtohet ky qytet dhe restaurohen muret e tij, e gjithë 
provinca në perëndim të Eufratit do t’i ikë nga dora pushtetit mbretëror.» 
17Perandori dërgoi përgjigjen që vijon: 
«Drejtuar guvernatorit Rehum, sekretarit të tij, Shimshait dhe shokëve të tyre në 
Shomron dhe në provincën perëndimore: Ju uroj shpëtim dhe bekim! 
18Njoftimin tuaj të përkthyer ma kanë lexuar me zë të lartë. 19Pasi u kontrolluan analet 
sipas urdhrit tim, u vërtetua se ky qytet ka qenë i njohur qëkur për kryengritje kundër 
mbretërve dhe ishte plot me kryengritës dhe asish që nxitnin trazira. 20Në Jerusalem 
kishte mbretër që mbretëronin mbi mbarë krahinën në perëndim të Eufratit dhe që 
merrnin kontribute, taksë dhe doganë nga banorët e saj. 
21Për këtë arsye, ju duhet t’u jepni urdhër njerëzve atje, që t’i ndërpresin menjëherë 
punimet e tyre të ndërtimit. Ky qytet duhet rindërtuar vetëm me urdhrin tim personal. 
22Për këtë çështje nuk duhet të ketë asnjë vonesë, që të mos i shkaktohet dëm tjetër 
perandorisë.» 
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23Një kopje e kësaj letre të perandorit Artakserks, iu lexua me zë të lartë Rehumit, 
Shimshait dhe shokëve të tyre. Ata u nisën menjëherë për në Jerusalem dhe me dhunë 
i detyruan hebrenjtë që ta ndërpritnin rindërtimin e Tempullit. 
 
Vazhdimi i punëve të rindërtimit 
24Punët për rindërtimin e Tempullit në Jerusalem ishin ndërprerë. Ndërprerja vazhdoi 
deri në vitin e dytë të mbretërimit të Dariut. 

Në atë kohë, profeti Zakaria, biri i Idos, dhe profeti Hagai, u folën hebrenjve në 
Jude dhe në Jerusalem dhe u dhanë zemër në emër të Zotit, Perëndisë së Izraelit. 

2Pastaj Zerubaveli dhe Jeshua e rifilluan ndërtimin e Tempullit. Profetët e Perëndisë u 
qëndruan pranë dhe i përkrahën. 
3Pas pak kohësh shkuan Tatenai, guvernatori i provincës në perëndim të Eufratit, dhe 
Shetar-Boznai, me këshilltarët e tyre, dhe i pyetën hebrenjtë: «Kush ju ka dhënë 
autorizim për rindërtimin e këtij Tempulli dhe të këtyre mureve?» 4Përveç kësaj, ata 
donin të dinin edhe emrat e ndërtuesve. 57Por Perëndia nuk i la në baltë pleqtë e 
hebrenjve dhe siguroi që ata të vazhdonin të ndërtonin pa pengesë, derisa të arrinte 
një vendim nga perandori Dari. Tatenai dhe Shetar-Boznai me këshilltarët e tyre, si 
dhe nëpunësit mbretërorë të provincës perëndimore, e kishin njoftuar mbretin për 
ndodhinë. Këtu është një fragment i letrës: 
”Perandorit Dari, që i drejtohet kjo letër, me përulësi i dërgojmë përshëndetjet tona dhe 
urimet për lulëzim! 8Të njoftojmë se ne ishim në provincën e Judesë. Atje pamë se si po 
rindërtohet tempulli për Perëndinë e madh. Njerëzit përdorin gurë të gdhendur dhe 
vënë shtresa trarësh në mure. Ata punojnë me kujdes dhe puna përparon shpejt. 9Ne i 
pyetëm pleqtë se kush u kishte dhënë autorizim për rindërtimin e Tempullit dhe për 
përgatitjen e trarëve. 10Kërkuam të dinim edhe emrat e tyre, që të të dërgojmë një listë 
të kryetarëve të tyre. 11Ata na thanë: 
«Ne jemi shërbëtorë të Perëndisë që bëri qiellin dhe tokën. Po rindërtojmë Tempullin që 
e ndërtoi dhe e përfundoi para shumë vjetësh një mbret i madh i popullit të Izraelit. 
12Meqë të parët tanë e zemëruan Perëndinë e qiellit, ai na bëri që t’i nënshtrohemi 
pushtetit të Nebukadnecarit, perandorit të Babilonisë. Ai e shkatërroi këtë tempull, 
popullin e robëroi dhe e çoi larg, në Babiloni. 
13Por, kur u bë Kiri perandor në Babilon, që në vitin e parë të mbretërimit të tij, dha 
urdhër që ta rindërtonin këtë Tempull. 14Perandori Kir dha gjithashtu urdhër, t’i 
nxirrnin përsëri sendet prej ari dhe argjendi, që perandori Nebukadnecar i kishte 
marrë nga Tempulli i Jerusalemit dhe i kishte futur në tempullin e perëndisë së tij në 
Babilon. Ai ia dorëzoi të gjitha këto një njeriu me emrin Sheshbacar, që e kishte 
emëruar guvernator të Judesë 15dhe i dha urdhër: «Merrini këto sende, çojini përsëri në 
Tempull në Jerusalem dhe kujdesu që ky Tempull të rindërtohet në vendin e tij të 
mëparshëm.» 16Pastaj Sheshbacari erdhi në Jerusalem dhe vuri themelin e Tempullit. 
Që atëherë këtu punohet, por ndërtimi ende nuk ka përfunduar. 
17Prandaj, Madhësi, të lutemi, që, në qoftë se e quan të arsyeshme, të japësh urdhër që 
të kontrollohet në analet mbretërore në Babilon, nëse me të vërtetë ka dalë një dekret i 
tillë nga perandori Kir, për rindërtimin e Tempullit. Përveç kësaj, i lutemi perandorit të 
na njoftojë për vendimin e tij.” 
 
Mbreti merr anën e hebrenjve 

Perandori Dari dha urdhër të kontrollohej në analet e perandorisë së tij. 2Në selinë 
mbretërore të verimit në Ekbatanë, në provincën e Medisë, gjetën një pergamenë ku 

ishte shkruar dekreti që vijon: 
3«Shkruar në vitin e parë të mbretërimit të perandorit, Kirit: perandori, Kiri, jep këtë 
urdhër në lidhje me Tempullin e Zotit në Jerusalem: Tempulli duhet rindërtuar, që në 
të të kushtohen përsëri flijime. Duhen përdorur themelet e mëparshme. Lartësia e tij 
duhet të arrijë 30 metra dhe gjatësia gjithashtu 30 metra. 4Mbi tri shtresa gurësh të 
gdhendur duhet vënë një shtresë trarësh. Shpenzimet do të mbulohen nga arka e 
shtetit. 5Enët e arta dhe të argjendta që Nebukadnecari i mori me vete prej Tempullit 
në Jerusalem dhe i solli në Babilon, duhen kthyer, që të futen përsëri në vendet e veta 
të mëparshme në shtëpinë e Perëndisë.» 
6Në bazë të këtij dokumenti, perandori Dari dha urdhër të shkruhej letra që vijon: 

5
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«Letër drejtuar Tatenait, guvernatorit të provincës në perëndim të Eufratit, Shetar-
Boznait dhe këshilltarëve të tyre, nëpunësve të provincës: Mos ndërhyni në këtë punë! 
7Mos i pengoni hebrenjtë! Guvernatorit dhe pleqve të tyre u lejohet ta rindërtojnë 
Tempullin në vendin e mëparshëm. 
8Përveç kësaj, po ju urdhëroj që t’i përkrahni pleqtë e hebrenjve në ndërtimin e këtij 
Tempulli. Po ju jap me shkrim këtë urdhër: Shpenzimet duhen të paguhen tërësisht 
nga të ardhurat e tatimit të provincës perëndimore. Ato duhen paguar me përpikëri, që 
ndërtimi të mos vonohet më. 
9Gjithçka që përdoret për flijimet e përkushtimit që i janë kushtuar Perëndisë së qiellit, 
si dema të rinj, desh dhe qengja, si dhe mielli, vera dhe vaji, duhen çuar te priftërinjtë 
sipas kërkesës së tyre. Në këtë punë nuk duhet të ndodhë as pakujdesia më e vogël. 
10Hebrenjtë duhet t’i kushtojnë Perëndisë së qiellit flijimet që i pëlqejnë dhe duhet t’i 
luten për jetën e perandorit dhe të bijve të tij. 
11Në fund po urdhëroj: në qoftë se ndokush shkel njërin prej këtyre urdhrave të 
lartpërmendur, t’i nxirret trari mbajtës i shtëpisë së tij dhe ai vetë të gozhdohet në këtë 
tra. Shtëpia e tij të bëhet shkrumb e hi. 12Perëndia që e zgjodhi atë vend për t’iu lutur, 
le të shkatërrojë çdo mbret ose çdo popull që kërkon të mos e përfillë këtë urdhër dhe 
ta shkatërrojë Tempullin në Jerusalem. Unë, Dariu, e kam nxjerrë këtë dekret që 
duhet zbatuar me përpikëri.» 
 
Mbarimi i ndërtimit të Tempullit 
13Që atëherë, Tatenai, Shetar-Boznai dhe këshilltarët e tyre iu përmbajtën rreptësisht 
këtyre urdhrave. 14Në këtë mënyrë, hebrenjtë mund të vazhdonin të punonin të qetë. 
Ata përparuan në punimet e tyre, sepse profetët Zakaria dhe Hagai u dhanë zemër në 
emër të Zotit. Kështu e përfunduan ndërtimin sipas urdhrit të Perëndisë së Izraelit dhe 
perandorëve persianë, Kirit, Dariut dhe Artakserksit. 
15Tempulli u përfundua ditën e 23-të të muajit të Adarit, vitin e gjashtë të mbretërimit 
të perandorit Dari. 16Të gjithë izraelitët, priftërinjtë, levitët dhe të gjithë të tjerët që ishin 
kthyer nga robëria, e festuan rikushtimin e Tempullit me gëzim të madh. 17Me rastin e 
rikushtimit të Tempullit ata flijuan 100 dema, 200 desh dhe 400 qengja. Përveç këtyre, 
si flijim pajtimi për mbarë Izraelin ata flijuan edhe12 cjep, nga një për secilin fis. 18Ata 
e rikthyen shërbimin në Tempull dhe i ndanë priftërinjtë në grupet e shërbimit dhe 
levitët në repartet e tyre, sipas Ligjit të Moisiut. 
 
Festa e Pashkës 
19Ditën e 14-të të muajit të parë, të kthyerit në atdhe festuan festën e Pashkës. 20Të 
gjithë priftërinjtë dhe levitët u përgatitën për këtë; asnjëri prej tyre nuk ishte i 
papastër. Levitët therën qengjat e Pashkës për të gjithë ata që ishin kthyer nga robëria, 
si dhe për priftërinjtë dhe për veten e tyre. 21Darkën e Pashkës e hëngrën jo vetëm 
izraelitët e kthyer në atdhe, por edhe të gjithë ata që i kishin qëndruar larg popullsisë 
së papastër të vendit dhe ishin lidhur me izraelitët për ta dëgjuar Zotin, Perëndinë e 
Izraelit, së bashku me ta. 22Për shtatë ditë ata e festuan me gëzim të madh festën e 
bukëve të ndorme. Vetë Perëndia ua kishte dhënë këtë gëzim, sepse ai e kishte bindur 
perandorin persian për të mirën e tyre. Kështu, Zoti i kishte ndihmuar për ta 
rindërtuar Tempullin e tij, Tempullin e Perëndisë së Izraelit. 
 
Prifti Ezra merr një mision të veçantë 

1-5Në kohën e mbretërimit të peran dorit persian Artakserks, në Babilon banonte një 
njeri me emrin Ezra. Lista e paraardhësve të tij arrinte gjer tek Aharoni, kryeprifti i 

parë. I ati quhej Seraja; paraardhësit e tij më të largët ishin: Azarja, Hilkija, Shallumi, 
Cadoku, Ahituvi, Amarja, Azarja, Merajoti, Zerahja, Uziu, Bukiu, Avishua, Pinhasi dhe 
Elazari, biri i Aharonit. 
6Ezra shkoi nga Babiloni në Jerusalem. Ai ishte përfaqësuesi mbretëror për çështjet e 
Ligjit që Zoti ia kishte dhënë popullit të Izraelit nëpërmjet Moisiut. Meqë Perëndia e 
mbronte, perandori ia plotësoi të gjitha lutjet e tij. 7Kështu, vitin e shtatë të mbretërimit 
të perandorit Artakserks, shumë izraelitë, priftërinj, levitë, këngëtarë, rojtarë portash 
dhe shërbëtorë të Tempullit, u nisën bashkë me të për në Jerusalem. 8Në muajin e 
pestë të të njëjtit vit ata mbërritën në Jerusalem. 9Si ditë të nisjes nga Babiloni, Ezra 
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kishte caktuar ditën e parë të muajit të parë, dhe në ditën e parë të muajit të pestë ai 
arriti bashkë me ta në Jerusalem, sepse e mbronte dora e mëshirshme e Perëndisë së 
tij. 10Ezra i ishte përveshur me gjithë zemër detyrës për ta shqyrtuar dhe ta zbatuar 
Ligjin e Zotit. Njëkohësisht ai donte ta fuste këtë në fuqi si rregull jetese si dhe si 
themel drejtësie në Izrael. 
 
Perandori kujdeset për Tempullin në Izrael 
11Perandori Artakserks hartoi një dekret. Një kopje të tij ia dorëzoi Ezrës, priftit dhe 
përfaqësuesit mbretëror për çështjet e urdhërimeve dhe rregullave, që Zoti i kishte 
dhënë popullit të Izraelit. Në këtë dekret shkruhej: 
12«Artakserksi, mbreti suprem, ia drejton këtë letër Ezrës, priftit dhe përfaqësuesit 
mbretëror për çështjet e Ligjit të Perëndisë qiellor: Të uroj lulëzim dhe bekim! 13Me këtë 
letër urdhëroj: çdo banor në perandorinë time, që i takon popullit të Izraelit, 
priftërinjve dhe levitëve, i cili dëshiron të shkojë me ty në Jerusalem, mund të shkojë. 
14Mbreti dhe shtatë këshilltarë të tij të dërgojnë ty për të marrë vesh nëse në Jerusalem 
dhe në Jude gjithçka është rregulluar sipas Ligjit të Perëndisë sate. 15Përveç kësaj, ti 
duhet të çosh atje arin dhe argjendin që mbreti dhe këshilltarët e tij paguajnë si 
dhurata për flijimet që i janë kushtuar Perëndisë së Izraelit, Tempulli i të cilit gjendet 
në Jerusalem. 16Merre me vete edhe gjithë argjendin që mund të mbledhësh në 
provincën e Babilonisë, si dhe dhuratat dashamirëse të popullit që jepen për 
mirëmbajtjen e Tempullit në Jerusalem. 17Ti do t’i dorëzosh këto të holla në duart e 
njerëzve besnikë, që të blejnë me to dema, desh dhe qengja, si dhe blatimet përkatëse 
të miellit dhe të pijes për t’i kushtuar këto flijime në altarin e Tempullit të Perëndisë 
sate në Jerusalem. 18Në qoftë se tepron diçka prej arit dhe argjendit, ti mund ta 
përdorësh sipas vullnetit të Perëndisë sate, si t’u duket më e mirë ty dhe bash-
këpriftërinjve të tu. 19Edhe sendet e shërbimit në Tempullin e Perëndisë sate, që do të 
të dorëzohen; ti duhet t’ia dërgosh Perëndisë sate në Jerusalem. 20Gjithçka tjetër që 
duhet ta përdorësh për Tempullin e Perëndisë sate, do t’jua paguajë arka e shtetit. 
21Unë, perandori Artakserks, u jap këtë urdhër të gjithë përgjegjësve të thesarit të 
shtetit në provincën perëndimore: Çdo gjë që do t’ju kërkojë Ezra, prifti dhe 
përfaqësuesi mbretëror për çështjet e ligjit të Perëndisë së qiellit, duhet t’i jepet pa 
ngurruar. 22Do t’i jepni deri në 3,5 tonë argjend, 15 tonë grurë, 3.000 litra verë dhe po 
aq vaj, si dhe kripë sa i nevojitet. 23Përgatitni gjithçka që i nevojitet Perëndisë qiellor për 
shërbimin në Tempullin e tij, që të mos bjerë mbi perandorin dhe mbi bijtë e tij 
zemërimi i tij! 24Përveç kësaj, ju njoftohet: askush nuk ka të drejtën të kërkojë taksë 
ose ndonjë kontribut tjetër prej priftërinjve, levitëve, këngëtarëve, rojtarëve, shërbë-
torëve të Tempullit, as prej kujtdo që është në shërbim në Tempullin e këtij Perëndie. 
25Por ti, o Ezra, emëro gjyqtarë sipas urtësisë që të ka dhënë Perëndia jote. Ata duhet të 
nxjerrin vendime gjyqësore për mbarë popullin e vendit tënd, për të gjithë ata që e 
njohin Ligjin e Perëndisë sate. Në qoftë se ndokush nuk e njeh, ti duhet t’ia mësosh. 
26Por, në qoftë se ndokush nuk i bindet Ligjit të Perëndisë sate e as urdhrit të 
perandorit, ai duhet të dalë në gjyq, që të dënohet sipas krimit, me vdekje, me heqjen e 
nënshtetësisë, me gjobë ose me burgim.» 
 
Ezra lavdëron Perëndinë 
27Lavdi i qoftë Zotit, Perëndisë së të parëve tanë! Ai ishte që ia shtiu në mend 
perandorit për t’i dhënë nder dhe nam të madh Tempullit të tij në Jerusalem. 28Ai ka 
bërë që unë të kem përkrahjen e perandorit, si dhe përkrahjen e këshilltarëve të tij dhe 
të gjithë nëpunësve me influencë. 
 
Shoqëruesit e Ezrës 

Këtu vijon një listë e kryetarëve të klaneve dhe të njerëzve të regjistruar, që, në 
kohën e mbretërimit të perandorit Artakserks, udhëtuan bashkë me mua, Ezrën, 

për në Jerusalem: 
2-14Gershomi nga klani i Pinhasit; Danieli nga klani i Itamarit; Hatushi, biri i 
Shehanjës, nga klani i Davidit; Zakaria nga klani i Paroshit dhe bashkë me të 150 
burra të regjistruar; Eljoenai, biri i Zerahjës, nga klani i Pahat-Moavit dhe bashkë me 
të 200 burra; Shehanja, biri i Jahasielit, nga klani i Zatuit dhe bashkë me të 300 
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burra; Evedi, biri i Jonatanit, nga klani i Adinit dhe me të 50 burra; Isaia, biri i Ataljës, 
nga klani i Elamit dhe bashkë me të 70 burra; Zevadja, biri i Mihaelit, nga klani i 
Shefatjës dhe bashkë me të 80 burra; Obadja, biri i Jehielit, nga klani i Joavit dhe 
bashkë me të 218 burra; Shelomiti, biri i Josifjës, nga klani i Baniut dhe bashkë me të 
160 burra; Zakaria, biri i Bevait, nga klani i Bevait dhe bashkë me të 28 burra; 
Johanani, biri i Katanit, nga klani i Azgadit, dhe bashkë me të 110 burra; Elifeleti, 
Jeieli dhe Shemaja, të fundit nga klani i Adonikamit dhe bashkë me ta 60 burra; Utai 
dhe Zakuri nga klani i Bigvait dhe bashkë me ta 70 burra. 
 
Ezra fiton levitë dhe shërbëtorë të Tempullit për kthimin në atdhe 
15Gjithë grupin e lajmërova që të mblidhet pranë kanalit që kalon nëpër qytetin Ahava. 
Atje fushuam për tri ditë. Kur i shikova të gjithë njerëzit, gjeta mes tyre disa priftërinj, 
por asnjë levit. 16Për këtë urdhërova të vinin tek unë disa kryetarë familjesh, dhe 
konkretisht Eliezeri, Arieli, Shemaja, Jonatani, Jarivi, Elnatani, Natani, Zakaria dhe 
Meshullami, si dhe Jojarivi dhe Elnatani, dy burra të mençur. 17I dërgova tek Ido, 
kryetari i fshatit levitik Kasifja, dhe u thashë çfarë duhet t’u transmetojnë Idos dhe 
bashkëpunëtorëve të tij, shërbëtorëve të Tempullit. Ata duhej të sillnin me vete disa 
burra, që mund të bënin shërbimin në Tempullin e Perëndisë sonë. 
18Meqë dora e mirë e Perëndisë sonë na ndihmoi, e sollën me vete Sheravjën, njeri me 
mend që rridhte nga Mahliu, nipi i Levit dhe stërnip i Izraelit. Me të ishin bijtë dhe 
vëllezërit e tij, 18 veta. 19Përveç këtyre, erdhën edhe pasardhësit e Merariut. Edhe ata 
sollën me vete bijtë dhe vëllezërit e tyre, 20 veta. 20Në fund, erdhën edhe 220 
shërbëtorë të Tempullit, të gjithë të regjistruar me emër. Davidi dhe kryetarët e popullit 
i kishin dërguar paraardhësit e tyre në Tempull, me detyrën e veçantë që t’i ndihmonin 
levitët. 
 
Përgatitjet për rrugë 
21Atje në kanalin e Ahavës urdhërova të bëhej një ditë agjërimi. Ne të gjithë donim të 
përuleshim para Perëndisë sonë dhe t’i luteshim që të na shkonte rruga mbarë, neve 
dhe fëmijëve tanë që kishim marrë me vete. 22Nuk doja t’i lutesha perandorit që të na 
jepte një skuadër kavalerie për të na mbrojtur nga sulmet armiqësore gjatë rrugës. Kjo 
do të ishte turp i madh për ne, sepse atij i kishim thënë: «Perëndia jonë i mbron të 
gjithë ata që e dëgjojnë; por zemërimi i tij i madh u drejtohet atyre që i kthejnë shpi-
nën». 23Kështu, ne agjëruam dhe iu lutëm Perëndisë sonë që të kishim mbrojtjen e tij, 
dhe ai e dëgjoi lutjen tonë. 24Pastaj mora mënjanë 12 prej priftërinjve kryesorë, si dhe 
Sheravjën, Hashavjën dhe dhjetë levitë të tjerë. 25Në prani të tyre e peshova argjendin, 
arin dhe enët e çmueshme që kishin dhënë perandori, këshilltarët dhe ministrat e tij, 
si dhe izraelitët e vendit si dhurata të lira për Tempullin e Perëndisë sonë. 26-27Pastaj ua 
do rëzova atyre të gjitha këto thesare. Ato ishin gjithsej: 
argjend – 22 tonë; 100 sende argjendi – 70 kg; ar – 3.400 kg; 20 legene ari – 8,4 kg; 2 
enë madhështore prej bronzit të lustruar, me të njëjtën vlerë si enët prej ari. 
28Unë u thashë: «Ju i jeni kushtuar Zotit. Edhe këto sende i janë kushtuar Zotit. Ky ar 
dhe ky argjend janë dhurata të lira që i janë kushtuar Zotit, Perëndisë së të parëve 
tuaj. 29Ruajini me shumë kujdes, derisa të arrini në Tempull në Jerusalem. Atje do t’i 
peshoni në dhomat anësore dhe t’ua dorëzoni priftërinjve kryesorë, levitëve, dhe 
kryetarëve fisnorë të popullit.» 
30Priftërinjtë dhe levitët i morën argjendin, arin dhe sendet e çmueshme, për t’i çuar në 
Jerusalem dhe për t’i futur në Tempullin e Perëndisë sonë. 
 
Mbërritja në Jerusalem 
31Ditën e 12-të të muajit të parë nisëm rrugën nga kanali i Ahavës për në Jerusalem. 
Dora e mirë e Perëndisë sonë na mbrojti nga armiqtë dhe kusarët. 32Kur mbërritëm në 
Jerusalem, së pari pushuam për tri ditë. 33Ditën e katërt shkuam në Tempullin e 
Perëndisë sonë. Atje u peshuan argjendi, ari dhe enët e çmueshme dhe iu dorëzuan 
priftit Meremot, birit të Urijës. Së bashku me priftin Meremot ishin Elazari, biri i 
Pinhasit dhe dy levitë: Jozavadi, biri i Jeshuas, dhe Noadja, biri i Binuit. 34Të gjitha 
sendet u numëruan dhe u peshuan dhe pesha e përgjithshme u regjistrua. 
35Pastaj, të gjithë ata që ishin kthyer nga robëria, i kushtuan Perëndisë së Izraelit 
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flijimet e përkushtimit. Ata kushtuan për gjithë Izraelin 12 dema, 96 desh dhe 72 
qengja, si dhe 12 cjep si flijim pajtimi. Të gjitha këto kafshë u dogjën për nder të Zotit. 
36Pastaj, letrën përcjellëse të perandorit ua dorëzuan princave të perandorisë dhe 
guvernatorëve të provincës në perëndim të Eufratit. Në bazë të këtyre letrave, këta 
njerëz i dhanë përkrahje popullit dhe Tempullit. 
 
Ezra merr vesh martesat me gratë e huaja 

Disa kryetarë izraelitë m’u afruan dhe më thanë: «Populli, priftërinjtë dhe levitët 
nuk u kanë qëndruar larg banorëve të tjerë të vendit, që adhurojnë perënditë e 

kënanasve, hitasve, perizasve, jevusasve, amonasve, moavasve, egjiptianëve dhe 
amorasve. 2Burrat hebrenj janë martuar me gratë e këtyre popujve, kështu që populli i 
Perëndisë është përzier me popujt e huaj. Në këtë shkelje të besës i kanë nxitur 
kryetarët me shembullin e tyre të keq.» 
3Kur e dëgjova këtë, grisa rrobat, shkula flokët dhe mjekrën dhe u ula i shtangur nga 
tmerri. 4Kështu qëndrova deri në kohën e flijimit të mbrëmjes. Rreth meje u mblodhën 
të gjithë ata që kishin frikë nga dënimi i Perëndisë së Izraelit për besëthyerjen e të 
kthyerve në atdhe. 
5Në kohën e flijimit të mbrëmjes u ngrita nga ajo gjendje, u përkula më gjunjë mbi 
rrobat e mia të grisura, shtriva duart dhe iu luta Zotit, Perëndisë tim. 6”O Perëndia 
ime, – thashë, – më vjen turp dhe nuk guxoj ta ngre kokën para teje; sepse lumi i 
mëkateve tona na vjen deri në grykë dhe mali i fajeve tona arrin deri në qiell. 7Që nga 
koha e të parëve, kemi bërë padrejtësi të rënda. Për shkak të mëkateve tona, ne, 
mbretërit dhe priftërinjtë tanë kemi qëndruar nën pushtetin e sundimtarëve të huaj. 
Ata i masakruan, i çuan në mërgim, i plaçkitën dhe i mbuluan me turp e faqe të zezë 
njerëzit tanë. Kështu, kemi arritur gjer më sot. 8O Zot, Perëndia jonë, ti je treguar i 
mëshirshëm për pak kohë. Ti ke lejuar që të mbeten disa prej nesh dhe na ke çuar në 
vend të sigurt, në vendin tënd të shenjtë. Sytë tanë mund të vezullojnë përsëri; ti ke 
lejuar që në robërinë tonë të marrim përsëri pak frymë lirisht. 9Ti ke bërë që perandorët 
e Persisë të jenë dashamirës ndaj nesh; ti na ke lejuar të mbijetojmë, na ke dhënë 
mundësi që ta ngremë përsëri, nga gërmadhat, Tempullin tënd dhe tani ti na lejon që 
të banojmë të sigurt në Jude dhe në Jerusalem. 10Por, si mund të qëndrojmë para teje, 
Perëndisë sonë, pas asaj që ka ndodhur? Ne e kemi shkelur urdhrin tënd, 11atë urdhër 
që ua dhe dikur shërbëtorëve të tu, profetëve. Ti dërgove fjalë e na the: «Vendi që do të 
shtini në dorë, është i papastër, për shkak të idhujtarisë së banorëve të tij dhe për 
shkak të shtatoreve idhujtare, me të cilat ata e kanë mbushur vendin fund e krye. 
12Për këtë, ju ndalohet të martoheni më këta njerëz. Mos e zmadhoni lumturinë dhe 
pasurinë e tyre, sepse ju vetë duhet të përforcoheni, ta gëzoni prodhimin e vendit dhe 
t’ua lini bijve tuaj, si trashëgim për të gjitha brezat e ardhshme.» 13Meqë populli nuk të 
ka dëgjuar dhe ka hedhur mbi vete faj të rëndë, mbi ne ra një fatkeqësi e madhe. E 
megjithatë, ti, Perëndia jonë, nuk na ndëshkove siç e meritonim, por na ke kursyer 
neve që jemi këtu. 14Si mund të rifillojmë ta shkelim urdhërimin tënd dhe të lidhemi me 
këta njerëz idhujtarë? A duhet që ti patjetër të zemërohesh aq shumë me ne, saqë të na 
shkatërrosh në tërësi dhe të mos japësh më as pushim e as shpëtim? 15O Zot, ti 
Perëndi i Izraelit, ti ke pëlqyer mëshirën para drejtësisë dhe ke shpëtuar një pjesë të 
popullit tënd. Qëndrojmë këtu para teje të ngarkuar me fajësinë tonë. Ne e dimë: 
kështu nuk mund të qëndrojmë para teje!” 
 
Prishen martesat e përziera 

Gjatë kohës që Ezra rrinte në gjunjë para Tempullit, i lutej Perëndisë me lot në 
sy dhe i pranonte mëkatet e popullit, rreth tij u mblodh një grumbull i madh 

burrash, grash dhe fëmijësh izraelitë. Të gjithë qanin shumë. 2Shehanja, biri i Jehielit 
nga klani i Elamit, i tha Ezrës: «Ne ia kemi thyer besën Perëndisë, sepse jemi martuar 
me gratë e popullsisë së vendit. Megjithatë, ka shpresë për Izraelin. 3Tani ne duhet të 
bëjmë besëlidhje me Perëndinë dhe të angazhohemi që të gjithë të ndahemi nga gratë e 
huaja dhe fëmijët e tyre. Kështu na ke këshilluar ti, dhe të gjithë ata që e respektojnë 
urdhërimin e Zotit, e përkrahin këtë lutje. Ligji duhet respektuar. 4Kjo është detyra 
jote! Prandaj ngrihu në këmbë dhe vepro! Ne do të të përkrahim!» 
5Atëherë Ezra u ngrit në këmbë dhe urdhëroi që kryetarët e priftërinjve dhe të gjithë 
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izraelitët e tjerë të betoheshin se do të vepronin ashtu siç kishte propozuar Shehanja. 
Dhe u betuan. 6Pastaj Ezra e la sheshin para shtëpisë së Perëndisë dhe hyri në 
dhomën e Johananit, birit të Eljashivit. Atje kaloi natën, pa ngrënë e pa pirë gjë, kaq 
shumë ishte hutuar nga besëthyerja e të kthyerve në atdhe. 
7Pastaj Ezra urdhëroi që në Jerusalem dhe në mbarë Judenë, të shpallej urdhri që të 
mblidheshin në Jerusalem të gjithë të kthyerit.  

8Kështu kishin vendosur kryetarët e popullit. Ai që nuk paraqitej para afatit triditor, do 
të përjashtohej nga gjiri i kishës dhe do t’i konfiskohej tërë pasuria. 9Të gjithë burrat e 
fiseve të Judës dhe të Benjaminit u mblodhën në Jerusalem sipas afatit të caktuar. 
Ishte dita e 20-të e muajit të 9-të. Ata u ulën të gjithë në sheshin e oborrit të parë të 
Tempullit. Të gjithë dridheshin, sa nga çështja e rëndësishme që do të diskutonin, aq 
edhe nga rrebeshi që po binte. 
10Prifti Ezra u ngrit në këmbë dhe u tha: «Duke u martuar me gra të huaja ju ia keni 
shkelur besën Zotit dhe kështu e keni shtuar fajësinë e Izraelit. 11Pranoni tani para 
Zotit, Perëndisë së të parëve tuaj, mëkatet tuaja dhe bëni atë që ai kërkon prej jush. 
Ndahuni nga banorët e vendit dhe nga gratë tuaja të huaja!» 
12Gjithë të mbledhurit thirrën më zë të lartë: «Ti ke të drejtë! Ashtu duhet të bëjmë!»  

13Por pastaj u menduan: «Këtu jemi shumë njerëz. Përveç kësaj, po bie shi. Nuk mund 
të rrimë këtu në fushë. Çështja nuk mund të rregullohet brenda dy, tri ditësh, sepse 
shumë prej nesh jemi të përzier në të. 14Le të qëndrojnë këtu kryetarët tanë dhe të 
veprojnë në emër të mbarë kishës. Secili që është martuar me një grua të huaj, duhet 
të paraqitet para jush në kohën e caktuar, bashkë me pleqtë dhe me gjyqtarët e vendit 
të tij. Vetëm pas zgjidhjes së kësaj çështjeje, do të largohet prej nesh zemërimi i 
Perëndisë sonë.» 
15Të gjithë ranë dakord, përveç Jonatanit, birit të Asahelit, dhe Jahsejës, birit të Tikvës, 
të cilët i përkrahën Meshullami dhe Shabetai, leviti. 16Të kthyerit vepruan sipas këtij 
vendimi. Prifti Ezra i thirri me emër kryetarët e të gjitha klaneve dhe i ngarkoi me këtë 
detyrë. Ditën e parë të muajit të 10-të ata u mblodhën për të filluar kontrollin. 17Të 
gjithë burrat, që ishin martuar me gra të huaja, u detyruan të ndaheshin nga to. Nga 
dita e parë e muajit të parë ishte rregulluar tërë çështja. 
 
Lista e burrave me gra johebreje 
18-19Këtu vijon lista e burrave që ishin martuar me gra johebreje. Ata dhanë fjalë se do 
të ndaheshin dhe me shtrëngimin e dorës do t’i largonin gratë e tyre të huaja. Për këtë, 
kushtuan si flijim dëmshpërblimi nga një dash: 
Priftërinjtë: Maaseja, Eliezeri, Jarivi dhe Gedalja nga klani i Jeshuas, birit të 
Jozadakut, dhe vëllait të tij; 2022Hananija dhe Cevadja nga klani i Imerit; Maaseja, Elija, 
Shemaja, Jehieli dhe Uzija nga klani i Harimit; Eljoenai, Maaseja, Jishmaeli, Netaneli, 
Jozavadi dhe Elasa nga klani i Pashurit. 
23Levitët: Jozavadi, Shimiu, Kelaja, ndryshe i quajtur Kelita, Petahja, Juda dhe Eliezeri. 
24Këngëtarët: Eljashivi. 
Rojtarët e portave: Shallumi, Telemi dhe Uriu. 
25-43Izraelitët e tjerë: Ramja, Jizija, Malkija, Mijamini, Elazari, Malkija dhe Benaja nga 
klani i Paroshit; Matanja, Zakaria, Jehieli, Avdiu, Jeremoti dhe Elija nga klani i Elamit; 
Eljoenai, Eljashivi, Matanja, Jeremoti, Zavadi dhe Aziza nga klani i Zatut; Johanani, 
Hananja, Zabai dhe Atlai nga klani i Bevait; Meshullami, Malluhu, Adaja, Jashuvi, 
Sheali dhe Jeremoti nga klani i Baniut. Adna, Kelali, Benaja, Maaseja, Matanja, 
Bezazeli, Binui dhe Menasheu nga klani i Pahat-Moavit. Eliezeri, Jishija, Malkija, 
Shemaja, Shimoni, Benjamini, Malluhu dhe Shemarja nga klani i Harimit; Matenai, 
Matata, Zavadi, Elifeleti, Jeremai, Menasheu dhe Shimiu nga klani i Hashumit; 
Maadai, Amrami, Ueli, Benaja, Bedja, Keluhiu Vanja, Meremoti, Eljashivi, Matanja, 
Matenai, Jaasai, Baniu, Binui, Shimiu, Shelemja, Natani, Adaja, Mahnadevai, 
Shashiu, Sharai, Azareli, Shelemja, Shemarja, Shallumi, Amarja dhe Josefi nga klani i 
Baniut; Jeieli, Matitja, Zavadi, Zevina, Jadai, Joeli dhe Benaja nga klani i Nevos. 
44Të gjithë këta njerëz ishin martuar me gra johebreje.  
Nga këto gra kishte edhe të atilla që tashmë kishin lindur fëmijë. 
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LIBRI I NEHEMIJËS 
 
Nehemija fillon raportin e tij 

Ky është raporti i Nehemijës, birit të Hahaljës: 
Në muajin e Kislevit në vitin e 20-të të mbretërimit të perandorit persian Artakserks 

I,♦  isha në selinë mbretërore në Shushan. 2Në atë kohë erdhi tek unë Hananija, njëri 
prej vëllezërve të mi, bashkë me disa njerëz nga Judeja. Unë i pyeta me hollësi për të 
kthyerit në atdhe dhe për Jerusalemin, 3dhe ata më dhanë raportin që vijon: «Të 
kthyerit në atdhe banojnë atje në hall të madh dhe vihen në lojë. Muret e qytetit 
Jerusalem janë kthyer në gërmadha dhe portat janë të shkatërruara nga zjarri.» 4Kur e 
dëgjova këtë, u ula përdhe dhe qava. Tërë ditën vajtova, agjërova dhe iu luta Perëndisë 
së qiellit. 5Iu luta kështu: 
”O Zot, ti Perëndia e qiellit, ti Perëndia e fuqishme që ngjall respekt të thellë! Ti 
qëndron besnik ndaj besëlidhjes sate dhe ndaj atyre që të duan dhe që jetojnë sipas 
urdhërimeve të tua. 6Më shiko, shërbëtorin tënd, me dashamirësi dhe dëgjoje lutjen 
time! Ditë e natë të lutem për izraelitët, shërbëtorët e tu. T’i pranoj mëkatet që ne 
izraelitët kemi bërë ndaj teje. Edhe unë dhe farefisi im kemi bërë padrejtësi. 7Ne jemi 
ngarkuar me faj të madh. Ne nuk i kemi përfilluar porositë dhe ligjet që ti na i dhe 
nëpërmjet shërbëtorit tënd, Moisiut. 8Megjithatë, kujtoje edhe një herë fjalën që na dhe 
nëpërmjet Moisiut: «Në qoftë se dilni të pabesë ndaj meje, do t’ju shpërndaj nëpër 
popuj të huaj; 9por në qoftë se ktheheni tek unë, merrni parasysh urdhërimet e mia 
dhe i zbatoni, do t’i kthej që andej ata që i kam dëbuar deri në skajin më të largët të 
botës. Do t’i kthej në shtëpi, në vendin që e zgjodha për vendbanim.» Kështu ke thënë, 
10dhe ata janë, në fund të fundit, shërbëtorët e tu, populli yt që ti e çlirove dikur me 
fuqinë tënde të madhe dhe me dorën tënde të fortë. 11O Zot, dëgjoje lutjen time dhe 
lutjen e të gjithë atyre që të shërbejnë me gatishmëri dhe me respekt të thellë! Bëj që të 
kem sot sukses dhe të gjej përkrahje te perandori!” 
Në atë kohë shërbeja pranë perandorit për t’i shtënë pijet në kupë. 
___________ 
♦ 445 p.e.r. Idhin shkuar 13 vjet pas ngjarjeve të përmendura në katër kapitujt e fundit të Ezrës. 
Nehemija u kthye në Persi 12 vjet më vonë më 433 p.e.r.  
 
Kupëmbajtësi i perandorit guxon t’i bëjë një lutje... 

Në muajin e Nisanit, në vitin e 20-të të mbretërimit të perandorit Artakserks, 
mbusha plot kupën e perandorit dhe ia dhashë atij. E ndieja veten shumë të 

shkretë, e kjo më ndodhte për herë të parë në praninë e tij. 2Perandori më tha: «Përse 
dukesh kaq keq? Mos je i sëmurë? Jo, nuk është kjo – ndonjë gjë tjetër po ta plas 
zemrën!» 
Më kapi tmerri. 3Pastaj iu përgjigja: «Madhëri! Të uroj që të jetosh për jetë të jetëve! Po 
si të mos jem i trishtuar e të mos më plasë zemra? Qyteti ku janë varrosur të parët e 
mi është i shkretë dhe portat e tij janë të shkatërruara nga zjarri.» 
4Atëherë perandori më pyeti: «A ke ndonjë dëshirë që mund ta plotësoj?» Iu drejtova me 
një lutje të shpejtë Perëndisë së qiellit 5dhe i thashë perandorit: «O mbreti im, në qoftë 
se të duket e mirë dhe në qoftë se i beson shërbëtorit tënd, lërmë të shkoj në Jude, në 
qytetin ku janë varrosur të parët e mi, që ta rindërtoj!» 
 
...dhe merr fuqi të plota për Jerusalemin 
6Perandori, pranë të cilit rrinte ulur perandoresha, më pyeti: «Sa kohë do të zgjasë 
udhëtimi yt? Kur mund të kthehesh këtu?» Kur ia thashë kohën, ra dakord dhe më 
dha leje të udhëtoj. 7Në fund shtova: «O mbreti im, në qoftë se të duket e drejtë, le të 
më jepet një shkrim zyrtar, drejtuar guvernatorëve të provincës perëndimore, që të më 
japin leje të përshkoj provincën. 8Përveç kësaj, më duhet një shkrim zyrtar drejtuar 
Asafit, kryeinspektorit të pyjeve mbretërore. Ai duhet të më japë dru ndërtimi për 
portat e fortifikimit para Tempullit, për murin e qytetit dhe për shtëpinë ku do të 
banoj.»  
Perandori ma dha lejen për këtë, sepse dora e mirë e Perëndisë tim vepronte për mua. 
9Mbreti më dha për udhëtim një rojë personale oficerësh dhe kalorësish. Kur mbërrita 
te guvernatorët e provincës perëndimore, ua dorëzova letrën e mbretit. 10Sinuballiti, 

1
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horonasi, dhe Tovija, përfaqësuesi i tij amonas, u tërbuan nga inati, sepse kishte 
ardhur dikush për t’i ndihmuar izraelitët. 
 
Përgatitjet për rindërtimin e murit të qytetit 
11-12Në Jerusalem, në fillim, nuk i thashë gjë askujt për atë që më kishte shtënë në 
mend Perëndia ime dhe se ç’doja të bëja për qytetin. Tri ditë pas arritjes sime, dola për 
të parë gjendjen. Me vete mora vetëm disa burra dhe një gomar për t’i hipur. Në 
mesnatë 13dolëm nga qyteti nëpër Portën e Luginës dhe shkuam në jug, drejt Burimit të 
Kuçedrës, deri në Portën e Plehut. Shqyrtova me përpikëri deri ku ishin rrëzuar muret 
e Jerusalemit dhe ku ishin djegur portat. 14Pastaj u drejtova në veri, drejt Portës së 
Burimit dhe Pellgut të Mbretit. Meqë nuk mund të shkoja më tej me gomar, 15zbrita 
pak në luginë, për të krijuar një ide për gjendjen e murit. Pastaj u ktheva mbrapsht 
dhe hyra përsëri nëpër Portën e Luginës. 
16-17Kryetarët e qytetit nuk e dinin se ku kisha shkuar dhe çfarë kisha ndërmend, sepse 
gjer atëherë nuk i kisha treguar gjë asnjërit prej judeasve për planet e mia. Por, pasi 
pashë gjendjen, u thashë priftërinjve, kryetarëve të qytetit dhe të gjithë burrave me 
influencë, të cilët duhej të më përkrahnin në planin tim: «Ju e shihni gjendjen e rëndë, 
në të cilën kemi arritur. Jerusalemi është një grumbull gërmadhash, kurse portat e 
qytetit janë të djegura. Ejani t’i rindërtojmë muret, që të zhduket ky turp!» 
18Gjithashtu u tregova se si dora e mirë e Perëndisë tim më kishte ndihmuar dhe çfarë 
më kishte lejuar perandori të bëja. Atëherë ata thanë: «Ngrihuni! Le t’i përvishemi 
punës!» Dhe ata i hynë punës plot forcë e besim. 
19Kur Sinuballiti, Tovija dhe arabët dëgjuan për këtë, ata na përqeshën dhe thanë: «Ju 
keni ndërmarrë diçka madhështore – tepër madhështore për ju! Në fund të fundit, mos 
doni të ngrini krye kundër perandorit?» 20U dërgova fjalë dhe u thashë: «Perëndia e 
qiellit do të na e sjellë punën mbarë. Ne jemi shërbëtorët e tij dhe po fillojmë të 
ndërtojmë qytetin. Jerusalemi nuk është puna juaj, sepse ju nuk keni këtu as tokë, as 
ndonjë të drejtë gjyqësore e as ndonjë meritë për qytetari në këtë qytet!» 
 
Lista e punëtorëve 

Kryeprifti, Eljashivi dhe priftërinjtë e tjerë rindërtuan Portën e Deleve, e shuguruan 
dhe vunë kanatet e derës. Ata e rindërtuan dhe e shuguruan edhe murin në të dyja 

anët e portës, midis «Kullës së Njëqindishit» dhe Kullës së Hananelit. 
2Banorët e Jerihos rindërtuan një pjesë kufizuese të murit. Pjesën tjetër e rindërtoi 
Zakuri, biri i Imrit. 3Banorët e Senaas rindërtuan Portën e Peshqve. Pas vendosjes së 
armaturës, vunë kanatet e portës, me pendat dhe shulat e saj. 
4Meremoti, biri i Urijës dhe nipi i Kocit, e riparoi pjesën e murit që vinte më pas. Pjesën 
kufizuese me të e riparoi Meshullami, biri i Berehjës dhe nipi i Mëshezavelit. Me 
riparimin e pjesës që vinte pas u mor Cadoku, biri i Baanës. 5Banorët e Tekoas 
riparuan pjesën tjetër kufizuese të murit. Por, burrat me influencë të këtij qyteti, nuk 
pranuan ta kryenin punën që u ishte caktuar. 
6Jehojada, biri i Paseahut, dhe Meshullami, biri i Besodjës, riparuan Portën e 
Jeshanës. Pas vendosjes së armaturës, vunë kanatet e portës, me pendat dhe shulat e 
saj. 
7Me riparimin e pjesës së murit që kufizohet me të, u morën Melatja nga Givoni, Jadoni 
nga Meronoti dhe burrat nga Givoni dhe Micpa. Pranë asaj pjese gjendej selia zyrtare e 
guvernatorit për provincën në perëndim të Eufratit. 
8Uzieli, biri i Harhajës, prej familjes së argjendarit, riparoi pjesën që vinte më pas. 
Pjesën kufizuese me të e riparoi Hananja, përzierës i melhemit. Këta të dy e fortifikuan 
Jerusalemin deri në «Murin e Gjerë». 9Refaja, biri i Hurit, kryetar i gjysmës së rrethit të 
Jerusalemit, riparoi pjesën e murit që vinte pas. 10Jedaja, biri i Harumafit, riparoi 
pjesën kufizuese me të, përballë shtëpisë së vet. Me riparimin e pjesës që vinte më pas 
u mor Hatushi, biri i Hashavnejës. 11Malkija, biri i Harimit, dhe Hashuvi, biri i Pahat-
Moavit, riparuan pjesën e murit që vinte pas, deri në Kullën e Furrës. 
12Shallumi, biri i Loheshit, kryetari i gjysmës tjetër të rrethit të Jerusalemit, riparoi 
pjesën kufizuese të murit. Në këtë punë e ndihmonin edhe të bijat. 
13Hanuni dhe banorët e Zanoahut rindërtuan Portën e Luginës. Ata vendosën kanatet e 
portës dhe vunë pendat me shulat e tyre. Përveç kësaj, ata riparuan edhe murin prej 
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andej deri në Portën e Plehut, një largësi prej rreth 500 metrash. 
14Portën e Plehut e rindërtoi Malkija, biri i Rehavit. Ai ishte kryetar i rrethit të Bet-
Keremit. Ai vendosi kanatet e portës dhe pastaj vuri pendat me shulat e tyre. 
15Shallumi, biri i Kolhozit, kryetar i rrethit të Micpës, rindërtoi Portën e Burimit. Ai bëri 
një çati të re, vendosi kanatet, dhe vuri pendat me shulat e tyre. Përveç kësaj, riparoi 
murin pranë pellgut të Shiloahut, afër kopshtit mbretëror, që shtrihet gjer te shkallët 
që zbresin nga qyteti i Davidit. 
16Me riparimin e pjesës së murit që vinte më pas u mor Nehemija, biri i Azbukit, 
kryetar i gjysmës së rrethit të Bet-Curit. Ai u mor me riparimin e pjesës së murit 
përballë varreve të Davidit dhe të dinastisë së tij, deri në pellgun artificial dhe në 
kazermën e «30 Heronjve». 
17Pjesën kufizuese të murit e riparuan levitët, nën drejtimin e Rehumit, birit të Baniut. 
Hashavja, kryetar i gjysmës së rrethit të Keilës, përfaqësues për rrethin e tij, riparoi 
pjesën që vinte më pas. 
18Me riparimin e pjesës tjetër kufizuese të murit u morën levitët nën drejtimin e Binuit, 
birit të Henadadit, kryetar i gjysmës tjetër të rrethit të Keilës. 
19Pjesën që vinte më pas e riparoi Ezeri, biri i Jeshuas, kryetar i Micpës. Pjesa e tij 
gjendej pranë ndërtesës së arsenalit, afër «Këndit». 
20Baruhu, biri i Zabait, u mor me vrull me riparimin e pjesës së murit midis ‘Këndit’ 
dhe hyrjes në shtëpinë e kryepriftit Eljashiv. 
21Meremoti, biri i Urijës dhe nipi i Kocit, riparoi pjesën që vinte më pas, nga hyrja në 
shtëpinë e Elajshivit deri në fundin e shtëpisë. 
22Pjesën kufizuese me të e riparuan priftërinjtë nga rrethinat e Jerusalemit. 
23Benjamini dhe Hashuvi u morën me riparimin e pjesës së murit që vinte pas, përballë 
shtëpive të tyre. Azarja, biri i Maasejës dhe nipi i Ananjës, riparoi pjesën tjetër 
kufizuese, afër shtëpisë së tij.  

24Me riparimin e pjesës që vinte më pas u mor Binui, biri i Henadadit, që nga shtëpia e 
Azarjës gjer te «Këndi» dhe më tej gjer te «Qoshja». 
25Palali, biri i Uzait, u mor me murin përballë «Këndit» dhe Kullës së Lartë, që del 
përpara atje ku gjendet pallati mbretëror, pranë oborrit të rojës. 
Pedaja, biri i Paroshit, 26dhe shërbëtorët e Tempullit që banonin në Ofel riparuan 
pjesën kufizuese, deri në Portën e Ujit në anën lindore dhe te kulla që del përpara. 
27Me riparimin e pjesës që vinte më pas, nga kulla që del përpara deri në murin pranë 
Ofelit, u morën banorët e Tekoas. 
28Pjesën mbi Portën e Kuajve e riparuan priftërinjtë, secili përballë shtëpisë së vet. 
29Cadoku, biri i Imerit, u mor me riparimin e pjesës së murit që gjendej përballë 
shtëpisë së vet. 
Pjesën kufizuese e riparoi Shemaja, biri i Shehanjës, rojtari i Portës Lindore. 
30Hananja, biri i Shelemjës, dhe Hanuni, djali i gjashtë i Calafit, riparuan pjesën që 
vinte më pas. 
Meshullami, biri i Berehjës, u mor me riparimin e pjesës përballë banesës së tij. 
31Malkija, argjendari, riparoi pjesën kufizuese me të, deri në shtëpinë e shërbëtorëve të 
Tempullit dhe të tregtarëve, përballë kullës së rojës, dhe deri në dhomën e sipërme në 
qoshen verilindore. 
32Pjesën e murit që andej, deri në Portën e Deleve e riparuan argjendarët dhe tregtarët. 
 
Prishen planet e kundërshtarëve 
33Kur dëgjoi se po e rindërtonim murin e qytetit, Sinuballitit i hipi inati. Ai u tall me ne 
hebrenjtë 34dhe tha, në prani të miqve të vet dhe të trupave të Shomronit: «E çfarë u 
shkon ndërmend këtyre hebrenjve të mjerë? Vërtet mendojnë se mund t’u dalë mbarë? 
Apo mos mendojnë se me flijimet e tyre mund të arrijnë gjësendi? Pse, punë një dite 
është kjo? Apo mos duan të ringjallin gurët e djegur të gërmadhave?» 
35Tovija, amonasi, që qëndronte pranë tij, shtoi: «Ç’ke me ta, le të ndërtojnë! Ata po 
ngrenë mure të tilla që, edhe një dhelpër sikur të përplaset në to, do të shemben të 
gjitha menjëherë!» 
36«Ti, Perëndia jonë, – thashë, duke iu drejtuar Zotit, – dëgjoji ata si na përqeshin! Bëj 
që të kthehet kundër tyre ky turp! Bëj që të çohen rob dhe ta provojnë vetë këtë turp! 
37Mos ua fal këtë padrejtësi, mos e harro! Ata i kanë fyer të gjithë ata që merren me 
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rindërtimin e murit.» 
38Me gjithë këtë shpirtligësi, ne arritëm ta rindërtonim murin. Pas disa kohësh i 
mbyllëm të çarat në tërë gjatësinë e murit dhe e ngritëm atë deri në gjysmën e 
lartësisë, sepse të gjithë punonin me vrull. 

Kur Sinuballiti, Tovija, arabët, amo nasit dhe njerëzit e Ashdodit morën vesh se ne 
po përparonim në rindërtimin e murit të Jerusalemit dhe filluam t’i mbyllnim të 

çarat, u zemëruan shumë. 2Ata komplotuan dhe vendosën të marshonin me trupat e 
tyre kundër Jerusalemit, për të shkaktuar atje çrregullime. 3Por ne iu lutëm Perëndisë 
sonë dhe vumë rojtarë për të na mbrojtur ditë e natë. 4Asokohe ndër judeasit 
qarkullonte kjo këngë: 
«Gërmadhat janë pa fund dhe punëtorët janë të dërrmuar! Jemi tepër të lodhur dhe të 
dobët për t’i ndërtuar muret e qytetit.» 
5Armiqtë e mi mendonin: «Para se të parandiejnë diçka, ne do të jemi mes tyre, do t’u 
biem mbarë dhe do t’i japim fund punës së tyre shkel e shko.» 
6Por doli krejt ndryshe, sepse hebrenjtë që banonin afër tyre na njoftonin për planet që 
bënin kundër nesh. 
7Prandaj kërkova një vend të përshtatshëm për radhitjen tonë për luftë dhe e gjeta nën 
sheshin e mbledhjes, para murit, në një vend të thatë dhe të djegur nga dielli.  
Atje i radhita të gjithë burrat e aftë për luftë, të ndarë sipas grupeve të familjeve, të 
armatosur me shpata, shtiza dhe harqe. 8Pasi kontrollova radhitjen, dola para tyre dhe 
u thashë kryetarëve të qytetit, kryetarëve të tjerë dhe mbarë popullit: «Mos kini frikë! 
Mos harroni se Zoti është i madh dhe i fuqishëm!  
Luftoni për vëllezërit dhe bijtë tuaj, për bijat, gratë dhe shtëpitë tuaja!» 
 
Ndërtimi i murit bëhet nën mbrojtjen e armëve 
9Armiqtë tanë e morën vesh se ne ishim të armatosur. Plani i tyre dështoi – Perëndia e 
kishte prishur atë. Ne të gjithë u kthyem te muri, secili në punën e tij. 10Që atë ditë, 
punonte vetëm gjysma e njerëzve të mi, e cila merrej me ndërtimin e murit, ndërsa 
gjysma tjetër bënte rojë, e armatosur me shtiza, mburoja, harqe dhe koraca. Kryetarët 
e popullit qëndronin prapa njerëzve 11që merreshin me ndërtimin e murit. Hamejtë 
mbanin me një dorë ngarkesën dhe me tjetrën armën. 12Të gjithë ndërtuesit e mbanin 
shpatën ngjeshur gjatë punës. Unë kisha gjithnjë me vete borizanin sinjalizues. 
13Kryetarëve të qytetit dhe kryetarëve të tjerë, si dhe të gjithë punëtorëve u thashë: 
«Kantieri është shumë i gjerë. Ne duhet të shpërndahemi nëpër tërë murin, kështu që 
jemi shumë të ndarë nga njëri-tjetri. 14Kur ta dëgjoni borinë në ndonjë vend, ejani 
menjëherë tek unë. Perëndia jonë do të luftojë për ne!» 
15Kështu, ne punonim të gjithë që në mëngjes herët gjer natën vonë, por gjysma e 
njerëzve të mi e kishte gjithnjë shtizën në dorë dhe bënte rojë. 16Kisha dhënë urdhër që 
gjatë gjithë kësaj kohe, secili ta kalonte natën te njerëzit e tij në Jerusalem. Kështu, 
ata arritën të na ndihmonin me rojën e natës dhe ditën të shkonin në punë. 17As unë, 
as ndokush nga të afërmit e mi, njerëzit e mi ose rojtarët e mi, nuk u zhvesh, dhe secili 
e kishte armën gjithnjë pranë vetes. 
 
Njerëzit e varfër detyrohen të paguajnë shpenzimet 

Në popull u përhap një pakënaqësi që sa vinte e shtohej. Burra dhe gra vinin tek 
unë dhe ankoheshin për vëllezërit e tyre judeas. 2Disa ankoheshin kështu: «Ne kemi 

shumë fëmijë dhe nuk e dimë nëse mund të fitojmë drithë sa të kemi që t’u japim për 
të ngrënë.» 3Disa ankoheshin kështu: «Ne jemi të detyruar t’i lëmë peng fushat tona, 
vreshtat tona dhe shtëpitë tona, për të blerë bukë në kohën e urisë.» 4Disa të tjerë 
ankoheshin kështu: «Ne jemi të detyruar t’i lëmë peng fushat dhe vreshtat tona, për t’i 
dhënë taksën perandorit.» 5Të gjithë thoshin: «A mos jemi ne prej të njëjtit mish dhe 
prej të njëjtit gjak me vëllezërit tanë fisnorë? A mos janë fëmijët tanë aq të mirë sa 
fëmijët e tyre? E megjithatë, ne detyrohemi t’i japim skllevër bijtë tanë dhe bijat tona. 
Disa prej bijave tona janë trajtuar keq dhe ne nuk mund të bëjmë asgjë kundër kësaj. 
Fushat dhe vreshtat tona u takojnë të tjerëve.» 
6U zemërova shumë kur mora vesh këtë padrejtësi të madhe. 7E mendova mirë 
çështjen. Pastaj, mendimin tim ua thashë hapur kryetarëve të qytetit dhe kryetarëve të 
tjerë: «Si guxoni ta shpërdoroni kështu, pa turp, gjendjen e vështirë të vëllezërve tuaj 
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fisnorë?» E shtrova çështjen para mbledhjes së mbarë kishës 8dhe i qortova fajtorët: 
«Me sa kishim mundësi, ne kemi paguar për të çliruar shumë veta prej vëllezërve tanë 
fisnorë judeas, që ishin shitur ndër popujt e huaj. Tani, mos doni t’i shitni përsëri si 
skllevër vëllezërit tuaj, që ne pastaj duhet t’i riçlirojmë përsëri me shpërblim?» 
Asnjëri prej tyre nuk ishte në gjendje të përgjigjej. 
9Unë shtova: «Kjo që bëni ju është krim! Ju duhet të jetoni duke pasur respekt të thellë 
për Perëndinë. Por, me sjelljen tuaj, ju bëni që ne të vihemi në lojë nga popujt e tjerë, 
që janë armiqtë tanë. 10Edhe unë, të afërmit e mi dhe njerëzit e mi, kemi dhënë hua ar 
dhe drithë. Ne jemi gati të heqim dorë nga çdo kthim i borxhit. 11Faljuani edhe ju 
borxhlinjve tuaj një pjesë prej asaj që ua keni dhënë borxh, qoftë të holla dhe drithë, 
qoftë verë dhe vaj! Kthejuni sot fushat, vreshtat, ullinjtë dhe shtëpitë e tyre!» 
 
Nehemija si shembull i shkëlqyeshëm 
12Atëherë ata thirrën: «Do t’ua kthejmë të gjitha dhe nuk do të kërkojmë asgjë prej tyre! 
Do të veprojmë për gjithçka sipas urdhrit tënd!» Unë i thirra priftërinjtë të vinin tek 
unë dhe dhashë urdhër që kreditorët të betoheshin para tyre për premtimin që morën. 
13Pastaj, shkunda para gjithë kishës kindat e petkut tim dhe shpalla: «Ja, kështu do ta 
shkundë edhe Perëndia këdo që nuk mban besën. Do t’ia heqë të mirat e pasurinë dhe 
do ta lërë pa gjë në vatër!» 
Mbarë populli thirri: «Amen, ashtu qoftë!» Të gjithë lavdëruan Zotin dhe ranë dakord 
me këtë marrëveshje. 
14Unë vetë hoqa dorë që në fillim nga shpenzimet që bëheshin për të më mbajtur mua 
dhe të afërmit e mi, të cilat më përkitnin si guvernator i rrethit të Judesë, për plot 12 
vjet, nga viti i 20-të deri në vitin e 32-të të mbretërimit të perandorit Artakserks. 
15Guvernatorët e mëparshëm e kishin ngarkuar popullin me barrë të rënda. Ata kishin 
kërkuar prej tij jo vetëm bukë dhe verë, por edhe 40 monedha argjendi çdo ditë. Edhe 
njerëzit e tyre e shtypnin popullin. Meqë unë e dëgjoja dhe i bindesha Perëndisë, nuk 
veprova kështu. 16Të gjitha forcat e mia i kam vënë për ndërtimin e murit. Në këtë punë 
më kanë ndihmuar edhe njerëzit e mi. Askush prej nesh nuk ka fituar tokë me këtë 
punë. 17Unë kisha për të ushqyer 150 burra prej administrimit hebre të rrethit, si dhe 
mysafirët që vinin te ne nga popujt rreth nesh. 18Çdo ditë atyre u përgatiteshin një ka, 
gjashtë dele të zgjedhura dhe shumë shpendë. Çdo 10 ditë furnizoheshin me verëra të 
ndryshme në sasi të madhe. Megjithatë nuk u kërkova shpenzimet e jetesës, që më 
përkitnin mua si guvernator, sepse populli ishte mjaft i rënduar me barrën e punëve të 
ndërtimit. 
19Mendo për mua, o Perëndia ime, mendo për të gjitha të mirat që i kam bërë këtij 
populli! 
 
Kundërshtarët duan ta frikësojnë Nehemijën 

Sinuballiti, Tovija, arabi Geshem dhe armiqtë tanë të tjerë e morën vesh se kishte 
përfunduar ndërtimi i murit dhe se nuk kishte më asnjë të çarë tjetër në mur. 

Mirëpo, ende nuk i kishim vënë kanatat e portave. 2Pikërisht atëherë Sinuballiti dhe 
Geshemi më dërguan ftesë me një lajmëtar, që të takohesha me ta në Kefirim, në 
Luginën e Onos. Meqë kishin ndër mend të më bënin keq, 3u përgjigja me lajmëtar: 
«Jam aq i zënë me detyra të rëndësishme, saqë nuk mund të vij. Në qoftë se vij për t’u 
takuar me ju, tërë puna do të ndërpritej.» 
4Katër herë ata më dërguan të njëjtën ftesë dhe çdo herë unë u dërgova të njëjtën 
përgjigje. 5Sinuballiti nuk hoqi dorë. Herën e pestë dërgoi shërbëtorin e tij me një letër 
të pavulosur. 6Në të thuhej: 
”Siç më ka vërtetuar Geshemi, në popull është përhapur lajmi se ti, bashkë me 
hebrenjtë, po përgatitni kryengritje. Për këtë qëllim i keni rindërtuar edhe muret. 
Gjithashtu, thuhet se ti dëshiron të bëhesh mbret. 7Gjoja ke emëruar profetë, që kanë 
për detyrë të shpallin gjithkund në Jerusalem: «Juda ka përsëri mbret!» 
Nuk do të vonojë dhe lajme të tilla do t’i shkojnë në vesh edhe perandorit. Prandaj të 
propozoj një takim, ku mund të flasim me njëri-tjetrin për këto punë.” 
8I dërgova këtë përgjigje: «Ajo që po shkruan nuk qëndron gjëkundi. Siç duket, i ke 
shpikur vetë të gjitha këto.» 9Ata kërkuan të na frikësonin, që t’i ndërpritnim punimet. 
Por unë thashë me vete: «O Zot, më forco në detyrën time!» 
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10Një ditë, i bëra vizitë Shemajës, birit të Delajës dhe xhaxhait të Mehetavelit, sepse ky 
nuk mund të vinte tek unë. Ai më tha: «Ne të dy duhet të shkojmë në Tempull dhe atje 
të mbyllemi; sepse ata kanë ndër mend të të vrasin. Do të vijnë sonte natën!» 
11Unë iu përgjigja: «Një njeri në pozitën time nuk ikën. E si mund të guxoj të futem në 
Tempull? Një krim të tillë do ta paguaja me kokë! Jo, nuk do të shkoj!» 12Në të vërtetë, e 
kisha kuptuar se Shemaja nuk kishte folur në emër të Zotit. Vërtet kishte folur me 
mua si profet, por Tovija dhe Sinuballiti e kishin blerë me para. 13Ata donin ta 
përdornin atë për të më frikësuar. Ata donin që unë të ndiqja këshillën e Shemajës dhe 
të bëja padrejtësi. Atëherë ata do ta shfrytëzonin këtë rast për të prishur namin tim 
dhe për të më vënë në lojë. 
14Ti, o Perëndia ime, mos harro, çfarë më kanë bërë Tovija dhe Sinuballiti! Mendo për 
gjithçka që kanë bërë profetesha Noadia dhe profetët e tjerë për të më frikësuar. 
 
Përfundimi i murit 
15Megjithë vështirësitë muri u përfundua plotësisht. Ditën e 25-të të muajit Elul, pas 
52 ditësh, ia kishim arritur ta riparonim. 16Kur e dëgjuan popujt armiq që banonin 
rreth nesh, u trembën. E gjithë mendjemadhësia u ishte zhdukur, sepse kjo i detyroi 
ta kuptonin se këtë punë e kishte përfunduar Perëndia jonë. 
17Tërë kohën judeasit me influencë mbanin letërkëmbime të shpeshta me Tovijën. 
18Shumë veta në Jude ishin të lidhur me të me besë, sepse ai ishte vjehrri i Shehanjës, 
birit të Arahut. Përveç kësaj, biri i Tovijës, Johanani, ishte martuar me një bijë të 
Meshullamit, birit të Berehjës. 19Këta njerëz shkuan aq larg, saqë në praninë time 
lavdëruan meritat e Tovijës dhe i kallëzonin atij çdo pohim timin. Prandaj ai më 
dërgonte letra për të më frikësuar. 
 
Në Jerusalem organizohet shërbimi i rojës 

Kur mbaroi rindërtimi i murit, dhashë urdhër t’i vinin kanatat e portave. Pastaj 
rojtarët e portave, këngëtarët dhe levitët filluan shërbimin e tyre në Tempull. 2Me 

mbrojtjen e Jerusalemit e ngarkova tim vëlla, Hananiun, dhe Hananjën, komandantin 
e kështjellës. Hananja ishte një njeri që meritonte besim të plotë dhe bindja e tij ndaj 
Perëndisë ishte shembullore. 3Atyre u thashë: «Portat e Jerusalemit do të hapen vetëm 
kur dielli të jetë ngritur lart në qiell dhe do të mbyllen me shula në mbrëmje, para se 
njerëzit të jenë futur në shtëpitë e tyre. Caktoni një shërbim rojeje, ku të jenë përfshirë 
të gjithë burrat e qytetit. Një pjesë duhet të vendoset si rojë në vendet me rrezik, kurse 
të tjerët duhet të bëjnë rojë para shtëpive të tyre. 
 
Lista e të kthyerve në atdhe 
4Jerusalemi ishte një qytet shumë i madh dhe i gjerë, por numri i banorëve të tij ishte i 
vogël dhe gjithkund kishte vende pa ndërtime. 5Perëndia ime më çoi në mend t’i 
thërrisja të mblidheshin të gjithë kryetarët e qytetit, kryetarët e tjerë dhe mbarë populli 
për të kryer një regjistrim të popullsisë. Me këtë rast gjeta librin ku ishin regjistruar të 
kthyerit e parë në atdhe.♦  Atje thuhej: 
6Shumë veta, të parët e të cilëve rridhnin nga provinca persiane Jude, u larguan nga 
Babilonia dhe u kthyen në Jerusalem dhe në Jude, secili në krahinën e vet në atdhe. 
Familjet e tyre kishin jetuar në Babiloni, që nga koha ku i kishte larguar nga vendi i 
tyre perandori Nebukadnecar. 7-38Kryetarët e tyre ishin: Zerubaveli, Jeshua, Nehemija, 
Azarja, Raamja, Nahamaniu, Mordohai, Bilshani, Mispereti, Bigvai, Rehumi dhe 
Baana. 
Këtu vijon një listë e klaneve izraelite që u kthyen nga robëria, me numrin e 
pjesëtarëve të tyre: 
Paroshi: 2.172 veta, Shefatja: 372, Arahu: 652, PahatMoavi (pasardhësit e Jeshuas 
dhe Joavit): 2.818, Elami: 1.254, Zatui: 845, Zakai: 760, Binui: 648; Bevai: 628, 
Azgadi: 2.322, Adonikami: 667, Bigvai: 2.067, Adini: 655, Ateri (pasardhësit e 
Hizkijës): 98, Hashumi: 328, Becai: 324, Harifi: 112, Givoni: 95, prej Bet-Lehemit dhe 
Netofës: 188, prej Anatotit: 128, prej Bet-Azmavetit: 42, prej Kirjat-Jearimit, Kefirës 
dhe Beerotit: 743, prej Ramës dhe Gevës: 621, prej Mihmasit: 122, prej Bet-Elit dhe 
Ajit: 123, prej Nevos tjetër: 52, Elami (tjetër): 1.254, Harimi: 320, prej Jerihos: 345, 
prej Lodit, Hadidit dhe Onos: 721, Senaa: 3.930. 
39-42Prej klaneve priftërore u kthyen në shtëpi: Jedaja (pasardhës i Jeshuas): 973, Imeri: 
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1.052, Pashuri: 1.247; dhe Harimi: 1.017. 
43Prej levitëve: klani i Jeshuas (pasardhësit e Kadmielit, Binuit dhe Hodavjës): 74. 
44Prej këngëtarëve të Tempullit: pasardhësit e Asafit: 148. 
45Prej rojtarëve të Tempullit: klanet e Shallumit, Aterit, Talmonit, Akuvit, Hatitës dhe 
Shovait – gjithsej 138. 
46-56Prej shërbëtorëve të Tempullit u kthyen klanet që vijojnë: Ciha, Hasufa, Tabaoti, 
Kerosi, Sia, Padoni, Levana, Hagava, Shalmai, Hanani, Gideli, Gaheri, Reaja, Recini, 
Nekoda, Gazami, Uza, Paseahu, Besai, meunasit dhe nefusasit, Bakvuku, Harhuri, 
Bacluti, Mehida, Harsha, Barkosi, Sisera, Temahu, Neciahu dhe Hatifa. 
57-59Në atdhe u kthyen klanet e shërbëtorëve (shtetërorë) të Solomonit që vijojnë: 
Sotai, Sofereti, Ferida, Jaala, Darkoni, Gideli, Shefatja, Hatili, PoheretCevajimi dhe 
Amoni. 
60Shërbëtorët e Tempullit dhe pasardhësit e shërbëtorëve (shtetërorë) të Solomonit që u 
kthyen në atdhe ishin gjithsej 392. 
61-62Nga Tel-Melahu, Tel-Harsha, Keruv-Adoni dhe Imeri, 642 veta rridhnin prej klaneve 
të Delajës, Tovijës dhe Nekodës. Por ata nuk mund të dëshmonin se ishin me 
prejardhje izraelite. 
63-64Në mes të priftërinjve kishte disa të atillë që nuk mund ta gjenin gjenealogjinë e 
tyre. Të tillë ishin klanet Havaja, Koc dhe Barzillai. Stërgjyshi i fisit të Barzillait ishte 
martuar me një bijë të Barzillait prej Gileadit dhe kishte marrë emrin e saj. Meqë këto 
tri fise nuk mund ta provonin rrjedhjen e tyre priftërore, ato u shpallën të papastra 
dhe u përjashtuan nga shërbimi priftëror. 
65Guvernatori ua ndaloi të hanin nga dhuratat e shenjta të caktuara për flijim, derisa 
të emërohej një kryeprift, i cili do të mund ta sqaronte rastin e tyre. 
66-68Bashkësia e të kthyerve në atdhe numëronte gjithsej 42.360 veta. 
Pastaj pasojnë: 
Shërbëtorë dhe shërbëtore: 7.337, këngëtarë dhe këngëtare: 245, deve: 435, gomarë: 
6.720. 
69-71Shumë veta prej të kthyerve dhanë një kontribut për arkën e rindërtimit: 
Guvernatori – 1.000 monedha ari, 50 kupa për flijime, 30 rroba priftërore, 285 kg 
argjendi. 
Kryetarët e klaneve – 20.000 monedha ari dhe 1.250 kg argjendi. 
Pjesa tjetër e popullit – 20.000 monedha ari, 1.140 kg argjendi dhe 67 rroba priftërore. 
72Priftërinjtë, levitët dhe një pjesë e popullit, konkretisht rojtarët e portave, këngëtarët 
dhe shërbëtorët e Tempullit, si dhe të gjithë izraelitët e tjerë u vendosën në trojet e 
atdheut të tyre. 
Kur u afrua muaji i shtatë, të gjithë izraelitët banonin përsëri në qytetet e tyre. 
___________ 
♦ Ata ishin kthyer 93 vjet më parë në përgjigje të dekretit të Kirit.  
 
Ezra i bën të njohur popullit Ligjin e Zotit 

1-3Ditën e parë të muajit të shtatë, mbarë populli u mblodh në sheshin para Portës 
së Ujit. Ata i thanë Ezrës, përfaqësuesit mbretëror për çështjet lidhur me Ligjin e 

Zotit: «Silleni këtu librin që Zoti ua dha izraelitëve nëpërmjet Moisiut! Atëherë prifti 
Ezra e mori librin e Ligjit dhe doli me të para kishës, burrave dhe grave dhe të gjithë 
fëmijve që ishin në moshë të duhur për ta kuptuar. Që nga mëngjesi herët, deri në 
mesditë, 4ai lexoi nga një podium, që ishte ndërtuar për këtë qëllim. Pranë tij 
qëndronin në anën e djathtë: Matitja, Shema, Anaja, Urija, Hilkija dhe Maaseja, kurse 
në anën e majtë: Pedaja, Mishaeli, Malkija, Hashumi, Hashbadana, Zakaria dhe Me-
shullami. 
5Ezra hapi pergamenën. Meqë qëndronte më lart sesa populli, të gjithë e panë. Pastaj 
populli u ngrit në këmbë. 6Së pari Ezra lavdëroi Zotin, Perëndinë e madh, dhe të gjithë 
iu përgjigjën duke ngritur duart lart për t’u lutur: «Amen, Amen!» Ata ranë në gjunjë 
dhe e prekën tokën me ballë, për t’i treguar Zotit respektin e tyre të thellë. 7Levitët 
Jeshua, Baniu, Sherevja, Jamini, Akuvi, Shavbetai, Hodija, Maaseja, Kelita, Azarja, 
Jozavadi, Hanani dhe Pelaja shkuan te njerëzit dhe i ndihmonin për ta kuptuar atë që 
lexohej. 8Ata bënin një përkthim gojor të Ligjit ♦ dhe ua shpjegonin njerëzve që ata të 
mund ta kuptonin. 

8



 729

9Por kur populli dëgjoi se ç’kërkonte Ligji prej tyre, të gjithë filluan të qanin me zë të 
lartë. Atëherë Ezra, Nehemija dhe levitët u thanë: «Mos u trishtoni dhe mos qani! Sot 
është një ditë festimi për nder të Zotit, Perëndisë suaj.» 10Pastaj Ezra u tha: «Shkoni, 
hani dhe pini! Merrni më të mirën e asaj që keni, dhe jepjuani atyre që nuk kanë asgjë. 
Dita e sotme i takon Perëndisë sonë! Dhe mos kini merak, sepse gëzimi për Zotin do 
t’ju japë përsëri zemër.» 11Edhe levitët e qetësuan popullin: «Mos u trishtoni, sepse kjo 
ditë i takon Zotit. Ju nuk duhet të keni merak!» 12Njerëzit shkuan në shtëpi dhe 
festuan një festë të gëzuar. Ata hëngrën e pinë dhe e ndanë darkën e tyre të festës me 
ata që nuk kishin asgjë, sepse e kishin kuptuar mirë atë që iu lexua. 
_________ 
♦ nga hebraishtja në aramaisht. 
 
Populli kremton festën e tëbanave 
13Ditën e dytë shkuan tek Ezra kryetarët fisnorë të mbarë popullit, bashkë me 
priftërinjtë dhe levitët, për t’u njohur më hollësisht me tekstin e Ligjit. 14Atëherë ata 
gjetën në Ligj atë që kishte shkruar Moisiu me urdhrin e Zotit: «Gjatë kohës së festës, 
muajin e shtatë, izraelitët duhet të banojnë në tëbana.» 15Për këtë ata urdhëruan të 
shpallnin në Jerusalem dhe në të gjitha qytetet: «Dilni në malet përreth dhe mblidhni 
degë ullinjsh, mirtash, hurmash dhe pemësh të tjera me gjethe të dendura, që të 
ndërtojmë tëbanat, të cilat caktohen në Ligj.» 16Populli doli, mblodhi degë dhe me to 
ndërtoi për vete tëbana, disa mbi tarracat e shtëpive të tyre, disa të tjerë në oborret e 
tyre, në oborret e para të Tempullit dhe në sheshet e hapura para Portës së Ujit dhe 
para Portës së Efraimit. 
17Mbarë bashkësia e të kthyerve ndërtoi tëbana dhe njerëzit banuan në to. Që nga 
koha e Joshuas, birit të Nunit, e gjer atë ditë izraelitët nuk e kishin kremtuar festën e 
tëbanave në atë mënyrë. Të gjithë ishin të lumtur dhe plot gëzim. 18Çdo ditë, nga dita e 
parë, deri në ditën e fundit të festës, Ezra lexonte me zë të lartë pjesë nga libri i Ligjit. 
Ditën e tetë u organizua mbledhja e caktuar në Ligj. 
 
Populli pranon mëkatin e vet 

Ditën e 24-të të të njëjtit muaj, izraelitët agjëruan. Ata u veshën me rroba pendimi 
dhe e mbuluan kokën me dhe. 2Ata ishin shkëputur nga të gjithë joizraelitët dhe 

tani ishin mbledhur për të pranuar mëkatet e veta dhe mëkatet e të parëve. 3Të gjithë 
qëndronin në vendet e veta dhe për tri orë u lexua nga libri i Ligjit të Zotit, Perëndisë së 
tyre. Pastaj ranë përmbys para Zotit dhe për tri orë i pranuan mëkatet e tyre. 
4Mbi podium u ngjitën levitët: Jeshua, Bani, Kadmieli, Shevanja, Buni, Sherevja, Bani 
tjetër dhe Kenani. Ata iu lutën me zë të lartë Zotit, Perëndisë së tyre. 5Dhe levitët 
Jeshua, Kadmieli, Bani, Hashavneja, Sherevja, Hodija, Shevanja dhe Petahja thanë 
duke thirrur: «Ngrihuni në këmbë! Lavdërojeni Zotin, Perëndinë tuaj, për jetë të jetëve! 
Të gjithë le ta lavdërojnë Perëndinë e fuqishëm, megjithëse ai është më i madh sesa 
mund ta shprehin fjalët njerëzore!» 
6Pastaj mbarë populli u lut kështu: ”Ti je Zoti, ti dhe askush tjetër! Ti ke krijuar qiellin 
me hapësirën e tij dhe me të gjitha yjet e tij. Ti ke krijuar tokën dhe detin, si dhe të 
gjitha qeniet që banojnë në to. Të gjitha atyre u ke dhuruar jetën, dhe të fuqishmit në 
qiell të adhurojnë. 
7Ti, o Zot, Perëndia jonë, zgjodhe Avramin dhe e nxori nga Uri i kaldenjve; ti ia vure 
emrin Avraham. 8Ti e pe se ai ta mbante besën, dhe bëre besëlidhje me të, duke i 
dhënë këtë premtim: «Vendin ku banojnë kënanasit, hitasit amorasit, perizasit, 
jevusasit dhe girgashasit po ua jap pasardhësve të tu.» Ti e ke mbajtur premtimin, ti je 
plotësisht i besuar! 
9Ti i pe paraardhësit tanë në Egjipt, dhe se si i shtypnin me egërsi egjiptianët. Ata të 
thirrën për ndihmë pranë Detit të Xunkthtë, ti i dëgjove dhe u dhe përgjigje. 10Faraoni, 
ministrat e tij dhe gjithë populli i tij i trajtuan të parët tanë me mendjemadhësi. Pastaj 
ti ua tregove fuqinë tënde dhe ndërhyre me vepra të fuqishme. Kështu fitove nam të 
përjetshëm dhe tani emri yt është i njohur gjithkund. 11Para syve të tyre e ndave detin; 
ata kaluan përmes pa iu lagur këmbët. Por ndjekësit e tyre i përplase nëpër dallgë dhe 
si gurë ata u fundosën në thellësi. 12Ditën i udhëhoqe me shtëllungë resh dhe natën ua 
ndriçove udhën me shkëlqimin e shtëllungës së zjarrtë. 13Ti zbrite në Sinai dhe fole me 
ta nga qielli. U dhe rregulla të qarta, ligjet, në të cilat mund të mbështeteshin, me 
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rregulla të mira dhe urdhra. 14Ti i mësove të njihnin të shtunën si një ditë që të takon 
ty; nëpërmjet shërbëtorit tënd, Moisiut, u dhe rregulla dhe urdhërime që mbështeten 
në Ligjin. 15Kur ata ishin të uritur, u dhe bukë nga qielli; prej shkëmbinjve bëre që të 
rridhte uji për të shuar etjen e tyre. Pastaj u dhe urdhër ta pushtonin vendin, atë 
vend, që ti ua kishe premtuar duke ngritur dorën lart në shenjë betimi. 
16Por, të parët tanë u bënë mendjemëdhenj, dhe me kryelartësi nuk i përfillën më 
udhëzimet e tua. 17Ata nuk deshën të të dëgjonin; shumë shpejt i harruan mrekullitë e 
tua, me të cilat i kishe ndihmuar. Iu mbush mendja të ktheheshin përsëri në Egjipt, në 
robëri. Por ti je Perëndi që fal mëkatet, ti je plot dashuri dhe mëshirë, plot durim dhe 
besnikëri të qëndrueshme. Nuk i le në baltë, 18madje as kur derdhën shtatoren e demit 
e thanë: «Ti je perëndia ynë, që na nxori nga Egjipti.» Kaq të kanë fyer! 19Por ti, me 
mëshirën tënde të madhe, nuk i le në fatin e tyre, kur endeshin nëpër shkretëtirë. Nuk 
ua hoqe shëllungën e reve; ajo mbeti çdo ditë shoqëruesi i tyre, ashtu si dhe shtëllunga 
e zjarrtë, që u ndriçonte rrugën gjatë natës. 20Ti u dhe Shpirtin tënd të mirë për t’i çuar 
në gjykim të drejtë. Me manë e shove urinë e tyre, dhe ujë u dhe për të pirë kur kishin 
etje. 21Për dyzet vjet, në kohën e kalimit të tyre nëpër shkretëtirë, i furnizove me 
gjithçka që u nevojitej. Veshjet e tyre nuk u prishën dhe këmbët e tyre nuk u ënjtën 
nga ecja. 
22U dorëzove mbretër dhe popuj; ata pushtuan njërin vend pas tjetrit. Ata pushtuan 
Heshbonin, vendin e mbretit Sihon, dhe Bashanin ku mbretëronte Ogu. 23-24U dhurove 
aq shumë fëmijë sa janë yjet në qiell. Të parët i kishe urdhëruar të shkonin dhe ta 
pushtonin vendin. Bijtë e tyre i bëre të futeshin në të; ata shkuan dhe e shtinë atë në 
dorë. Kënanasit, që dikur banonin atje, i detyruan të binin në gjunjë para tyre. Ua 
dorëzove të gjithë sundimtarët e vendit dhe popujt e tyre, kështu që bënë me ta çfarë 
deshën. 25Qytetet e fortifikuara i morën, pushtuan një vend pjellor dhe shtëpi të 
mbushura me pasuri, burime të hapura në shkëmb, vreshta, ullinj dhe pemë frutore të 
shumëllojshme. Ata hëngrën e u ngopën dhe i gëzuan dhuratat e tua të mira. 
26Por pastaj ata u rebeluan dhe ngritën krye kundër teje; ata i kthyen shpinën Ligjit 
tënd. I vranë profetët që u vunë në dukje mëkatet e tyre dhe që i paralajmëruan të 
ktheheshin tek ti. Kështu të fyenin herë pas here. 27Prandaj ti i dorëzove te armiqtë e 
tyre, të cilët i shtypnin egërsisht. Kur nuk mund ta duronin më hallin e tyre, ata të 
thirrën për ndihmë. E ti i dëgjove nga qielli, sepse kishe mëshirë për ta. Ti u dërgove 
shpëtimtarë të guximshëm për t’i çliruar nga shtypësit e tyre. 28Por, sa filluan të 
merrnin frymë, ranë përsëri në mëkatet e tyre të dikurshme dhe ti i dorëzove përsëri 
tek armiqtë e tyre. Përsëri të thirrën për ndihmë. Përsëri ti i dëgjove nga qielli dhe i 
shpëtove herë pas here, sepse kishe mëshirë për ta. 29Ti i paralajmërove të ktheheshin 
tek ti dhe ta dëgjonin përsëri Ligjin tënd. Por ata mbetën kryelartë dhe nuk iu kthyen 
urdhërimeve të tua. I shkelën urdhërimet e tua, të cilat i tregojnë rrugën për në jetë 
kujtdo që ecën sipas tyre. Ata të kthyen kurrizin, me kryelartësi të dolën përballë dhe 
nuk pranuan të të dëgjonin. 30U përmbajte e durove për shumë vjet, i paralajmërove 
nëpërmjet Shpirtit tënd, i cili ua shtiu në mend profetëve fjalën tënde; por ata e bënë 
veshin e shurdhër. Prandaj, në fund, i dorëzove te popujt e vendeve të tjera. 31E megji-
thatë, mëshira jote ishte aq e madhe, saqë nuk i shfarose. Nuk i le në baltë, se ti je 
Perëndi plot dashuri dhe mëshirë! 
32O Perëndi, Perëndia jonë! Ti je shumë i madh, i fuqishëm dhe ngjall respekt të thellë. 
Ti ke bërë me ne besëlidhjen tënde dhe qëndron i patundur e besnik ndaj saj. Mos rri i 
pandjeshëm ndaj asaj që po vuajmë! Mbretërit dhe udhëheqësit tanë e kanë pësuar, 
priftërinjtë dhe profetët tanë, mbarë populli, të parët tanë kanë vuajtur, që nga koha e 
sundimtarëve asirianë deri më sot! 33Ti kishe të drejtë për gjithçka që na ka ndodhur; 
sepse ti qëndrove besnik, kur ne ishim të pabesë. 34Mbretërit dhe udhëheqësit tanë, 
priftërinjtë dhe të parët tanë nuk e zbatuan Ligjin tënd, nuk i përfillën urdhërimet e 
tua, e as paralajmërimet e tua. 35Ti bëre që ata të qëndronin mbi popujt e tjerë dhe i 
mbushe me dhurata, u dhe trashëgim një vend të gjerë e të pasur. Por ata nuk 
pranuan të të shërbenin dhe ta linin mënjanë padrejtësinë e tyre. 36Dhe ne sot, ne jemi 
skllevër, këtu, në vendin që ua dhe të parëve, nga prodhimi i të cilit ne kishim për të 
jetuar – ne jemi skllevër në këtë vend! 37Prodhimet e tij u shkojnë mbretërve që ti i ke 
caktuar për të sunduar mbi ne, sepse jemi ngarkuar me faj shumë të rëndë. Ata janë 
sundimtarë mbi ne dhe mbi bagëtinë tonë; ata bëjnë me ne ashtu siç u pëlqen. Prandaj 
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jemi në hall të madh!” 
 
Populli angazhohet  

Pasi i kuptuam dhe i pranuam mëkatet tona, u zotuam (ta dëgjonim Zotin) dhe 
këtë e bëmë me shkrim. Kryetarët tanë, levitët tanë dhe priftërinjtë tanë vunë 

nënshkrimet e tyre në këtë dokument për ta miratuar. 
2Të parët e nënshkruan dokumentin guvernatori Nehemija, biri i Hahaljës, dhe Cidkija. 
39Pastaj vijonin priftërinjtë: Seraja, Azarja, Jeremia, Pashuri, Amarja, Malkija, Hatushi, 
Shevanja, Malluhu, Harimi, Meremoti, Obadja, Danieli, Ginetoni, Baruhu, Meshullami, 
Avija, Mijamini, Maazja, Bilgai dhe Shemaja. 
10-14Pastaj vijuan levitët: Jeshua, biri i Azanjës, Binui nga klani i Henadadit dhe 
Kadmielit, si dhe farefisi i tyre, Shevanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanani, Miha, Rehovi, 
Hashavja, Zakuri, Sherevja, Shevanja, Hodija, Baniu dhe Beninui. 
15-28Pastaj vijuan kryetarët e popullit: Paroshi, Pahat-Moavi, Elami, Zatui, Baniu, 
Buniu, Azgadi, Bevai, Adonija, Bigvai, Adini, Ateri, Hizkija, Azuri, Hodija, Hashumi, 
Becai, Harifi, Anatoti, Nevai, Magpiashi, Meshullami, Hezir, Meshezaveli, Cadoku, 
Jadua, Pelatja, Hanani, Anaja, Hoshea, Hananja, Hashuvi, Loheshi, Pilha, Shoveku, 
Rehumi, Hashavna, Maaseja, Ahija, Hanani, Anani, Malluhu, Harimi dhe Baana. 
 
Përmbajtja e zotimit 
29Me këtë zotim u lidhën të gjithë të tjerët: priftërinjtë, levitët, rojtarët e portave, 
këngëtarët, shërbëtorët e Tempullit, dhe të gjithë ata që i kishin prerë lidhjet me grupet 
joizraelite të vendit, u zotuan për të zbatuar Ligjin e Zotit. Me të u lidhën edhe gratë e 
tyre, si dhe bijtë dhe bijat e tyre, ata që ishin mjaft të pjekur për ta kuptuar vetë Ligjin. 
30Ata të gjithë u zotuan me be që t’i përmbaheshin Ligjit, të cilin Perëndia na e kishte 
dhënë nëpërmjet shërbëtorit të tij, Moisiut, dhe që t’i zbatonin të gjitha urdhërimet, 
rregullat dhe udhëzimet e Zotit, Perëndisë sonë. Ne u lidhëm me besë për t’iu 
përmbajtur pikave që vijojnë: 
31Nuk do t’i martojmë bijat tona me pjesëtarë të popujve të huaj, që banojnë në këtë 
vend, as nuk do të marrim prej tyre vajza për t’i martuar me bijtë tanë. 
32Në qoftë se të huajt na ofrojnë për shitje ditën e shtunë grurin e tyre ose mallra të 
tjera, nuk do t’i blejmë. 
Një herë në çdo shtatë vjet do ta lëmë tokën ugar dhe do të heqim dorë nga kërkimi i 
borxheve. 
33Çdo vit do të paguajmë një monedhë argjendi të vogël për shërbimin e Tempullit; 34për 
bukët e kushtuara, për blatimin drithor dhe për flijimet e përditshme të përkushtimit, 
për flijimin e së shtunës, për flijimin me rastin e festës së hënës së re dhe me rastin e 
ditëve të tjera të festës, për dhurata të kushtuara dhe për flijimet e pajtimit, si dhe për 
punimet e mirëmbajtjes së Tempullit të Perëndisë sonë. 
35Bashkë me priftërinjtë dhe me levitët do të vendosim me short, cilët klane duhet të na 
furnizojnë me dru zjarri në kohët e caktuara për flijimet që duhen djegur në altar në 
Tempullin e Zotit, siç caktohet në Ligj. 
36Çdo vit do të sjellim në Tempullin e Zotit prodhimet e para të fushave dhe të pemëve 
tona. 
37Sipas rregullave të Ligjit, bijtë tanë që do të lindin të parët, si dhe të vegjlit e parë që 
do të pjellin lopët, delet e dhitë tona, do t’i sjellim te priftërinjtë që janë në shërbim në 
Tempullin e Perëndisë sonë. 
38Priftërinjve do t’u sjellim brumin që bëjmë prej drithit të parë të vitit, si dhe frutat më 
të mira të pemëve tona, verën e parë dhe vajin e parë. Të gjitha këto dhurata do t’i 
sjellim në depot e Tempullit të Perëndisë sonë. 
Nga fshatrat tona do të sjellim te levitët që përgjigjen për mbledhjen e kontributeve, një 
të dhjetën e prodhimeve tona të fushës. 39Kur sillen këto një prift, pasardhës i 
Aharonit, duhet të jetë i pranishëm. Prej këtyre kontributeve, levitët do të heqin një të 
dhjetën për Tempullin e Perëndisë sonë dhe do ta sjellin në depot e caktuara për 
rezerva ushqimore. 40Levitët duhet të çojnë në këto depo të gjitha kontributet e drithit, 
të verës së re dhe të vajit. Atje gjenden të gjitha enët për shërbimin në Tempull; atje 
rrinë priftërinjtë që janë me shërbim, rojtarët e portave dhe këngëtarët. 
Ne nuk do ta lëmë pas dore Tempullin e Perëndisë sonë. 
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Lista e banorëve të Jerusalemit 

Kryetarët e popullit u vendosën në Jerusalem. Prej pjesës tjetër të popullit u 
caktua me short një në çdo dhjetë familje, të banojë në Jerusalem, në qytetin e 

shenjtë. Familjet e tjera duhej të rrinin në qytetet dhe në fshatrat e tyre. 2Çdo familje 
që u vendos vullnetarisht në Jerusalem, u lavdërua publikisht. 
3Edhe në qytetet e tjera të Judesë banonin izraelitë, bashkë me priftërinjtë, levitët, 
shërbëtorë të Tempullit dhe me pasardhësit e shërbëtorëve (shtetërorë) të Solomonit. 
Secili kishte tokën e vet në qytet. 
Kryetarët e provincës, që banonin bashkë me njerëzit e tyre në Jerusalem, ishin si 
vijon: 
4Nga fisi i Judës: Ataja, biri i Uzijës: rridhte nga Pereci, biri i Judës, nëpërmjet 
Zakarisë, Amarjës, Shefatjës dhe Mahalelit; 5Maaseja, biri i Baruhut; rridhte nga Shela, 
biri i Judës nëpërmjet Kolhoses, Hazajës, Adajës, Jojarivit dhe Zakarisë. 6Në Jerusalem 
banonin gjithsej 468 pasardhës të Perecit. Ata ishin të gjithë burra të aftë për luftë. 
7Nga fisi i Benjaminit: Sallu, biri i Meshullamit; të parët e tij të tjerë, të renditur duke 
filluar nga poshtë, ishin: Joedi, Pedaja, Kolaja, Maaseja, Itieli dhe Isaia; 8përveç këtyre 
ishin edhe Gabai dhe Sallai, që bënin gjithsej 928 veta. 9Udhëheqësi i të këtij grupi 
ishte Joeli, biri i Zihriut; Juda, biri i Senuas, ishte guvernatori i dytë i qytetit. 
10Nga priftërinjtë: Jedaihu, biri i Jojarivit dhe nipi i Jahinit; 11Seraja që përgjigjej për 
Tempullin; të parët e tij ishin Hilkija, Meshullami, Cadoku, Merajoti dhe Ahituvi. 12Nga 
farefisi i tyre ishin 822 veta që kryenin shërbimin në Tempull. Adaja, biri i Jerohamit; 
të parët e tij të tjerë ishin Pelalja, Amciu, Zakaria, Pashhuri dhe Malkija. 13Nga ky 
farefisi ishin 242 kryetarë familjesh. Amashsai, biri i Azarelit; të parët e tij të tjerë qu-
heshin Ahzai, Meshillemoti dhe Imeri. 14Prej këtij farefisi ishin 128 burra të aftë për 
luftë. Udhëheqësi i tyre ishte Zavdieli, biri i Hagedolimit. 
15Nga levitët: Shemaja që rridhte, duke filluar nga poshtë, nga: Hashuvi, Azrikami, 
Hashavja dhe Buniu; 16Shabetai dhe Joshavadi, kryetarë klanesh që drejtonin 
shërbimin e jashtëm të Tempullit; 17Matanja, biri i Mihës dhe nipi i Zavdiut, një 
pasardhës i Asafit; ai drejtonte këndimin e lavdërimit dhe, në kohën e lutjes, fillonte 
thirrjen e falënderimit; Bakbukja, prej farefisit të tij, njëri ishte zëvendësi i tij; Avda, 
biri i Shamuas dhe nipi i Galalit, pasardhës i Jedutunit. 18Në qytetin e shenjtë banonin 
gjithsej 284 levitë. 
19Rojtarët e portave: Akuvi dhe Talmoni, si dhe farefisi i tyre, që ruanin portat e 
Tempullit, gjithsej 172 veta. 
20Izraelitët e tjerë, duke përfshirë edhe priftërinjtë dhe levitët, banonin në tokat e tyre, 
në lokalitetet e tjera të Judesë. 
21Shërbëtorët e Tempullit banonin në Jerusalem, mbi Ofel. Ata punonin nën 
mbikëqyrjen e Cihës dhe Gishpës. 
22Kryetarët e levitëve në Jerusalem ishte Uziu, biri i Baniut; të parët e tij më të hershëm 
ishin Hashavja, Matanja dhe Miha. Ai u takonte pasardhësve të Asafit, që përgjigjeshin 
për muzikën dhe këndimin në kohën e shërbesës fetare. 23Një urdhëresë mbretërore e 
rregullonte shërbimin e tyre për çdo ditë. 
24Petahja, biri i Meshezavelit, pasardhës i Zerahut, birit të Judës, përfaqësonte 
izraelitët para perandorit të Persisë. 
 
Vendbanimet jashtë Jerusalemit 
25Njerëzit prej fisit të Judës banonin në qytetet që vijojnë: Kirjat-Arva, Divoni dhe 
Kavzeeli me fshatrat dhe me fermat përkatëse, 26Jeshua, Molada, Bet-Peleti, 27Hacar-
Shuali, Beersheva me fshatrat e tyre, 28Ciklagu, Mehona me fshatrat e tyre, 29Ein--
Rimoni, Cora, Jarmuti, 30Zanoahu, Adullami me lokalitetet përkatëse, Lakishi dhe 
krahina përkatëse, si dhe Azeka dhe fshatrat e veta. Territori ku u vendosën njerëzit 
prej fisit të Judës shtrihej nga Beersheva në jug, deri në Luginën e Hinomit në veri. 
31Vendbanimet e njerëzve të fisit të Benjaminit ishin: Geva, Mikmasi, Aja, Bet-Eli me 
fshatrat e tyre, 32Anatoti, Novi, Ananeja, 33Hacori, Rama, Gitajimi, 34Hadidi, Cevoimi, 
Nevallati, 35Lodi, Ono dhe Lugina e Zejtarëve. 36Disa grupe levitësh nga territori i Judës 
u vendosën në territorin e Benjaminit. 
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Lista e priftërinjve dhe e levitëve 
Priftërinjtë dhe levitët që vijojnë u kthyen në atdhe nga robëria bashkë me 
Zerubavelin, birin e Shealtielit, dhe me Jeshuan. 

2-7Priftërinjtë: Seraja, Jeremia, Ezra, Amarja, Malluhu, Hatushi, Shehanja, Rehumi, 
Meremoti, Ido, Ginetoni, Avija, Mijamini, Maadja, Bilga, Shemaja, Jojarivi, Jedaja, 
Sallui, Amoku, Hilkija dhe Jedaja. Këta ishin priftërinjtë kryesorë dhe bashkëpunëtorët 
e tyre në kohën e shërbimit të Jeshuas. 
8-9Levitët; Jeshua, Binui, Kadmieli, Sherevja, Juda dhe Matanja. Këta përgjigjeshin për 
këndimin. Përveç tyre, Bakbuku dhe Uniu. Ata dhe farefisi i tyre formonin korin që 
këndonte antifonikisht. 
 
Pasardhësit e kryepriftit Jeshua 
10Jeshua ishte ati i Jojakimit, biri i të cilit quhej Eljashiv. Pastaj vijonin Jojada, 
11Jonatani dhe Jadua. 
 
Kryetarët e klaneve priftërore 
1221Kur Jojakimi ishte kryeprift, burrat që vijojnë ishin kryetarët e klaneve të tyre 
(priftërore): 
Meraja ishte kryetar i klanit të Serajës, Hananija i klanit të Jeremisë, Meshullami i 
klanit të Ezrës, Johanani i klanit të Amarjas, Jonatani i klanit të Malluhut, Josefi i 
klanit të Shevanjës, Adna i klanit të Harimit, Helkai i klanit të Meremotit, Zakaria i 
klanit të Idos, Meshullami i klanit të Ginetonit, Zihriu i klanit të Avijës, N. i klanit të 
Mijaminit, Piltai i klanit të Moadjës, Shamua i klanit të Bilgës, Jonatani i klanit të 
Shemajës, Matenai i klanit të Jojarivit, Uziu i klanit të Jedajës, Kallai i klanit të Salluit, 
Everi i klanit të Amokut, Hashavja i klanit të Hilkijës, Netaneli i klanit të Jedajës. 
22Në kohën e shërbimit të kryepriftërinjve Eljashiv, Jojada, Johanan dhe Jadua dhe të 
mbretërimit të perandorit persian Dari,♦ u regjistruan kryetarët e levitëve dhe të 
priftërinjve. 
23Kryetarët e klaneve u regjistruan në analet, por vetëm deri në kohën e shërbimit të 
Johananit, nipit të Eljashivit. 
24-25Levitët u organizuan në grupe, nën mbikëqyrjen e Hashavjës, Jeshuas, Binuit dhe 
Kadmielit. Ata dhe farefisi i tyre, Matanja, Bakbukja dhe Obadja formonin dy kore që e 
lavdëronin dhe e falënderonin Perëndinë me këndim antifonik sipas rregullit të Davidit, 
njeriut të Perëndisë. 
Meshullami, Talmoni dhe Akuvi ishin rojtarë portash; ata ruanin magazinat pranë 
portave të Tempullit. 
26Të gjithë këta njerëz ishin bashkëkohësit e Jojakimit, birit të Jeshuas dhe nipit të 
Jocadakut, të guvernatorit Nehemija, dhe të Ezrës, priftit dhe përfaqësuesit mbretëror 
për çështjet lidhur me Ligjin e Zotit. 
________ 
♦ Dariu III (338-331) 
 
Shugurimi i murit të qytetit 
27Nehemija gjithashtu raportoi: Për shugurimin e murit të qytetit dërguam të 
lajmëronin levitët në mbarë vendin të vinin në Jerusalem. Ata kishin për detyrë ta 
shoqëronin festimin me këngët e lavdërimit dhe me muzikë, duke u rënë cimbaleve, 
harpave dhe lahutave. 28-29Këngëtarët erdhën nga fshatrat rreth Jerusalemit, ku kishin 
ngritur banesa për familjet e tyre, si dhe nga krahina e Netofës, Bet-Gilgalit, Gevës dhe 
Azmavetit. 30Priftërinjtë dhe levitët u spërkatën vetë me ujë pastrimi, pastaj spërkatën 
edhe popullin, murin dhe portat. 
31Pastaj urdhërova që të ngjiteshin në mur kryetarët e Judesë dhe formova dy kore 
festimi. I pari hipi në mur në anën e djathtë, drejt Portës së Plehut. 32Pas këngëtarëve 
shkoi Hoshaja me gjysmën e kryetarëve. 3336Pastaj shkuan priftërinjtë Azarja, Ezra, 
Meshullami, Juda, Benjamini, Shemaja dhe Jeremia. Ata u binin brirëve sinjalizuese. 
Pas tyre erdhën levitët: Zakaria, që rridhte nga Asafi, nëpërmjet Jonatanit, Shemajës, 
Matanjës, Mihajës dhe Zakurit, si dhe farefisi i tij Shemaja, Azareli, Milalai, Gilalai, 
Maai, Netaneli, Juda dhe Hananija. Në krye të tyre shkonte Ezra, përfaqësuesi 
mbretëror për çështjet lidhur me Ligjin e Perëndisë. Ata mbanin instrumente me tela, 
siç u kishte rënë dikur Davidi, njeriu i Perëndisë. 37Pranë Portës së Burimit, ata u 
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larguan nga muri, u ngjitën shkallëve që cojnë lart në qytetin e Davidit dhe arritën në 
Portën e Ujit, në lagjen lindore të qytetit, duke kaluar pas pallatit të dikurshëm të Da-
vidit. 
38Korin e dytë të festimit me gjysmën tjetër të kryetarëve, shoqërova vetë. Ne hipëm në 
mur në drejtim të kundërt të Portës së furrës dhe nga ana e «Murit të Gjerë», 39pastaj 
kaluam nëpër Portën e Efraimit, Portën e Jeshanës, Portën e Peshqve dhe më tej, duke 
kaluar pranë Kullës së Hananelit dhe «Kullës së Njëqindshit» deri në Portën e Deleve. U 
ndalëm para Portës së Rojtarëve. 
4042Pastaj, të dy koret u radhitën në oborrin e parë të Tempullit. Pranë meje qëndronin, 
përveç gjysmës tjetër të kryetarëve, edhe priftërinjtë: Eljakimi, Maaseja, Mijamin, 
Mihaja, Eljoenai, Zakaria dhe Hananja me brirë sinjalizues. Pranë tyre qëndronin 
levitët Maaseja, Shemaja, Elazari, Uzi, Johanani, Malkija, Elami dhe Ezeri. Nën 
drejtimin e Jizrahjës këngëtarët filluan këngën e tyre të lavdërimit. 
43Në fund, u therën një sasi e madhe flish për darkën e flijimit. Të gjithë u gëzuan, 
sepse Perëndia kishte bërë që puna e tyre të përfundonte me sukses. Edhe gratë e 
fëmijët u gëzuan dhe brohoritja e festës u dëgjua gjer larg. 
 
Furnizimi i priftërinjve dhe i levitëve 
44Pastaj u emëruan mbikëqyrësit e magazinave, ku ishin ruajtur të gjitha rezervat dhe 
kontributet, pjesa e parë e të korrave dhe e dhjeta e të gjithë prodhimit. Nga gjithçka 
që ishte korrur në fushat rreth qyteteve, duhej sjellë në magazina pjesa e caktuar si 
kontribut për priftërinjtë dhe levitët. Judeasit ishin vërtet shumë të kënaqur me 
priftërinjtë dhe levitët që ishin me shërbim, 45sepse këta e kryenin vazhdimisht 
shërbimin dhe i bënin të gjitha ritet e shenjta. Edhe këngëtarët dhe rojtarët e portës e 
kryenin shërbimin e tyre sipas rregullave të caktuara nga Davidi dhe nga i biri, 
Solomoni. 46Atëherë, në kohën e Davidit, Asafi ishte kryetar i këngëtarëve që e lavdëro-
nin dhe e falënderonin Perëndinë me këngët e tyre. 
47Në kohën e Zerubavelit dhe në kohën e Nehemijës këngëtarët dhe rojtarët e Tempullit 
jetonin me kontributin që u jepnin izraelitët çdo ditë. Populli i sillte kontributet te 
levitët, dhe levitët u jepnin priftërinjve pjesën e tyre të caktuar. 
 
Reformat e Nehemijës 

Atëherë i lexoja popullit pjesë me zë të lartë nga Ligji i Moisiut. Një ditë, duke 
lexuar, arritëm te rregulli që thotë se asnjë amonasi ose moavasi nuk i lejohet t’i 

përkasë popullit të Perëndisë. 2Amonasit dhe moavasit, në të vërtetë, kur izraelitët 
dolën nga Egjipti, nuk kishin pranuar t’u jepnin për të ngrënë e për të pirë. Madje 
moavasit i dhanë edhe të holla Bilamit, që t’i mallkonte izraelitët. Por Perëndia jonë e 
shndërroi këtë mallkim në bekim. 3Kur izraelitët e dëgjuan fragmentin nga Ligji, i 
përjashtuan të gjithë të huajt prej gjirit të tyre. 
4-5Kohë më parë kishte ndodhur diçka. Prifti Eljashiv, që përgjigjej për dhomat anësore 
të Tempullit, kishte vënë në dispozicionin e farefisit të tij, Tovijës, një dhomë të madhe 
në zonën e Tempullit. Më parë atje ishte ruajtur mielli për blatimin drithor, temjani e 
enët e Tempullit, si dhe kontributet prej drithit, verës së re dhe vajit të ullirit që u 
takonte levitëve, këngëtarëve dhe rojtarëve të portave, duke përfshirë edhe pjesën e 
caktuar për priftërinjtë. 6Ngjarja ndodhi kur unë nuk isha në Jerusalem. Vitin e 32-të 
të mbretërimit të perandorit Artakserks, isha kthyer në Babilon, në oborrin mbretëror. 
Pas pas disa kohësh kërkova leje të kthehesha përsëri në Jerusalem. 7-8Sapo u ktheva 
në Jerusalem, pashë se ç’kishte bërë Eljashivi. U zemërova që ai i kishte dhënë Tovijës 
një dhomë në oborrin e parë të Tempullit, dhe dhashë urdhër të nxirrej jashtë gjithçka 
që i takonte Tovijës. 9Pastaj dhashë urdhër t’i pastronin dhomat dhe në to të futnin 
përsëri enët e Tempullit dhe bashkë me to, miellin për blatimin drithor dhe temjanin. 
10Gjithashtu, mora vesh se këngëtarët dhe disa levitë të tjerë e kishin lënë shërbimin e 
tyre në Tempull dhe kishin shkuar në fushë, sepse populli nuk ua kishte dhënë 
kontributet që u takonin. 11Atëherë i qortova kryetarët e rretheve dhe i pyeta: «Përse 
lejoni që të lihet pas dore Tempulli?» Pastaj dërgova t’i merrnin levitët dhe i vura 
përsëri në punë. 12Që atëherë judeasit filluan të sillnin përsëri në magazina të dhjetën e 
drithit, të verës së re dhe të vajit të ullirit. 13Mbikëqyrjen e rezervave ia besova priftit 
Shelemja, protokollistit Cadok dhe levitit Pedaja. Si ndihmës u vura në dispozicion 
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Hananin, birin e Cakurit dhe nipin e Matanjës. Ata ishin të njohur si njerëz besnikë, 
prandaj iu dhashë detyrën që, rregullisht, t’u ndanin rezervat ushqimore shokëve të 
tyre. 
14Mbaj mend gjithçka, o Perëndia ime, mos harro çfarë të mirash kam bërë për hir të 
Tempullit dhe për hir të shërbimit që kryhet atje! 
15Njëherë pashë në Jude disa njerëz që po punonin ditën e shtunë dhe po shtypnin 
rrushin me shtypëse. Disa të tjerë i ngarkonin gomarët e tyre me drithë, verë, rrush, 
fiq e sende të tjera dhe i sillnin në Jerusalem. Unë i paralajmërova të mos shitnin asgjë 
prej këtyre sendeve ditën e shtunë. 16Në Jerusalem ishin vendosur disa njerëz prej 
Tirit, që futnin në qytet peshq dhe mallra të tjera dhe ua shitnin banorëve të 
Jerusalemit. 17Prandaj i qortova kryetarët e Judesë dhe u thashë: «Shikoni se ç’keni 
bërë! Ju e përdhosni të shtunën! 18Kështu bënë edhe të parët tuaj, prandaj Perëndia 
bëri që të binin mbi ne dhe mbi qytet të gjitha këto fatkeqësi. Mos doni që të shtohet 
zemërimi i tij ndaj Izraelit nga përdhosja e së shtunës?» 
19Për këtë, dhashë urdhër t’i mbyllnin portat e Jerusalemit në mbrëmjen para së 
shtunës, porsa të fillonte të errësohej në korridoret e portave, dhe t’i hapnin përsëri 
vetëm pas kalimit të së shtunës. Te portat vura disa burra, që të mos lejonin të 
futeshin mallra në qytet të shtunën. 20Tregtarët dhe shitësit e tjerë, që merreshin me 
gjithfarë mallrash, e ngritën disa herë fushimin e tyre para Jerusalemit. 21I 
paralajmërova: «Përse fushoni të shtunën para murit të qytetit? Në qoftë se kjo 
përsëritet, do të jap urdhër t’ju arrestojnë.» Që atëherë ata nuk u afruan më të 
shtunën. 22Levitëve u dhashë urdhër që t’i ruanin portat, që të respektohej e shtuna si 
ditë e shenjtë; u thashë të përgatiteshin siç duhet për këtë detyrë. 
Mendo edhe për këto vepra, o Perëndia ime, ki mëshirë për mua; ti je gjithnjë plot 
mëshirë! 
23Atëherë zbulova edhe disa judeas që ishin martuar me gra prej Ashdodit, Amonit dhe 
Moavit. 24Gjysma e fëmijëve të tyre flisnin në gjuhën e Ashdodit ose në një gjuhë tjetër, 
por gjuhën e Judesë nuk e dinin. 25I qortova burrat, i shava, disa prej tyre i rraha dhe 
ua shkula flokët.  
Pastaj urdhërova që të betoheshin para Perëndisë se nuk do t’i martonin bijtë, ose bijat 
e tyre me njerëz të popujve të huaj. 26U thashë: «Ju e dini se mbreti Solomon ka 
dështuar pikërisht në këtë çështje. Asnjë nga mbretërit e popujve të tjerë nuk mund të 
krahasohej me të. Perëndia e donte dhe e caktoi mbret mbi mbarë Izraelin. Një mbret 
të tillë e shtynë në rrugë të gabuar gratë e tij të huaja. 27Dhe për ju thuhet se keni bërë 
po atë padrejtësi, duke u martuar me gra të huaja. Kështu keni dalë të pabesë ndaj 
Perëndisë sonë!» 
28Jehojada, biri i kryepriftit Eljashiv, kishte një bir që ishte martuar me një bijë të 
horonasit, Sinuballitit. Për këtë e përjashtova (nga gjiri i popullit). 
29Mos harro, o Perëndia ime, se këta njerëz e kanë përdhosur priftërinë dhe e kanë 
shkelur besëlidhjen që ke bërë me ti priftërinjtë dhe levitët! 
30Kështu e pastrova popullin tonë nga të gjitha pjesët e huaja. I emërova përsëri 
priftërinjtë dhe levitët, që do të ishin në shërbimin e tyre; secilit i dhashë udhëzimet e 
shërbimit.  

31Rregullova edhe marrëveshjen për furnizimin me dru djegie, dhe me prodhimet e para 
bujqësore. 
Më përkujto, o Perëndia ime, për të gjitha këto dhe më daltë mbarë! 
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LIBRI I PARË I KRONIKAVE 
 
Nga Adami gjer tek Avrahami 
(Gen 5,1-32; 10,1-32; 11,10-26) 

Gjenealogjia ♦ nga Adami gjer te Noahu: Adami, Sheti, Enoshi, 2Kenani, Mahalaleli, 
Jeredi, 3Henoku, Metushelahu, Lameku, 4Noahu. Noahu kishte tre djem: Shemin, 

Hamin dhe Jafetin. 
5Bijtë e Jafetit ishin: Gomeri, Magogu, Madai, Javani, Tuvali, Mesheku dhe Tirasi. 6Nga 
Gomeri rridhnin: Ashkenazi, Rifati dhe Togarma. 7Nga Javani: Elisha, Tarshishi, kitasit 
dhe rodasit. 
8Bijtë e Hamit ishin: Kushi, Micraimi, Puti dhe Kënaani. 
9=10Nga Kushi rridhnin: Sheba, Havila, Sabta, Ragma dhe Sabteka, si dhe Nimrodi. Ky 
u bë sundimtari i parë i madh mbi Tokë. Bijtë e Ragmës ishin: Saba dhe Dedani. 
11Micraimi ishte stërgjyshi më i lashtë i ludasve, anamasve, lehavasve, naftuhasve, 
12patrosasve, kasluhasve dhe kaftorasve. Prej tyre rridhnin pëlishtasit (filistenjtë). 
13Pasardhësit e Kënaanit ishin: Sidoni, biri i tij i parë, dhe Heti. 14Prej Kënaanit 
rridhnin edhe jevusasit, amorasit, girgashasit, 15horasit, arkasit, sinasit, 16arvadasit, 
zemarasit dhe hamasit. 
17Bijtë e Shemit ishin: Elami, Ashuri, Arpahshadi, Ludi, Arami, Uci, Huli, Geteri dhe 
Mesheshi. 
18Biri i Arpahshadit ishte Shelahu, kurse biri i Shelahut Everi. 19Everi kishte dy djem; 
njëri quhej Peleg (Ndarje), sepse në kohën e tij u nda njerëzimi (dhe u përhap) nëpër 
Tokë; tjetri quhej Joktani. 20Pasardhësit e Joktanit ishin: Almodadi, Shelefi, 
Hacarmaveti, Jerahu, 21Hadorami, Uzali, Dikla, 22Evali, Avimaeli, Shëva, 23Ofiri, Havila 
dhe Jobavi. 
24Gjenealogjia e Shemit gjer tek Avrahami ishte: Shemi, Arpahshadi, Shelahu, 25Everi, 
Pelegu, Regui, 26Serugu, Nahori, Terahu 27dhe Avrami, i cili quhej edhe Avraham. 
________ 
♦ Pastërtia e gjenealogjisë ishte me rëndësi në komunitetin judeas pas mërgimit. Këto 
gjenealogji janë shpesh selektive dhe të stilizuara. Qëllimi i këtyre listave është miratimi i 
gjenealogjisë së Davidit, i cili është në qendër të librave të analëve. Komuniteti pasmërgimtar (e 
jo samarianët) si pasardhësit e Davidit quhet Izraeli i vërtetë me priftërinë e tij levitike si e 
vetmja priftëri e vlefshme, kurse dinastia e Davidit si e vetmja dinasti e vlefshme. Për këtë arsye 
vëmendje e veçantë u kushtohet fiseve të Judës, Benjaminit dhe Levit. Theksohet se 
Jerusalemi është i vetmi vend i vlefshëm për adhurimin e Zotit. Mbretëria veriore (Izrael) quhet 
apostate dhe pothuajse nuk përmendet.  
  
Pasardhësit e Avrahamit 
(Gen 25,12-16) 
28Bijtë e Avrahamit ishin: Izaku dhe Jishmaeli. 29Kjo është lista e pasardhësve të tyre: 
Biri i parë i Jishmaelit ishte Nevajoti. Pastaj erdhën Kedari, Avdeeli, Mivsami, 
30Mishma, Duma, Masa, Hadadi, Tema, 31Jeturi, Nafishi dhe Kedma. 
32Përveç këtyre, Avrahamit i lindën fëmijë dhe nipër edhe nga shemra e tij, Ketura. Ajo i 
lindi edhe Zimranin, Jokshanin, Medanin, Midjanin, Jishvakun dhe Shuahun. Bijtë e 
Jokshanit ishin: Sava dhe Dedani. 33Bijtë e Midjanit ishin: Efa, Eferi, Henoku, Avida 
dhe Eldaa. 
34Të birit të Avrahamit, Izakut, i lindën dy bij: Esavi dhe Jisraeli (Izraeli). 35Bijtë e Esavit 
ishin: Elifazi, Reueli, Jeushi, Jalami dhe Korahu. 36Bijtë e Elifazit quheshin Teman, 
Omar, Cëfi, Gatam, Kënaz, Timna dhe Amalek. 37Bijtë e Reuelit quheshin Nahat, Zerah, 
Shama dhe Miza. 
38Bijtë e Seirit ishin: Lotani, Shovali, Civoni, Ana, Dishoni, Eceri dhe Dishani. 
39Lotani kishte dy djem: Hori dhe Homami. Motra e Lotanit quhej Timna. 
40Bijtë e Shovalit ishin: Alvani, Manahati, Evali, Shefiu dhe Onami. 
Bijtë e Civonit ishin: Aja dhe Ana. 41Ana, biri i Seirit, kishte një djalë me emrin Dishon. 
Bijtë e Dishonit, birit të Seirit, ishin: Hemdani, Eshvani, Jitrani dhe Kerani. 42Bijtë e 
Ecerit ishin: Bilhani, Zaavani dhe Akani. Bijtë e Dishanit ishin: Uci dhe Arani. 
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Mbretërit e Edomit 
(Zan 36,31-43) 
43-50Para se Izraeli të kishte mbret, mbi tokën e Edomit kanë mbretëruar, njëri pas 
tjetrit, mbretërit që vijojnë: 
Bela, biri i Beorit, nga qyteti Dinhava; Jobavi, biri i Zerahut, nga qyteti Bocra; 
Hushami nga krahina e fisit të Temanit; Hadadi, biri i Bedadit, nga qyteti Avit; ai i 
mundi midjanasit në një betejë në krahinën e Moavit; Samla, nga qyteti Masreka; 
Shauli, nga qyteti Rehovot mbi lumë; Baal-Hanani, biri i Ahvorit; Hadadi nga qyteti 
Pau; gruaja e tij quhej Mehetavela dhe ishte bijë e Matredit dhe mbesë e MeZahavit. 
51Pas vdekjes së Hadadit, në Edom qeverisën kryetarët e fiseve. Këta kryetarë fisesh 
ishin Timna, Alva, Jeteti, 52Oholivama, Ela, Pinoni, 53Kenazi, Temani, Mivcari, 54Magdieli 
dhe Irami. 
 
Bijtë e Jakov-Izraelit 

Izraeli kishte dymbëdhjetë djem: Ruveni, Shimoni, Levi, Juda, Jisakari, Zëvuluni, 
2Dani, Josefi, Benjamini, Naftaliu, Gadi dhe Asheri. 

 
Pasardhësit e Judës 
3-4Juda kishte pesë djem. Tre prej tyre i lindën nga e bija e Shuas, kënanasja: Eri, 
Onani dhe Shela. Por Eri, djali i parë, bënte një jetë që nuk i pëlqeu Zotit, prandaj Ky 
bëri që ai të vdiste. Dy djem të tjerë, Pereci dhe Zerahu, Judës i lindi me të renë e tij, 
Tamarën. 
5Pereci kishte dy djem: Hecronin dhe Hamulin. 6Zerahu kishte pesë djem: Zimriun, 
Etanin, Hemanin, Kalkolin dhe Dardan. 7Biri i Zimriut quhej Karmi; biri i tij quhej 
Ahan. Ky e hodhi Izraelin në fatkeqësi, sepse vodhi plaçkën që i ishte kushtuar 
Perëndisë. 8Etani kishte një djalë me emrin Azarja. 
9Bijtë e Hecronit ishin: Jerahmeeli, Rami dhe Kalevi. 
 
Pasardhësit e Ramit 
10Rami ishte i ati i Aminadavit, biri i të cilit quhej Nahshon. Ky ishte kryetar i fisit të 
Judës. 11Biri ishte Salmoni. Pas tij rridhnin drejtpërdrejt Boazi, 12Ovedi dhe Jishai. 
13Jishai kishte shtatë djem. I pari ishte Eliavi, pastaj vinin Avinadavi, Shima, 
14Netaneli, Radai, 15Ocemi dhe Davidi. 16Motrat e tyre quheshin Ceruja dhe Avigail. 
Ceruja kishte tre djem: Avishai, Joavi dhe Asaheli. 17Biri i Avigailit ishte Amasa; i ati 
ishte jishmaelasi, Jeteri. 
 
Pasardhësit e Kalevit 
18Kalevit, birit të Hecronit, nga martesa e tij e parë me Azuvën, i lindi një bijë me emrin 
Jeriot. Bijtë e saj quheshin Jesheri, Shovavi dhe Ardoni. 19Pas vdekjes së Azuvës, Kalevi 
u martua me Efratën. Nga kjo martesë lindi i biri, Huri. 20Biri i tij quhej Uri, kurse biri i 
Urit Bezalel. 
21Më vonë, në moshën 60 vjeç, i ati i Kalevit, Hecroni, u martua përsëri. Ai mori për 
grua një bijë të Mahirit, stërgjyshit më të lashtë të klanit të Gileadit. Prej kësaj martese 
lindi Seguvi. 22Biri i tij ishte Jairi. Atij i takonin 23 fshatra në tokën e Gileadit, që 
quheshin «fshatrat e Jairit». 23Por geshurasit dhe sirianët ia morën ato, si dhe qytetin 
Kenat me fshatrat përkatëse, gjithsej 60 fshatra, të cilat u përkisnin pasardhësve të 
Mahirit. 24Pas vdekjes së Hecronit, gruaja e të cilit quhej Avija, Kalevi fjeti me Efratën, 
dhe ajo i lindi Ashhurin, themeluesin e Tekoas. 
 
Pasardhësit e Jerahmeelit 
25Jerahmeeli, djali më i madh i Hecronit, kishte bijtë që vijojnë: Rami, i pari, pastaj 
Buna, Oreni, Ocemi dhe Ahija, 26si dhe Onami, prej gruas me emrin Atara. 27Bijtë e 
Ramit ishin: Maaci, Jamini dhe Ekeri. 
28Bijtë e Onamit ishin: Shamai dhe Jada. Bijtë e Shamait ishin: Nadavi dhe Avishuri. 
29Gruaja e Avishurit quhej Avihail dhe ajo i lindi bijtë Ahvan dhe Molid. 30Bijtë e Nadavit 
ishin: Seledi dhe Apajimi. Seledi vdiq pa lënë fëmijë. 31Apajimi kishte një djalë me 
emrin Jishi; biri i Jishit quhej Sheshan, kurse e bija e tij Ahlai. 
32Jada, vëllai i Shamait, kishte dy djem: Jeterin dhe Jonatanin. Jeteri vdiq pa lënë 
fëmijë. 33Bijtë e Jonatanit ishin: Peleti dhe Zaza. 
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34Sheshani, biri i Jishiut, nuk kishte djem, por vetëm vajza. 35Njërën prej tyre ai ia dha 
për grua skllavit të tij egjiptian, Jarhas, dhe ajo i lindi Atain. 36Biri ishte Natani; pas tij 
rridhnin drejtpërdrejt: Zavadi, 37Eflali, Ovedi, 38Jehui, Azarja, 39Heleci, Elasa, 40Sismai, 
Shallumi, 41Jekamja dhe Elishama. 
 
Një listë tjetër e pasardhësve të Kalevit 
42Biri i parë i Kalevit ishte Mesha, stërgjyshi më i lashtë i klanit të Zifit, kurse i dyti 
Maresha, stërgjyshi më i lashtë i klanit të Hevronit. 43Bijtë e Hevronit ishin: Korahu, 
Tapuahu, Rekemi dhe Shema. 44Biri i Shemës ishte Rahami, stërgjyshi më i lashtë i 
klanit të Jorkoamit. Biri i Rekemit ishte Shamai, 45kurse biri i Shamait, Maoni, 
stërgjyshi më i lashtë i Bet-Curit. 
46Kalevi kishte dy shemra: Efën dhe Maahën. Efa i lindi bijtë Haran, Moca dhe Gazez. 
Biri i Haranit quhej Jahdai. 47Bijtë e Jahdait quheshin Regem, Jotam, Geshan, Pelet, 
Efa dhe Shaaf. 
48Maaha i lindi Sheverin dhe Tirhanën, 49më vonë edhe Shaafin, stërgjyshin më të 
lashtë të klanit të Mahvenës dhe Givas. Një bijë e Kalevit ishte Ahsa. 
50Edhe këta që vijojnë janë pasardhës të Kalevit: biri i parë i Kalevit dhe i Efratës ishte 
Huri. Bijtë e Hurit ishin: Shovali, themelues i Kirjat-Jearimit, 51Salma, themelues i Bet-
Lehemit, dhe Harefi, themelues i Bet-Gaderit. 
52Nga Shovali rridhte Reaja dhe klani i tij, si dhe gjysma e banorëve të Manahatit. 53Në 
Kirjat-Jearim banonin klanet e jeterasve, putasve, shumatasve dhe mishraiasve. Prej 
tyre rridhnin edhe banorët e Corës dhe ata të Eshtaolit. 
54Me pasardhësit e Salmas numëroheshin, përveç banorëve të Bet-Lehemit, edhe ata të 
Netofës dhe të Atrot-Bet-Joavit, si dhe gjysma tjetër e banorëve të Manahatit. 55Në 
Javec banonin tiratasit, shimatasit dhe suhatasit. Këto klane kishin ardhur nga Seferi. 
Ata të gjithë u përkitnin kenasve dhe rridhnin nga Hamati, stërgjyshi më i lashtë i 
klanit të Bet-Rehavit. 
 
Pasardhësit e Davidit 

Bijtë që vijojnë i lindën Davidit në Hevron: i pari lindi Amnoni – nëna e tij ishte 
Ahinohama nga Jizrëeli; i dyti, Danieli, – nëna e tij ishte Avigaila nga Karmeli; 2i 

treti, Avshalomi – nëna e tij ishte Maaha, bija e mbretit Talmai nga Geshuri; i katërti, 
Adonija, – nëna e tij ishte Hagita; 3i pesti, Shefatja – nëna e tij ishte Avitala; i gjashti 
Jitrami – nëna e tij ishte Egla. 
4Këta të gjashtët lindën në Hevron, ku Davidi mbretëroi për 7,5 vjet. Pastaj Davidi 
mbretëroi në Jerusalem për 33 vjet. 5Atje i lindën, me Batshevën, bijën e Amielit, katër 
bij: Shimai, Shovavi, Natani dhe Solomoni. 6Pastaj lindën edhe nëntë bij prej grash të 
tjera: Jivhari, Elishua, Elifeleti, 7Nogahu, Nefegu, Jafia, 8Elishama, Eljada dhe Elifeleti. 
9Bijtë e shemrave nuk numërohen në këtë listë. Një prej bijave të Davidit ishte Tamara. 
10Pasardhësit dhe trashëgimtarët e drejtpërdrejtë të fronit të mbretit Solomon ishin: 
Rehavami, Avija, Asa, Jehoshafati, 11Jehorami, Ahazja, Jehoashi, 12Amacja, Uzija, 
Jotami, 13Ahazi, Hizkija, Mënasheu, 14Amoni dhe Joshija. 
15Joshija kishte katër djem: Johananin, djalin e parë, si dhe Jehojakimin, Cidkijën dhe 
Shallumin.  

16Bijtë e Jehojakimit ishin Jehojahini dhe Cidkija.  

17Bijtë e Jehojahinit, që u çuan në mërgim, quheshin Shealtiel, 18Malkiram, Pedaja, 
Shenacari, Jekamja, Hoshama dhe Nedavja.  

19Bijtë e Pedajës ishin Zerubaveli dhe Shimiu. Bijtë e Zerubavelit ishin Meshullami dhe 
Hananja, të cilëve iu shtua një motër me emrin Shelomit. 20Pedaja pati edhe pesë djem 
të tjerë, të cilët ishin: Hashuva, Oheli, Berehja, Hasadja dhe Jushav-Hesedi.  

21Bijtë e Hananjës ishin: Pelatja, Isaia, Refaja, Arnani, Obadja dhe Shehanja. 
22Shehanja kishte gjashtë djem: Shemajën, Hatushin, Jigalin, Bariahun, Nearjën dhe 
Shafatin.  

23Nearja kishte tre djem: Eljoenain, Hizkijën dhe Azrikamin, 24dhe Eljoenai kishte 
shtatë djem: Hodavjën, Eljashivin, Pelajën, Akuvin, Johananin, Delajën dhe Ananiun. 
 
Një listë tjetër e pasardhësve të Judës 

Si pasardhës të Judës vijojnë njëri pas tjetrit: Pereci, Hecroni, Karmiu, Huri, 
Shovali, 2Reaja dhe Jahati. Bijtë e Jahatit ishin Ahumai dhe Lahadi. Prej tyre 
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rridhnin klanet që banojnë në Cora. 
3Themeluesit e Etamit ishin: Jizrëeli, Jishma dhe Jidvahu; motra e tyre quhej 
Haclelponi. 
4Penueli ishte themelues i Gedorit, kurse Ezeri themelues i Hushës. Të dy ishin 
pasardhës të Hurit, birit të parë të Kalevit dhe Efratës, i cili ishte edhe themelues i Bet-
Lehemit. 
5Ashuri, themelues i Tekoas, kishte dy gra: Helën dhe Naarën. 6Prej Naarës i lindën 
bijtë Ahuzami, Heferi, Temni dhe Ahashtari. 7Bijtë e Helës ishin: Cereti, Cohari dhe 
Etnani. 
8Prej Kocit rridhnin Anuvi dhe Coveva, si dhe klanet e Aharhelit, birit të Harumit. 
9Një njeri me emrin Javec ishte më i nderuari ndër vëllezërit e tij. Kur ishte lindur ai, e 
ëma e tij kishte thënë: «Me vuajtje e kam lindur!», dhe për këtë ia kishte vënë emrin 
Javec. 10Por ai vetë i ishte lutur Perëndisë së Izraelit: «Më beko, O Perëndi, dhe zgjeroje 
territorin tim! Më përkrah dhe largo prej meje fatkeqësitë dhe vuajtjet!» Këtë lutje 
Perëndia e kishte dëgjuar. 
11Keluvi, vëllai i Shuhës, ishte i ati i Mehirit. Biri i Mehirit quhej Eshton, 12ndërsa bijtë e 
tij ishin: Bet-Rafa, Paseahu dhe Tehina, themeluesi i Ir-Nahashit. Fiset e tyre banonin 
në Reha. 13Bijtë e Kenazit ishin Otnieli dhe Seraja. Bijtë e Otnielit ishin: Hatati dhe 
Meonotai. 14Biri i Meonotait quhej Ofra. Biri i Serajës ishte Joavi, stërgjyshi më i lashtë 
i banorëve të «Luginës së Zdrukthëtarëve». Këtë luginë e quanin kështu, sepse të gjithë 
banorët e saj ishin zdrukthëtarë. 15Kalevi, biri i Jefuneut, kishte tre djem: Irun, Elain 
dhe Naamin. Biri i Elës quhej Kenas. 16Bijtë e Jehallelelit ishin: Zifi, Zifa, Tirja dhe 
Asareli. 
17-18Bijtë e Ezrës ishin: Jeteri, Meredi, Eferi dhe Jaloni. Meredi kishte për grua një 
egjiptiane. Ajo quhej Bitia dhe ishte bijë e faraonit. Ajo i lindi Mirjamën, Shamain dhe 
Jishvahun, themeluesin e Eshtemoas. Gruaja tjetër e tij, prej fisit të Judës, i lindi 
Jeredin, themeluesin e Gedorit, Heverin, themeluesin e Sohos, dhe Jekutielin, 
themeluesin e Zanoahut. 
19Hodija u martua me një motër të Nahamit. Pasardhësit e tyre ishin garmasit, që 
themeluan Keilën, dhe maahatasit që populluan Eshtemoan. 
20Bijtë e Shimonit ishin: Amnoni, Rina, Ben-Hanani dhe Tiloni. Biri i Jishit ishte Zoheti. 
Edhe ky kishte një djalë. 
21Prej Shelës, birit të Judës, rridhnin: Eri, themeluesi i Lehës, Lada, themeluesi i 
Mareshës dhe i klaneve që banojnë në Ashvea. Ata ishin endës dhe prodhonin li të 
hollë ngjyrë të bardhë. 22Pasardhësve të Shelës u takonin edhe Jokimi dhe banorët e 
Kozevës, si dhe Joashi dhe Sarafi, që kishin banuar për një kohë në Moav dhe pastaj 
ishin kthyer prapa në Bet-Lehem – siç tregohet. 23Pasardhësit e tyre banonin në Netaim 
dhe Gedera dhe atje punonin si poçarë në punishtet mbretërore. 
 
Pasardhësit e Shimonit 
24Bijtë e Shimonit ishin: Jemueli, Jamini, Jarivi, Zerahu dhe Shauli. 25Biri i Shaulit 
ishte Shallumi; pas tij vijonin me radhë: Mivshami, Mishma, 26Hamueli, Zakuri dhe 
Shimiu. 27Shimiu kishte 16 djem dhe 6 vajza. Vëllezërit e tij nuk kishin kaq shumë 
fëmijë. Në përgjithësi, fisi i Shimonit nuk ishte aq i madh sa fisi i Judës. 
28Pasardhësit e Shimonit banonin në Beershevë, Moladë, Hacar-Shual, 29Baalë, Ecem, 
Eltolad, 30Betuel, Hormë, Ciklag, 31Bet-Markavot, Hacar-Susim, Bet-Biri dhe Shaa-
raim. Ata banonin në këto qytete dhe në fshtrat e tyre deri në kohën kur u bë mbret 
Davidi. 32Përveç këtyre, atyre u takonin edhe pesë qytete: Etami, Ajini, Rimoni, Toheni 
dhe Ashani, 33me të gjitha fshatrat e tyre deri në Baalat. Kështu është shkruar në listat 
e familjeve dhe të vendbanimeve të tyre. 
34Kryetarët e klaneve të tyre ishin: Meshovavi, Jamlehu, Josha, biri i Amacjës, 35Joeli 
dhe Jehui, biri i Joshivjës, nipit të Serajës, dhe stërnip i Asielit. 36Pastaj Eljoenai, 
Jakova, Jeshohaja, Asaja, Adieli, Jesimieli, Benaja 37dhe Ziza, që rridhte, duke filluar 
nga poshtë nga Shifiu, Alloni, Jedaja, Shimriu dhe Shemaja. 
38Këto klane ishin shtuar shumë. 39Për të gjetur kullota të reja për kopetë e tyre, ata u 
shpërngulën në pjesën lindore të luginës. 40dhe atje gjetën kullota të mira e të pasura. 
Vendi zgjerohej në të gjitha anët dhe ishte i sigurt e i qetë. Banorët e mëparshëm ishin 
hamasit. 41Në kohën kur Hizkija ishte mbret i Judës, shtatë fise i sulmuan hamasit në 
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fushimet e tyre, si dhe meunasit që banonin po atje. Ata i shkatërruan plotësisht 
vendasit dhe u vendosën në vendin e tyre. Atje banojnë edhe sot. 
42Një grup tjetër nga fisi i Shimonit, prej rreth 500 vetash, u shpërngul në malësinë e 
Seirit. Udhëheqësit e tyre ishin Pelatja, Nearja, Refaja dhe Uzieli, bijtë e Jishit. Ata 
vranë amalekasit, që ishin vendosur dikur atje, u ngulën në tokat e tyre dhe banojnë 
edhe sot. 
 
Pasardhësit e Ruvenit 

Ruveni ishte djali i parë i Izraelit. Por, meqë kishte fjetur me një shemër të të atit, e 
drejta e trashëgimisë si djali i parë kaloi në bijtë e të vëllait, Josefit.♦ Por, në 

regjistrin e fiseve, Josefi nuk u shënua në vendin e parë, 2megjithëse iu njoh e drejta e 
trashëgimisë së djalit të parë, sepse Juda u bë më i rëndësishmi ndër të gjitha fiset. 
Për këtë arsye, njëri prej pasardhësve të Judës u caktua mbret i Izraelit. 
3Bijtë e Ruvenit ishin: Henoku, Pallui, Hecroni dhe Karmiu. 
4Shemaja rridhte nga njëri prej pasardhësve të tij, me emrin Joel. Pas tij vijonin 
drejtpërdrejt: Gogu, Shimiu, 5Miha, Reaja, Baali 6dhe Beëra, të cilin e çoi në mërgim 
perandori asirian, Tiglat-Pilezeri. Ai ishte atëherë kryetar i fisit të Ruvenit. 7Pastaj në 
regjistrin e pasardhësve të Ruvenit u shënuan burrat që vijojnë, bashkë me klanet e 
tyre. I pari Jeieli, pastaj Zakaria 8dhe në fund Bela, biri i Azazit dhe nip i Shemës prej 
klanit të Joelit. 
9Fisi Ruven banonte në krahinën nga Aroeri deri në Nevo dhe nga Baal-Meoni; ai 
shtrihej drejt lindjes, deri në skaj të shkretëtirës që ndodhet nga kjo anë e Eufratit. Ata 
kishin kope të mëdha, që i mbanin në atë territor, në lindje të Jordanit që quhet 
Gilead. 
10Në kohën e Shaulit, ata bënë luftë kundër hagarasve, i mundën dhe e pushtuan 
territorin e tyre në krahun lindor të Gileadit. 
__________ 
♦ Të drejtat e parëlindësisë kaluan mbi Judën e jo mbi Josefin, sepse Izraeli (mbretëria veriore) 
kaloi në skizëm, këndej edhe lihet që Juda të jetë ai prej të cilit do të dalë Mesia. 
 
Pasardhësit e Gadit 
11Pasardhësit e Gadit banonin pranë fisit të Ruvenit në krahinën e Bashanit, deri në 
Salha. 12Kryetari i tyre ishte Joeli, i dyti vinte Shafami, pastaj Janai dhe Shafati. Këto 
klane banonin në Bashan. 13Pastaj vinin shtatë burra të tjerë me klanet e tyre: Mihaeli, 
Meshullami, Sheva, Jorai, Jakani, Zia dhe Everi. 14Këta ishin pasardhësit e Avihailit, 
birit të Hurit. Pasardhësit e mëtejshëm të Avihailit duke filluar nga poshtë, ishin: 
Jaroahu, Gileadi, Mihaeli, Jeshishai, Jahdoni dhe Buci. 15Kryetari i këtij grupi ishte 
Ahiu, biri i Avdielit dhe nip i Gunit. 16Këto klane banonin në Gilead, në Bashan dhe në 
qytetet e tjera që i përkitnin kësaj krahine, si dhe në të gjitha kullotat e krahinës së 
Sharonit deri në kufirin e saj. 17Ata të gjithë u shënuan në regjistrin e fisit të Gadit në 
kohën e mbretit të Judës, Jotamit, dhe në kohën e mbretit të Izraelit, Jaravamit. 
18Ushtria e fiseve të Ruvenit dhe të Gadit, dhe të gjysmës së fisit të Mënasheut, që 
banonin në territorin në lindje të Jordanit, përbëhej nga 4.476 luftëtarë të aftë për 
luftë. Ata ishin të armatosur me mburoja, shpata dhe me harqe. 19Ata luftuan kundër 
fiseve hagarase të Jeturit, Nafishit dhe Nodavit. 20Ata besuan te Perëndia dhe iu lutën 
për ndihmë. Ai ua dëgjoi lutjen dhe i përkrahu në luftën e tyre, dhe si pasojë ata i 
mundën hagarasit dhe aleatët e tyre. 21Ata u morën atyre si plaçkë lufte 50.000 deve, 
250.000 dele dhe 2.000 gomarë dhe zunë rob 10.000 veta. 22Shumë prej 
kundërshtarëve ranë në betejë, sepse Perëndia i ndihmoi izraelitët. Ata kanë vazhduar 
të banojnë në këtë territor derisa i çuan në mërgim. 
 
Pasardhësit e Mënasheut në lindje të Jordanit 
23Gjysma e fisit të Ruvenit banonte në krahinën e Bashanit që nga Baal-Hermoni dhe 
deri në malësinë e Senirit dhe të Hermonit. Kjo pjesë e fisit të Mënasheut ishte shumë 
e madhe. 24Kryetarët e klaneve ishin: Eferi, Jishiu, Elieli, Azrieli, Jeremia, Hodavja dhe 
Jahdieli. Të gjithë këta njerëz ishin luftëtarë trima dhe burra të nderuar. 
25-26Por kjo gjysmë e fisit të Mënasheut, si dhe fiset e Ruvenit dhe të Gadit, dolën të 
pabesë ndaj Perëndisë së të parëve të tyre dhe adhuronin perënditë e banorëve të parë 
të vendit, të cilët Zoti i kishte dëbuar gjatë invadimit të izraelitëve. Për këtë, Zoti, 
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Perëndia e Izraelit, i ndëshkoi me anë të perandorit asirian Pul, që quhej edhe Tiglat-
Pilezer. Vetë Zoti i shtiu atij në kokë mendimin që t’i shpinte izraelitët në mërgim. Ai 
dha urdhër t’i çonin gjer larg në Halah, mbi lumin Habor, në Hara dhe në luginën e 
Gozanit. 
 
Kryepriftërinjtë e fisit të Levit 
27Levi kishte tre djem: Gershonin, Kehatin dhe Merariun. 28Bijtë e Kehatit ishin: 
Amrami, Jichari, Hevroni dhe Uzieli. 29Prej Amramit rridhnin Aharoni, Moisiu dhe një 
bijë, Mirjama. Bijtë e Aharonit ishin: Hadavi, Avihui, Elazari dhe Itamari. 
30Detyra e kryepriftit kaloi nga i ati te bijtë. Pas Elazarit erdhi i biri, Pinhasi, pastaj 
Avishua, 31Bukiu, Uziu, 32Zerahja, Merajoti, 33Amarja, Ahituvi, 34Cadoku, Ahimaaci, 
35Azarja, Johanani 36dhe Azarja. Ky, i pari, ushtronte detyrën e kryepriftit në Tempullin 
e Jerusalemit, që Solomoni filloi ta ndërtonte. 37Pastaj erdhën: Amarja, Ahituvi, 
38Cadoku, Shallumi, 39Hilkija, Azarja, 40Seraja dhe Jocadaku. 41Jocadakut iu desh të 
shkonte në mërgim, kur Zoti bëri që Nebukadnecari t’i largonte banorët e Judës dhe të 
Jerusalemit. 
 
Pasardhësit e tjerë të Levit 

Bijtë e Levit ishin: Gershomi, Kehati dhe Merariu. 2Bijtë e Gershomit ishin: Livniu 
dhe Shimiu. 3Bijtë e Kehatit: Amrami, Jichari, Hevroni, dhe Uzieli. Bijtë e Merariut: 

Mahliu dhe Mushiu. 
4Prej tre bijve të Levit, Gershomit, Kehatit dhe Merariut, rridhnin klanet e ndryshme të 
levitëve. 
5Biri i Gershomit ishte Livniu, kurse biri i këtij Jahati, dhe si pasardhës të mëtejshëm 
vijonin në këtë renditje: Zima, 6Joahu, Ido, Zerahu dhe Etniu. 
7Biri i Kehatit ishte Aminadavi, kurse biri i këtij Korahu, dhe pastaj vijonin: Asiri, 
8Elkana, Aviasafi, Asiri, 9Tahati, Urieli, Uzija dhe Shauli. 10Bijtë e Elkanës quheshin 
Amasai, Ahimoti 11dhe Elkana. Pas tyre vijonin në renditje të drejtpërdrejtë: Cufai, 
Nahati, 12Eliavi, Jerohami, Elkana dhe Samueli. 13Biri i parë i Samuelit quhej Joel, 
kurse i dyti Avija. 
14Biri i Merariut ishte Mahliu, kurse biri i këtij Livniu, dhe pasardhësit e mëtejshëm 
ishin: Shimiu, Uza, 15Shima, Hagija dhe Asaja. 
 
Detyrat e levitëve 
16Pas vendosjes përfundimtare të arkës së besëlidhjes në shenjtëroren e Zotit, Davidi 
ngarkoi një pjesë të levitëve, që të formonin korin për të kënduar në shenjtërore. 17Ata e 
kryenin këtë shërbim para Tendës së shenjtë, derisa Solomoni dha urdhër për të 
ndërtuar Tempullin në Jerusalem. Gjatë ndërtimit ata i ndiqnin me përpikëri 
udhëzimet që u ishin dhënë. 18Levitët që vijojnë u thirrën në këtë shërbim bashkë me 
burrat e tjerë të klaneve të tyre: 
Hemani, prej pasardhësve të Kehatit, ishte drejtuesi i grupit të parë të këngëtarëve. Ai 
ishte biri i Joelit dhe nip i Samuelit. 19Të parët e tij ishin: Elkana, Jerohami, Elieli, 
Toahu, 20Cufi, Elkana, Mahati, Amasai, 21Elkana, Joeli, Azarja, Cefanja, 22Tahati, Asiri, 
Aviasafi, Korahu, 23Jichari dhe Kehati, biri i Levit dhe ky bir i (Jakov)Izraelit. 
24Në anën e djathtë të Hemanit qëndronte Asafi, drejtuesi i grupit të dytë të 
këngëtarëve. Ai ishte biri i Berehjës dhe nip i Shimës. 25Të parët e tij ishin: Mihaeli, 
Maaseja, Malkija, 26Etniu, Zerahu, Adaja, 27Etani, Zima, Shimiu, 28Jahati dhe 
Gershomi, biri i Levit. 
29Në anën e majtë, pranë Hemanit, qëndronte Etani, prej pasardhësve të Merariut, 
drejtuesi i grupit të tretë të këngëtarëve. Ai ishte biri i Kishit dhe nip i Avdiut. Të parët 
e tij ishin: Malluhu, 30Hashavja, Amacja dhe Hilkija, 31Amciu, Baniu, Shemeri, 32Mahliu, 
Mushiu dhe Merariu, biri i Levit. 
33Levitët e tjerë, që ishin po nga ky klan, ishin ngarkuar me pjesën tjetër të shërbimit 
në Tempull. 34Por e drejta e shërbimit priftëror u takonte vetëm pasardhësve të 
Aharonit. Ata kushtonin në altar flijime dhe digjnin temjan në altarin e temjanit. 
Vetëm atyre u lejohej t’i përdornin enët më të shenjta dhe të kryenin ritin e shlyerjes së 
mëkateve të izraelitëve, pikërisht siç e kishte caktuar Moisiu, shërbëtori i Perëndisë. 
35Pasardhësit e Aharonit si kryepriftërinj ishin me renditje të drejtpërdrejtë: Elazari, 
Pinhasi, Avishua, 36Bukiu, Uziu, Zerahja, 37Merajoti, Amarja, Ahituvi, 38Cadoku dhe 
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Ahimaaci. 
 
Vendbanimi i levitëve 
39Pasardhësit e Levit morën me short, nga fiset e tjera, vendbanime për vete dhe kullota 
për kopetë e tyre. 
Shorti i parë u ra priftërinjve, pasardhësve të Aharonit, që u përkisnin pasardhësve të 
Kehatit. 40Në Judë ata morën qytetin Hevron me kullotat përreth. 41Por fushat e qytetit 
dhe fshatrat përkatëse i mori Kalevi, biri i Jefuneut. 42-45Hevroni ishte njëri prej 
qyteteve, ku strehoheshin të ikurit, njerëzit që kishin vrarë pa dashje një njeri dhe 
iknin nga vendi i tyre, për të gjetur strehim në një qytet tjetër. Përveç këtij, priftërinjtë 
morën nga Juda qytetet Livna, Jatir, Eshtemoa, Hilen, Devir, Ashan dhe Bet-Shemesh. 
Përveç këtyre, ata morën edhe qytetet që gjendeshin në territorin e Benjaminit, gjithsej 
13: Geva, Alemet dhe Anatot, secili me kullotat përkatëse. 
46Pjesa tjetër e klaneve që ishin pasardhës të Kehatit mori me short 10 qytete në pjesën 
perëndimore të territorit të fisit të Mënasheut. 
47Klanet e ndryshme të pasardhësve të Gershomit morën 13 qytete në territorin e fiseve 
të Jisakarit, Asherit dhe Naftaliut, si dhe në pjesën tjetër të territorit të Mënasheut që 
banonte në Bashan. 
48Klanet e pasardhësve të Merariut morën me short 12 qytete në territorin e fiseve të 
Ruvenut, Gadit dhe Zevulunit. 
49Kështu, izraelitët ua dhanë pasardhësve të Levit këto qytete me kullotat përkatëse. 
50Priftërinjtë i morën me short qytetet e lartpërmenduara në territorin e fiseve të Judës, 
Shimonit dhe Benjaminit. 
51-55Klanet e tjera të pasardhësve të Kehatit morën qytetet që vijojnë, bashkë me kullotat 
përkatëse: në Efraim, qytetin e të ikurve, Shehem në malësinë e Efraimit, Gezer, 
Kivcajim dhe Bet-Horon, Ajalon dhe Gat-Rimmon; në pjesën perëndimore të 
Mënasheut: Aner dhe Jivlam. 
56-61Pasardhësit e Gershomit morën qytetet që vijojnë me kullotat përkatëse, në territorin 
e Mënasheut: Golan, në Bashan, dhe Ashtarot; në territorin e Jisakarit: Kedesh, 
Daverat, Ramot dhe Anem; në territorin e Asherit: Mishal, Avdon, Hukok dhe Rehov; 
dhe në territorin e Naftaliut: Kedesh në Galile, Hamon dhe Kirjatajim. 
62-66Në fund, pasardhësit e Merariut morën qytetet që vijojnë, me kullotat përkatëse, në 
territorin e Zevulunit: Rimonin dhe Tavorin; në anën lindore të Jordanit, në territorin e 
Ruvenit qytetin Becer që gjendet përballë Jerihos në stepë, si dhe qytetet Jahac, 
Kedemot dhe Mefaat; në territorin e Gadit qytetet Ramot në Gilead, Mahanajim, 
Heshbon dhe Jazer. 
 
Pasardhësit e Jisakarit 

Jisakari kishte katër djem që quheshin: Tola, Puva, Jashuv dhe Shimron. 
2Bijtë e Tolës quheshin: Uzi, Refaja, Jeriel, Jahmai, Jivsam dhe Samuel. Ata ishin 

kryetarët e klaneve të tyre dhe luftëtarë të sprovuar. Në kohën e Davidit, numri i 
pasardhësve të Tolës, sipas regjistrave të tyre, ishte 2.260 veta. 
3Biri i Uzit quhej Jisrahja. Jisrahja dhe katër djemtë e tij, Mihaeli, Obadja, Joeli dhe 
Jishija ishin të gjithë kryetarë klanesh. 4Ata kishin aq shumë gra dhe fëmijë, saqë 
klanet e tyre ishin në gjendje të paraqitnin për ushtrinë 3.600 veta. 5Edhe të afërmit e 
tyre nga klanet fqinje të tjera të Jisakarit ishin luftëtarë të sprovuar. Gjithsej në 
regjistrin e tyre kishte 8.700 veta.♦ 
_________ 
♦ Të gjiitha këto shifra janë ndarë me 10. 
 
Pasardhësit e Benjaminit dhe të Naftaliut 
6Benjamin ♦ i kishte tre djem: Belën, Beherin dhe Jediaelin. 
7Bela kishte pesë djem: Ecvonin, Uziun, Uzielin, Jerimotin dhe Irin. Ata ishin kryetarët 
e klaneve të tyre dhe luftëtarë të sprovuar. Në regjistrin e pasardhësve të tyre ishin 
shënuar 2.234 veta. 
8Bijtë e Beherit ishin: Zemira, Joashu, Eliezeri, Eljoenaiu, Omriu, Jeremoti, Avija, 
Anatoti dhe Alemeti. 9Në regjistrin e pasardhësve të tyre ishin shënuar, të radhitur 
sipas klaneve, 2.200 burra të aftë për luftë. 
10Biri i Jediaelit ishte Bilhani, dhe bijtë e këtij quheshin: Jeush, Benjamin, Ehud, 
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Kenaana, Zetan, Tarshish dhe Ahishahar. 11Edhe këta ishin kryetarë të klaneve të tyre 
dhe luftëtarë të sprovuar. Në rast lufte ata mund të paraqitnin 1.720 veta për ushtrinë. 
12Bijtë e Irit ishin Hupimi dhe Shupimi. Hushimi ishte bir i Aherit. ♦♦  
13Bijtë e Naftaliut ishin: Jahceeli, Guniu, Jeceri dhe Shallumi. Nëna e Naftaliut ishte 
Bilha. 
__________ 
♦ Benjamini ishte i rendësishëm sepse ia dha Izraelit mbretin e parë, Shaulin, dhe se në 
territorin e tij ishte Jeruzalemi, qëndra fetare dhe politike e Izraelit. 
♦♦ ose: i një tjetri...Ndoshta këtu lihen jashtë pasardhësit e fisit të Danit. 
 
Pasardhësit e Mënasheut 
14Biri i Mënasheut ishte Asrieli. Shemra e tij aramase i lindi Mahirin, atin e Gileadit. 
15Mahiri mori për grua një motër të Hupimit dhe Shupimit. Ajo quhej Maaha. Biri i tij i 
dytë ishte Celofhadi; ky kishte vetëm vajza. 
16Maaha, gruaja e Mahirit, lindi dy bij. Njërin e quajti Peresh, kurse tjetrin Sheresh. 
Bijtë e Shereshit ishin Ulami dhe Rekemi. 17Biri i Ulamit quhej Bedan. Këta janë 
pasardhësit e Gileadit, birit të Mahirit dhe nip i Mënasheut. 
18Motra e Gileadit, Moleheta, lindi Ishhodin, Aviezerin dhe Mahlën. 19Bijtë e Shemidës 
ishin Ahjani, Shehemi, Likhiu dhe Aniami. 
 
Pasardhësit e Efraimit 
20Biri i Efraimit ishte Shutelahu. Biri i këtij quhej Bered dhe si pasardhës të mëtejshëm 
në renditje të drejtpërdrejtë vijonin: Tahati, Elada, Tahati 21dhe Zavadi. 
Përveç Shutelahut, Efraimi kishte edhe dy djem me emrin Ezer dhe Elad. Por ata u 
vranë nga banorët e Gatit, sepse shkuan t’u rrëmbenin atyre kopetë e bagëtive. 22I ati, 
Efraimi, i vajtoi për shumë kohë dhe farefisi i vet i qëndroi pranë për ta ngushëlluar 
dhe për ta këshilluar. 23Më vonë, pasi fjeti përsëri me gruan e tij, ajo mbeti shtatzënë 
dhe atij i lindi edhe një djalë. Ai e quajti atë Beria, sepse lindi në kohën e kësaj 
fatkeqësie familjare. 24Bija e Efraimit ishte Sheera. Ajo urdhëroi që të ndërtonin Bet-
Horonin e sipërm dhe Bet-Horonin e ulët, si dhe Uzen-Sheerën. 
25Bijtë e Berias ishin: Refahu dhe Reshefi. Biri i këtij të fundit ishte Telahu. Pasardhësit 
e mëtejshëm ishin: Tahani, 26Ladani, Amihudi, Elishama 27dhe Nuni; biri i Nunit ishte 
Joshua. 
28Territori ku banonin pasardhësit e Efraimit përfshinte Bet-Elin me fshatrat përkatëse, 
dhe nga lindja Naarën, nga perëndimi Gezerin, dhe nga veriu arrinte deri në Shehem 
dhe Aja, secili me fshatrat përkatëse. 29Si pronë e pasardhësve të Mënasheut 
numëroheshin Bet-Shani, Taanahu, Megido dhe Dori, secili me fshatrat përreth. Në të 
gjitha këto vende banonin pasardhësit e Josefit, birit të Izraelit. 
 
Pasardhësit e Asherit 
30Asheri kishte katër djem: Jimnën, Jishvën, Jishviun dhe Berian, si dhe një vajzë: 
Serahën. 
31Bijtë e Berias ishin: Heveri dhe Malkieli. Ky ishte stërgjyshi më i lashtë i klanit të 
Birzaitit. 
32Bijtë e Heverit ishin: Jafleti, Shemeri dhe Hotami. Ai kishte edhe një vajzë me emrin 
Shua. 
33Bijtë e Jafletit ishin: Pasahu, Bimhali dhe Ashvati. 34Bijtë e Shemerit ishin: Ahiu, 
Rohga, Huba dhe Arami. 35Dhe bijtë e të vëllait, Hotamit: Cofahu, Jimna, Sheleshi dhe 
Amali. 
36Bijtë e Cofahut ishin: Suahu, Harneferi, Shuali, Beriu, Jimra, 37Beceri, Hodi, Shama, 
Shilsha, Jitrani dhe Bëera. 38Bijtë e Jitranit quheshin: Jefune, Pispa dhe Ara. 
39Bijtë e Ullës ishin: Arahu, Hanieli dhe Ricja. 
40Ata të gjithë ishin pasardhës të Asherit, udhëheqës të shquar të klaneve të tyre dhe 
luftëtarë trima.  
Në regjistrat e burrave të aftë për luftë prej pasardhësve të Asherit ishin shënuar 2.600 
veta. 
 
Një listë tjetër e pasardhësve të Benjaminit 
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1-2Benjamini kishte pesë djem; i pari quhej Bela, pastaj vijonin Ashveli, Ahrahu, 
Noha dhe Rafa. 

3Bijtë e Belës ishin: Ardi, Gera, Avihudi, 4Avishua, Naamani, Ahoahu, 5Gera, Shefufani 
dhe Hurami. 
6Bijtë e Ehudit ishin kryetarët e klaneve që banonin në Geva. Ata u rrëmbyen që andej 
dhe u çuan në Manahat, 7 Naamani, Ahija dhe Gera, i cili drejtoi gjithë emigrimin e 
tyre. 
Bijtë e Gerës ishin: Uza dhe Ahihudi. 
8-9Shaharaimi banonte në malësinë e Moavit. Ai i kishte dëbuar gratë e tij, Hushimën 
dhe Baarën, dhe pastaj ishte martuar me Hodeshën. Ajo i lindi këta bij: Jovavin, 
Civjën, Meshën, Malkamin, 10Jeucin, Sahejën dhe Mirmën. Secili prej tyre ishte kryetar 
i klanit të vet. 11Prej gruas së tij të dikurshme, Hushima, rridhnin bijtë Ahituvi dhe 
Elpaali. 12Bijtë e Elpaalit ishin: Everi, Mishami dhe Shemedi. Ky ndërtoi qytetet Ono, 
Lod dhe fshatrat përkatëse. 
13Vëllezërit Beria dhe Shema ishin kryetarët e klaneve që banonin në Ajalon. Ata i 
dëbuan banorët nga Gati. 14Vëllezërit e tyre të tjerë quheshin: Elpaal, Shashak dhe 
Jeroham. 
15-16Bijtë e Berias ishin: Zevadja, Aradi, Ederi, Mihaeli, Jishpa dhe Joha. 
17-18Bijtë e Elpaalit: Zevadja, Meshullami, Hizkiu, Heveri, Jishmerai, Jislai dhe Jobavi. 
19-21Bijtë e Shimiut ishin Jakimi, Zihriu, Zavdiu, Elienaiu, Cilletai, Elieli, Adaja, Beraja 
dhe Shimrati. 
22-25Bijtë e Shashakut ishin: Jishpani, Everi, Elieli, Avdoni, Zihriu, Hanani, Hananja, 
Elami, Antotija, Jifdeja dhe Penueli. 
26-27Kurse bijtë e Jerohamit: Shamsherai, Sheharja, Atalja, Jaareshja, Elija dhe Zihriu. 
28Ata të gjithë ishin kryetarët e klaneve të pasardhësve të tyre dhe banonin në 
Jerusalem. 
29Në Givon banonte Jeieli, stërgjyshi më i lashtë i fisit të këtij qyteti. Gruaja e tij quhej 
Maaha, 30biri i tij i parë quhej Avdon, dhe si bij të mëtejshëm vijonin: Curi, Kishi, Baali, 
Neri, Nadavi, 31Gedori, Ahjo, Zeheri dhe Mikloti; biri i Miklotit quhej Shima. 32Të gjithë 
ata u vendosën në Jerusalem, si vëllezërit e klanit të tyre. 
33Biri i Nerit quhej Avner, dhe biri i Kishit Shaul. Bijtë e Shaulit ishin: Jonatani, 
Malkishua, Avinadavi dhe Eshbaali. 
34Biri i Jonatanit ishte Meriv-Baali, kurse biri i këtij Miha. 
35Bijtë e Mihës ishin: Pitoni, Melehu, Tahrea dhe Ahazi. 36Biri i Ahazit quhej Joada, 
kurse bijtë e këtij ishin: Alemeti, Azmaveti dhe Zimriu. Biri i Zimriut ishte Moca, 37dhe 
si pasardhës të mëtejshëm në këtë renditje vijonin: Bina, Rafa, Elasa dhe Aceli. 
38Aceli kishte gjashtë djem: Azrikamin, Bohruin, Jishmaelin, Shearjën, Ovadjën dhe 
Hananin. 39Një vëlla i Acelit ishte Esheku. Biri i parë i këtij quhej Ulam, i dyti Jeush 
dhe i treti Elifelet. 
40Bijtë e Ulamit ishin luftëtarë trima, të armatosur me shigjeta dhe harqe. Ata kishin 
shumë djem dhe nipër, gjithsej 150 veta. Të gjitha klanet e lartpërmendura ishin 
pasardhës të Benjaminit. 
 
Banorët e Jerusalemit pas mërgimit 

Kështu ishin radhitur të gjithë izraelitët, sipas prejardhjes së tyre, në regjistrat e 
mbretërve të Izraelit. 

Meqë banorët e mbretërisë së Judës i kishin kthyer shpinën Zotit, ata u çuan rob në 
Babiloni. 2Më vonë, u kthye që andej një pjesë e popullit, si dhe priftërinjtë, levitët dhe 
shërbëtorët e Tempullit. Ata, të parët, u ngulën përsëri në qytetet e Judës, në tokën e 
të larguarve. 3Kështu, atëherë u ngulën në Jerusalem pasardhësit që vijojnë, nga fiset 
Juda, Benjamin, Efraim dhe Mënashe: 
4Nga pasardhësit e Judës: Utai, biri i Amihudit; të parët e tij ishin: Omriu, Imriu dhe 
Baniu; Baniu u takonte pasardhësve të Perecit, birit të Judës. 5Përveç këtyre, nga 
pasardhësit e Shelës: biri i tij i parë, Asaja me bijtë e tij. 6Dhe nga pasardhësit e 
Zerahut: Jeueli. Nga pasardhësit e Judës ishin gjithsej 690 kryetarë familjesh. 
7Nga pasardhësit e Benjaminit: Sallui, biri i Meshullamit, ati i të cilit ishte Hodavja, biri 
i Zenuas. 8Pastaj, Jivneja, biri i Jerohamit: Ela, biri i Uziut dhe nip i Mihrit; si dhe 
Meshullami, biri i Shafatjës, që rridhte nga Reueli, biri i Jivnijës. 9Gjithsej, sipas 
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regjistrave, nga fisi i Benjaminit ishin 956 kryetarë familjesh me farefisin e tyre. 
10Nga priftërinjtë: Jedaja, Jojarivi, Jahini, 11si dhe kryeprifti i Tempullit, Azarja, biri i 
Hilkijës; të parët e tij ishin: Meshullami, Cadoku, Merajoti dhe Ahituvi. 12Gjithashtu 
ishte edhe Adaja, biri i Jerohamit; të parët e tij quheshin Pashur, Malkija, Masai, Adiel, 
Jahsera, Meshullam, Meshillemit dhe Imer. 13Nga priftëria ishin gjithsej 1.760 kryetarë 
familjesh. Ata të gjithë ishin të aftë për shërbim në Tempull. 
14Nga Levitët, ishin nga pasardhësit e Merariut: Shemaja, biri i Hashuvit; ati i këtij 
ishte Azrikami, biri i Hashavjës. 15Nga pasardhësit e Asafit: Bakbakari, Hereshi, Galali 
dhe Matanja, biri i Mihës: i ati i të cilit ishte Zihriu, biri i Asafit. 16Nga pasardhësit e 
Jedutunit: Obadja, biri i Shëmjës dhe nip i Galalit. Përveç këtyre, ishte edhe Berehja, 
biri i Asës dhe nip i Elkanës, i cili banonte bashkë me klanin e tij në fshatrat e 
netofasve. 
17Pastaj vinin portierët Shallumi, Akuvi, Talmoni dhe Ahimani. Kryetari i tyre ishte 
Shallumi. 18Klani i tij ruan edhe sot Portën e Mbretit në anën lindore. 
Portierë të tillë kishte, edhe kur populli izraelit endej nëpër shkretëtirë. Ata u takonin 
levitëve dhe fushonin rreth Tendës së shenjtë. 19-20Pinhasi, biri i Elazarit – Zoti e 
përkujtoftë – ishte atëherë kryetari i tyre. Më vonë, këtë shërbim e kryente Shallumi, 
biri i Kores dhe nip i Avisafit nga pasardhësit e Korahut bashkë me burrat e tjerë të 
klanit të tij, korahasit. Ata bënin rojë në hyrjen e Tendës së shenjtë siç e kishin bërë të 
parët e tyre në hyrjen e fushimit. 21Edhe Zakaria, biri i Meshelemjës, kishte qenë 
portier në hyrjen e Tendës. 
22Në Tempull portat i ruanin gjithsej 212 veta. Ata ishin shënuar në regjistrat e fisit të 
tyre nëpër fshatrat ku banonin. Në këtë detyrë ata u emëruan nga Davidi dhe profeti 
Samuel. 23Ata e kryenin këtë shërbim në Tempull bashkë me bijtë e tyre, njëlloj siç 
bënin më parë në Tendën e shenjtë. 24Rojtarët ishin vënë në të katër anët e horizontit, 
në lindje, në perëndim, në veri dhe në jug. 25Burrat banonin në fshatrat e tyre dhe 
secili duhej të paraqitej, sipas radhës, për një shërbim shtatëditorsh. 26Vetëm katër 
kryerojtarë ishin gjithnjë në shërbim. Edhe ata ishin levitë. Ndër detyrat e tyre ishte 
mbikëqyrja e depove dhe thesareve të Tempullit. 27Këta burra e kalonin edhe natën në 
zonën e Tempullit, sepse duhej të bënin rojë dhe të hapnin dyert çdo mëngjes. 
28Levitët e tjerë përgjigjeshin për sendet që përdoreshin gjatë shërbimit fetar. Ata kishin 
për detyrë që, kur i nxirrnin për t’i përdorur dhe kur i futnin përsëri brenda, t’i 
numëronin të gjitha këto sende. 29Levitë të tjerë përgjigjeshin për sendet e tjera dhe 
enët e shenjta të Tempullit, ose për miellin, verën, vajin, temjanin dhe barin 
kundërmues. 30Përzierja e këtyre bimëve aromatike ishte detyrë e priftërinjve. 31Leviti, 
Matitja, biri i parë i Shallumit, nga pasardhësit e Korahut, kishte për detyrë të 
përhershme, që të siguronte pitet për flijimin e miellit. 32Për bukët e kushtuara, që 
duheshin vënë përpara çdo të shtunë, përgjigjeshin disa prej vëllezërve të tyre fisnorë 
nga pasardhësit e Kehatit. 
33Klanet e levitëve, që përgjigjeshin për këndimin në Tempull, banonin në sallat e 
Tempullit. Ata ishin të liruar nga çdo punë tjetër, sepse duhej të rrinin gati ditë e natë 
për të kryer shërbimin e tyre. 
34Të gjithë kryetarët e lartpërmendur të klaneve, që sipas gjenealogjive të tyre u takonin 
levitëve, banonin atëherë në Jerusalem. 
 
Paraardhësit dhe pasardhësit e mbretit Shaul 
35Në Givon banonte Jeieli, stërgjyshi më i lashtë i klanit të këtij qyteti. Gruaja e tij 
quhej Maaha, 36biri i parë quhej Avdon, dhe si bij të mëtejshëm vijonin: Curi, Kishi, 
Baali, Neri, Nadavi, 37Gedori, Ahjo, Zeheri dhe Mikloti; 38biri i Miklotit quhej Shima. 
Edhe ata u vendosën në Jerusalem, si vëllezërit e klanit të tyre. 
39Biri i Nerit ishte Avneri, ndërsa biri i Kishit Shauli. Bijtë e Shaulit ishin: Jonatani, 
Malkishua, Avinadavi dhe Eshbaali. 
40Biri i Jonatanit quhej Merivbaal, kurse biri i këtij, Miha. 
41Bijtë e Mihës ishin: Pitoni, Melehu, Tahrea dhe Ahazi. 42Biri i Ahazit quhej Joada, dhe 
bijtë e këtij ishin: Alemeti, Asmaveti dhe Zimriu. Biri i Zimriut ishte Moca, 43dhe si 
pasardhës të mëtejshëm vijonin: Bina, Refaja, Elasa dhe Azeli. 
44Azeli kishte gjashtë djem që quheshin: Azrikami, Bohrui, Jishmaeli, Shearja, Obadja 
dhe Hanani. 
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Vdekja e Shaulit 
(1 Sam 31,1-13) 

Në malet e Gilboas erdhi deri te një betejë ndërmjet filistenjve dhe izraelitëve. 
Burrat e Izraelit u detyruan të merrnin arratinë; armiku masakroi shumë prej 

tyre. 2Filistenjtë ndoqën Shaulin dhe bijtë e tij; Jonatani, Avinadavi dhe Malkishua u 
vranë duke luftuar. 
3Rreth Shaulit u zhvillua një luftë e ashpër. Ai u godit nga shigjetat e harkëtarëve dhe 
u plagos. 4Atëherë, ai i dha urdhër armëmbajtësit të tij: «Nxirre shpatën dhe më vrit! 
Përndryshe këta paganë do të tallen me mua.» Por armëmbajtësi kishte frikë t’i bënte 
keq Shaulit. Atëherë Shauli e mori vetë shpatën e tij dhe ra mbi të. 
5Kur armëmbajtësi e pa se Shauli kishte vdekur, edhe ai ra mbi shpatën e vet dhe i 
shkoi pas në vdekje. 6Kështu vdiq Shauli dhe tre djemtë e tij; kështu mbaroi dinastia e 
tij. 7Kur e morën vesh se ushtria e Izraelit ishte mundur dhe se Shauli dhe djemtë e tij 
kishin rënë në luftë, banorët e rrafshinës së Jizrëelit u larguan nga vendbanimet e tyre 
dhe u fshehën. Në ato vende shkuan filistenjtë dhe shtinë në dorë qytetet e tyre. 
8Ditën tjetër pas betejës, filistenjtë i plaçkitën izraelitët e rënë. Kështu, ata gjetën 
Shaulin dhe djemtë e tij në malet e Gilboas. 9Ata ia prenë kokën mbretit të rënë dhe ia 
zhveshën armatimin. Këto trofe ua dhanë lajmëtarëve, të cilët i bënë të njohura në 
mbarë krahinën. Në këtë mënyrë, ata u dhanë lajmin e fitores perëndive dhe popullit të 
tyre. 10Pastaj armatimin e futën në tempullin e njërës prej perëndive të tyre, kurse 
kokën e Shaulit e varën në tempullin e Dagonit. 
11Të gjitha këto i morën vesh edhe banorët e Javeshit të Gileadit. 12Atëherë u mblodhën 
të gjithë burrat e aftë për luftë dhe shkuan e i morën kufomat e Shaulit dhe djemve të 
tij, të cilat i çuan në Javesh. I varrosën me ceremoni eshtrat nën lisin para qytetit të 
tyre dhe në shenjë vajtimi agjëruan tërë javën. 
13Shauli gjeti vdekjen, sepse doli i pabesë ndaj Zotit. Nuk i kishte ndjekur udhëzimet e 
tij, madje ishte konsultuar edhe me një medium, 14në vend që t’i drejtohej Zotit.  
Për këtë, Zoti bëri që ai të vdiste dhe në vend të tij caktoi mbret Davidin, birin e 
Jishait. 
 
Davidi emërohet mbret i Izraelit 
(2 Sam 5,1-10) 

Mbarë populli i Izraelit shkoi te Davidi në Hevron. Njerëzit i thanë: ”Ne i takojmë 
të njëjtit populli si dhe ti! 2Dikur, kur Shauli ishte mbret, ti e ke udhëhequr 

ushtrinë e Izraelit në betejë. Dhe Zoti, Perëndia jote, të tha: «Ti je njeriu që duhet ta 
udhëheqë dhe ta mbrojë popullin tim. Unë të kam caktuar për këtë!» ” 
3Pastaj pleqtë e Izraelit zhvilluan bisedime me Davidin. Ai lidhi marrëveshje me ta atje 
në Hevron dhe ata e thirrën Zotin për dëshmitar. Pastaj Davidin e shuguruan mbret 
mbi Izraelin, sipas urdhrit që Zoti i kishte drejtuar Samuelit. 
 
Davidi e pushton Jerusalemin dhe e bën kryeqytet të tij. 
4Pastaj Davidi thirri për luftë të gjithë burrat e Izraelit dhe me ta shkoi dhe e rrethoi 
Jerusalemin. Atëherë aty banonin jevusasit, prandaj edhe qyteti quhej Jevus. 58Banorët 
e qytetit i thanë Davidit: «Ti nuk do ta pushtosh dot këtë kështjellë!» Atëherë Davidi u 
tha njerëzve të tij: «Kush vret jevusasin e parë, do të emërohet gjeneral i ushtrisë!» I 
pari sulmoi dhe hyri në qytet Joavi, biri i Cerujës, i cili u bë gjeneral i ushtrisë së 
Davidit. 
Në këtë mënyrë arriti Davidi ta merrte qytetin e fortifikuar në malin e Cionit. Pas 
pushtimit, ai e bëri atë selinë e tij; prandaj e quajtën «qyteti i Davidit». Ai i përforcoi 
muret e tij dhe këtë punë e filloi nga ana e Millos. Joavi rindërtoi pjesën tjetër të 
qytetit. 9Davidi u bë gjithnjë e më shumë i fuqishëm, dhe Zoti i mbarë botës e ndihmoi. 
 
Luftëtarët e njohur të Davidit dhe veprat e tyre 
(2 Sam 23,8-39) 
10Davidi kishte disa oficerë të shquar, që i qëndronin besnikë dhe që, bashkë me mbarë 
popullin, e kishin emëruar mbret mbi Izraelin, sipas urdhrit të Zotit. 11Këtu vijojnë 
emrat e tyre: 

10
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Jishbaali, nga klani i Hahmonit, ishte komandant i skuadrës së zgjedhur. Ai luftoi me 
heshtë kundër 300 luftëtarëve të armikut, dhe i vrau të gjithë, në një betejë të vetme. 
12Në vendin e dytë është Elazari, biri i Dodos, nga Ahoahu. Ai ishte njëri prej «Tre 
Heronjve». 13Ai ishte i pranishëm kur filistenjtë u mobilizuan për luftë kundër Davidit 
pranë Pas-Damimit. Atje ishte një fushë me elb. Kur u tërhoqën izraelitët, 14këta të dy 
zunë vend në mes të fushës, i bënë ballë sulmit dhe i shpartalluan filistenjtë. 
Nëpërmjet tyre, Zoti u dha izraelitëve një fitore të madhe. 
15Njëherë, kur ushtria filisteje e kishte ngritur fushimin e saj në rrafshinën e Refaimit, 
tre veta shkuan nga skuadra e zgjedhur e Davidit, te një shkëmb afër shpellës pranë 
Adullamit. 16Atëherë Davidi e kishte shtabin e tij në male. Një repart i filistenjve gjendej 
në vendlindjen e tij, Bet-Lehem. 17Davidi tha me të qeshur: «Kam etje! Kush do të më 
sjellë pak ujë nga sterna pranë portës së Bet-Lehemit?» 18-19Atëherë të tre luftëtarët 
depërtuan në fushimin e filistenjve, e nxorën ujin nga sterna dhe ia sollën Davidit. Por 
ky nuk pranoi ta pinte. «Më ruajtë Zoti, Perëndia ime, që të mos e bëj këtë padrejtësi! – 
tha ai. – Kjo do të ishte njëlloj sikur të pija gjakun e këtyre njerëzve, që kanë vënë në 
rrezik jetën e tyre.» Ai e derdhi ujin përdhe si blatim kushtuar Zotit. Vepra të tilla i 
kryen këta tre njerëz trima. 
20-21I pari prej këtyre të treve ishte Avishai, vëllai i Joavit. Njëherë, ai vrau me heshtë 
300 burra të armikut. Ai ishte më i njohuri i treshes, por nuk mund të matej me «Tre 
Heronjtë». 22Benaja prej Kavzeelit ishte biri i trimit, Jehojadas, dhe kreu vepra të 
mëdha. Ai i vrau dy heronjtë e fuqishëm që ishin të njohur si «Luanët e Moavit». Një 
ditë me dëborë, kur një luan ra në gropë, ai vetë zbriti në të dhe e vrau. 23Ai vrau edhe 
një vigan egjiptian, 2,5 metra i gjatë, i cili luftonte me një heshtë të trashë sa një shul 
tezgjahu. Benaja kishte vetëm një shkop, por iu sul egjiptianit, ia rrëmbeu heshtën 
prej dore dhe me të e shpoi tejpërtej. 24Me vepra të tilla edhe Benaja ishte i njohur si 
njëri prej këtyre treve. 25Ishte më i nderuar se «Tridhjetë Trimat», por nuk mund të 
matej me «Tre Heronjtë». Davidi e emëroi atë komandant të rojës së tij personale. 
26-47Luftëtarëve trima u takonin edhe këta që vijojnë: 
Asaheli, vëllai i Joavit; Elhanani, biri i Dodos, nga Bet-Lehemi; Shamoti nga Harodi; 
Heleci nga Paloni; Ira, biri i Ikeshit, nga Tekoa; Aviezeri nga Anatoti; Sibehai nga 
Husha; Illai nga Ahoahu, Marai nga Netofa; Heledi, biri i Baanës, nga Netofa; Itai, biri i 
Rivaiut nga Givea në territorin e fisit të Benjaminit; Benaja nga Piratoni; Hidai nga 
NahaleGaashi; Avieli nga Bet-Arava; Azmaveti nga Bahurimi; Eljahva nga Shaalvimi; 
Hashemi nga Gizoni; Jonatani, biri i Shagut, nga Harari; Ahiami, biri i Zaharit, nga 
Harari; Elifali, biri i Urit; Heferi nga Mehera; Ahija nga Paloni; Hecro nga Karmeli; 
Maarai, biri i Ezvait; Joeli, biri i Natanit; Mivhari, biri i Hagrit; amonasi Celek; Nahrai, 
armëmbajtës i Joavit, nga Beeroti; Ira nga Jatiri; Garevi nga Jatiri; hitasi Urija; Zavadi, 
biri i Ahlait; Adina, biri i Shizës, njëri prej burrave shembullorë të fisit të Ruvenit dhe 
udhëheqës i 30 vetave. Hanani, biri i Maahës; Joshafati nga Meteni; Uzija nga 
Ashtaroti; Shama dhe Jeieli, bijtë e Hotamit, nga Aroeri; Jediaeli dhe Joha, bijtë e 
Shimrit nga Tici; Elieli nga Mahanaimi; Jerivai dhe Joshavja, bijtë e Elnaamit; moavasi 
Jitma; Elieli, Ovedi dhe Jaasieli nga Cova. 
 
Përkrahësit e parë të Davidit në Ciklag 

Shumë veta u lidhën me Davidin kur ky qëndronte në Ciklag, larg mbretit 
Shaul, birit të Kishit. Edhe atëherë ata luftonin në anën e Davidit. 2Ata ishin të 

armatosur me harqe e me shigjeta dhe mund të qëllonin me hobe ose me hark me 
dorën e majtë, po aq mirë sa edhe me të djathtën. Nga fisi i Benjaminit, nga vëllezërit 
fisnorë të Shaulit, kaluan në anën e Davidit burrat që vijojnë: 
3Ahiezeri, komandanti i tyre, dhe Joashi, bijtë e Shemaas, nga Givea; Jezieli dhe Peleti, 
bijtë e Asmavetit; Beraha dhe Jehui nga Anatoti; 4Jishmaja nga Givoni, njëri prej 
«Tridhjetë Trimave» dhe ngandonjëherë udhëheqës i tyre; 5Jeremia, Jahazieli, Jonatani 
dhe Jozavadi nga Gedera; 6Eluzai, Jerimoti, Bealja, Shemarja dhe Shefatja nga Harufi; 
7Elkana, Jishija, Azareli, Joezeri dhe Jashovami prej pasardhësve të Korahut; 8Joela 
dhe Zevadja, bijtë e Jehoramit, nga Gedori. 
9Edhe nga fisi i Gadit disa luftëtarë të sprovuar kaluan në anën e Davidit, kur ai ishte i 
fshehur në skuta, në shkretëtirën e Judës. Ata ishin të armatosur me mburoja dhe me 
heshta, luftonin si luanë dhe në male ishin të shpejtë si gazela. 10-14Ata ishin 11 veta: 
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Ezeri, i cili ishte udhëheqësi i tyre, Obadja, Eliavi, Mishmana, Jeremia, Atai, Elieli, 
Johanani, Elzavadi, Jeremia dhe Mah-banai. 15Ata të gjithë ishin komandantë në 
ushtri. Madje edhe më i dobëti ndër ta mund të përballonte 100 kundërshtarë, kurse 
më i forti 1.000 kundërshtarë. 16Për të shkuar gjer te Davidi, ata kaluan Jordanin në 
mars, kur lumi kishte vërshuar dhe kishte përmbytur luginat në të dyja anët e tij, në 
lindje dhe në perëndim. 
17Edhe prej fiseve të Benjaminit dhe të Judës kaluan disa te Davidi në skutën e tij në 
male. 18Ai u doli përpara dhe tha: «Në qoftë se keni ardhur si miq, për të më ndihmuar, 
atëherë mirë se erdhët. Por në qoftë se keni ndërmend të më dorëzoni tek armiqtë e mi, 
Zoti, Perëndia e të parëve tanë, e di dhe do t’ju ndëshkojë, sepse nuk kam bërë asnjë 
padrejtësi.» 19Atëherë Shpirti i Zotit e shtiu në dorë Amasën, komandantin e ardhshëm 
të skuadrës së zgjedhur të Davidit, dhe ai thirri: 
«Ne jemi me ty, o David! Ty të përkrahim, o bir i Jishait! Paç gjithmonë fitore dhe 
suksese, ty dhe të gjithë ata që të përkrahin, sepse ndihma jote vjen nga Perëndia!» 
20Në fund, edhe disa burra nga fisi i Mënasheut u lidhën me Davidin. Kjo ndodhi në 
kohën kur ai donte të hynte në luftë në anën e filistenjve, kundër Shaulit. Por nuk 
ndodhi ashtu: gjeneralët filistinë e kthyen para betejës, sepse i thanë njëri-tjetrit: «Ai 
mund të kalojë në anën e Shaulit, zotit të tij të mëparshëm, dhe të na dorëzojë tek ai 
për të na masakruar!» 21Atëherë Davidi u kthye në Ciklag. Në këtë kohë kaluan tek ai 
burrat që vijojnë nga fisi i Mënasheut: Adnahu, Jozavadi, Jediaeli, Mihaeli, Jozavadi, 
Elihu dhe Cilletai. Ata kishin qenë komandantë të njësive ushtarake të fisit të 
Mënasheut. 22Ata të gjithë ishin luftëtarë të shquar. Ata e përkrahën Davidin në luftë 
kundër bandave amalekase dhe u bënë udhëheqës në ushtrinë e tij. 23Dita ditës 
kalonin te Davidi gjithnjë e më shumë njerëz, për ta ndihmuar, kështu që, në fund, 
kishte në dorë një ushtri shumë të madhe. 
 
Davidi kurorëzohet në Hevron 
24Pas vdekjes së Shaulit, te Davidi në Hevron shkuan prijësit e ushtrisë së tij prej të 
gjitha fiseve të popullit, për ta caktuar mbret në vend të Shaulit, sipas urdhrit të Zotit. 
25Këtu janë numrat e tyre: 
Juda: 68 kapitenë të armatosur me mburoja dhe me shtiza. 26Shimoni: 71  kapitenë, 
luftëtarë trima. 27Levi: 46 kryetarë; 28ndër ta prifti Jehojada, udhëheqës i pasardhësve 
të Aharonit, me 3.700 veta, 29si dhe Cadoku, atëherë ende i ri, por luftëtar trim, me 
klanin e tij, d.m.th. 22 kryetarë. 30Benjamini: prej klanit të Shaulit u paraqitën 3 
kolonelë, sepse pjesa më e madhe e këtij klani atëherë ishte në anën e familjes së 
Shaulit. 31Efraimi: 208 kapitenë, burra të nderuar në klanet e tyre. 32Mënasheu 
perëndimor: 18 kolonelë; ata ishin të caktuar dhe të ngarkuar me detyrën që të 
shkonin në Hevron për të shpallur Davidin mbret. 33Jisakari: 200 kryetarë, me të gjithë 
burrat e tyre; ata e kuptuan momentin dhe e dinin se ç’duhej të bënte Izraeli. 
34Zevuluni: 50 kolonelë, të ushtruar në luftë me të gjitha armët dhe të vendosur për ta 
ndihmuar Davidin. 35Naftaliu: 1.000 kryetarë dhe 37 kolonelë të armatosur me shtiza 
dhe me mburoja. 36Dani: 286 kapitenë të armatosur për luftë. 37Asheri: 40 kolonelë të 
aftë dhe të gatshëm për luftë. 38Ruveni, Gadi dhe Mënasheu lindor, fiset në lindje të 
Jordanit: së bashku 120 kolonelë me armatim të plotë, të gatshëm për luftë. 
39Të gjithë këta luftëtarë shkuan në Hevron të radhitur dhe të armatosur me qëllimin e 
përbashkët ta shpallin Davidin mbret të mbarë Izraelit. Në këtë dëshirë ata ishin në një 
mendje me të gjithë izraelitët e tjerë. 40Ata qëndruan për tri ditë te Davidi në Hevron; 
ushqimin dhe pijen i siguruan judeasit e vendit. 41Edhe njerëzit prej rrethinave, madje 
edhe ata nga territoret fisnore të Jisakarit, Zevulunit dhe Naftaliut, ndihmuan për 
këtë. Mbi gomarë, deve, mushka dhe bagëti ata u sollën miell, fiq të thatë, verë dhe vaj 
ulliri, si dhe një numër të madh bagëtish dhe delesh, sepse në mbarë Izraelin 
mbretëronte një gëzim i madh. 
 
Davidi e merr arkën e besëlidhjes nga Kirjat-Jearimi 
(2 Sam 6,1-11) 

Davidi u këshillua me pleqtë, udhëheqësit, oficerët e njësive ushtarake dhe me 
kryetarët e familjeve. 2Pastaj iu drejtua mbarë popullit të mbledhur e i tha: «Në 

qoftë se jeni dakord dhe në qoftë se kështu e do Zoti, le të dërgojmë lajmëtarë në të 
gjitha krahinat e vendit. Le t’i thërrasin vëllezërit tanë që kanë mbetur në shtëpi, si dhe 
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priftërinjtë dhe levitët që janë në vendbanimet e tyre. Le të vijnë këtu të gjithë, 3dhe 
pastaj le ta marrim së bashku arkën e besëlidhjes e ta sjellim në Jerusalem, sepse në 
kohën e Shaulit nuk jemi kujdesur për të.» 4Mbarë mbledhjes i pëlqeu plani dhe ata 
vendosën ta zbatonin. 
5Davidi lajmëroi të mblidhej mbarë Izraeli, nga kufiri egjiptian në jug, deri në rrugën 
për në Hamat në veri, për të marrë arkën e besëlidhjes nga Kirjat-Jearimi. 6Kjo arkë i 
është kushtuar Perëndisë, Zotit, i cili është i ulur në fron përmbi engjëjt rojtarë. 
Kështu, Davidi shkoi bashkë me izraelitët për të marrë arkën e besëlidhjes në shtëpinë 
e Avinadavit në Baala, siç quhej ndryshe Kirjat-Jearimi në territorin e Judës. 7Ata e 
ngarkuan arkën e besëlidhjes mbi një karrocë të re, të papërdorur, dhe u nisën drejt 
Jerusalemit. Karrocën e drejtonin Uza dhe Ahjo. 8Rrugës Davidi, bashkë me popullin, 
kërcente me devocion të plotë ndaj Zotit. Njëkohësisht, ata këndonin të përcjellë nga 
lahutat, harpat, dajret, cimbalet dhe trumbetat. 
9Kur arritën në lëmin e Kidonit, qetë që ishin të mbrehur në karrocë ishin në  rrezik të 
dilnin nga zgjedha. Uza vuri duart mbi arkë, që të mos binte. 10Atëherë Zoti u zemërua 
me Uzën, sepse i kishte vënë duart mbi arkë, dhe bëri që ai të vdiste aty për aty. 
11Davidi u hutua, kur e pa që Zoti ia mori jetën Uzës në atë mënyrë. Prandaj ky vend 
edhe sot quhet Perec-Uza (Rrëmbimi i Uzës). 
12Davidit i hyri frika nga Perëndia. «Mos vallë ende nuk mund ta marr arkën atje ku 
jam vetë?» – tha me vete. 13Prandaj urdhëroi që të mos e çonin arkën në qytetin e 
Davidit, por ta shkarkonin e ta ruanin në shtëpinë e OvedEdomit, që rridhte nga Gati. 
14Atje arka qëndroi për tre muaj. Dhe Zoti e bekoi shtëpinë e OvedEdomit dhe gjithçka 
që i takonte atij. 
 
Davidi në Jerusalem 
(2 Sam 5,11-16) 

Hirami, mbreti i Tirit, dërgoi një delegacion te Davidi. Ai e furnizoi Davidin me 
dru cedrash dhe i dërgoi edhe gurgdhendës dhe zdrukthëtarë që i duheshin atij 

për të ndërtuar një pallat. 2Kështu, Davidi e kuptoi se vetë Zoti e kishte caktuar mbret 
mbi Izraelin dhe e kishte konsoliduar mbretërinë e tij. Zoti veproi kështu, sepse e 
donte popullin e tij, Izraelin. 3Në Jerusalem Davidi u martua me gra të tjera dhe ato i 
lindën djem të tjerë dhe vajza të tjera. 4Bijtë e lindur në Jerusalem quheshin: Shima, 
Shovav, Natan, Solomoni, 5Jivhar, Elishua, Elpelet, 6Nogah, Nefeg, Jafia, 7Elishama, 
Baaljada dhe Elifelet. 
 
Davidi prapëson sulmet e filistenjve 
(2 Sam 5,17-25) 
8Kur morën vesh se Davidi ishte bërë mbret i Izraelit, filistenjtë u afruan me të gjithë 
ushtrinë e tyre për ta shtënë në dorë. Davidi dëgjoi për këtë dhe doli për t’u bërë ballë. 
9Filistenjtë pushtuan rrafshinën e Rafaimit. 10Davidi e pyeti Perëndinë: «A duhet t’i 
sulmoj? A do të më japësh fitoren?» Zoti iu përgjigj: «Sulmoji! Do të të jap fitoren.» 
11Davidi doli dhe i mundi filistenjtë. Atëherë ai tha: «Ashtu siç shpërthen uji digën, 
kështu edhe Zoti, me dorën time, i ka shpërthyer radhët e armiqve të mi.» Prandaj atij 
vendi ia ngjitën emrin Baal-Peracim (Zoti i Shpërthimit). 12Filistenjtë, që morën 
arratinë, lanë prapa madje edhe figurat e perëndive të tyre, ndërsa Davidi dha urdhër 
që t’i digjnin. 
13Pas njëfarë kohe, filistenjtë dolën rishtas për ta sulmuar Davidin. Ata e ripushtuan 
këtë rrafshinë. 14Edhe kësaj here, Davidi e pyeti Perëndinë dhe ky iu përgjigj: «Mos i 
sulmo nga para, por kalo anash tyre, gjersa të arrish te kaçubat e balsamit, dhe që 
andej sulmoji! 15Sapo të dëgjosh një fëshfërimë, si ajo e hapave në majat e shkurreve të 
balsamit, sulmoji! Sepse atëherë do ta kuptosh se kam hyrë përpara teje në betejë, për 
ta mundur ushtrinë e filistenjve.» 16Davidi e ndoqi udhëzimin e Zotit. Ai e mundi 
ushtrinë filisteje dhe e dëboi nga Givoni deri në Gezer. 
17Fama e Davidit u përhap në të gjitha vendet dhe Zoti bëri që të gjithë popujt të kishin 
frikë prej tij. 
 
Përgatitjet për transportimin e arkës së besëlidhjes 

Davidi urdhëroi që t’i ndërtonin një pallat në qytetin e Davidit. Gjithashtu, ai 
caktoi një vend për arkën e besëlidhjes dhe urdhëroi që t’i ngrinin një tendë. 
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2Pastaj urdhëroi: «Vetëm levitët kanë të drejtë ta mbajnë arkën, sepse vetë Zoti i ka 
zgjedhur për ta mbajtur arkën e tij dhe për t’i shërbyer në çdo kohë». 
3Pastaj Davidi dha urdhër që të mblidhej mbarë Izraeli për ta sjellë arkën në vendin që 
ai i kishte përgatitur. 4Në mënyrë të veçantë u dërgoi fjalë priftërinjve, si pasardhës të 
Aharonit, dhe levitëve. 5-10U paraqitën kryetarët e klaneve të levitëve me farefisin e tyre. 
Prej pasardhësve të Kehatit ishin Urieli me 120 veta; prej pasardhësve të Merariut: 
Asaja me 220 veta; prej pasardhësve të Gershomit: Joeli me 130 veta; prej pasardhësve 
të Elicafanit: Shemaja me 200 veta; prej pasardhësve të Hevronit: Elieli me 80 veta; 
prej pasardhësve të Uzielit: Aminadavi me 112 veta. 
11Davidi dërgoi njerëz të merrnin priftërinjtë Cadok dhe Avjatar dhe udhëheqësit e 
zgjedhur të levitëve, 12dhe u tha: «Ju jeni kryetarët e fisit të Levit. Ju së bashku me 
vëllezërit tuaj fisnorë duhet të pastroheni, sepse ju duhet ta sillni arkën e Zotit në 
vendin që i kam caktuar. 13Herën e kaluar ju nuk ishit të pranishëm dhe Zoti, Perëndia 
jonë, na goditi rëndë, sepse nuk e kishim ndjekur udhëzimin e tij.» 
14Atëherë priftërinjtë dhe levitët u përgatitën për këtë shërbim. 15Levitët e morën arkën 
e besëlidhjes, bashkë me shtyllat e saj mbajtëse, mbi sup, sipas urdhrit që Zotit i 
kishte drejtuar Moisiut. 
16Davidi u dha urdhër udhëheqësve të levitëve që të caktonin disa prej farefisit të tyre si 
këngëtarë dhe muzikantë. Detyra e tyre ishte adhurimi i Zotit me këngë të gëzueshme 
dhe me këngë të shoqëruara me harpa, lahuta dhe cimbale. 17Me këtë detyrë ngarkuan 
Hemanin, birin e Joelit, Asafin, birin e Berehjës, dhe Etanin, birin e Kushajës, që u 
takonte pasardhësve të Merariut. 18Përveç këtyre, në radhën e dytë ishin levitët që 
vijojnë: Zakaria, Jaazieli, Shemiramoti, Jehieli, Uniu, Eliavi, Benaja, Maaseja, Matitja, 
Elifelehu, Mikneja, Oved-Edomi dhe Jeieli. 19Këngëtarët Heman, Asaf dhe Etan u binin 
cimbaleve prej bronzit. 20Zakaria, Jaazieli, Shemiramoti, Jehieli, Uniu, Eliavi, Maseja 
dhe Benaja u binin harpave me ton të lartë; 21Matitja, Elifelehu, Milneja, Oved-Edomi, 
Jeieli dhe Azarja u binin lahutave me ton të ulët. Me këto instrumente ata përcillnin 
këndimin. 
22Kenanja ishte ndër levitët që përgjigjej për punët e transportit. Meqë e njihte këtë 
punë, ai jepte udhëzime për transportimin e arkës së besëlidhjes. 23Berehja dhe Elkana 
ecnin përpara si rojtarë. 24Para arkës shkonin priftërinjtë Shevanja, Joshafati, Netaneli, 
Amasai, Zakaria, Benaja dhe Eliezeri, duke u rënë trumbetave. Nga pas i ndiqnin 
Oved-Edomi dhe Jehija si rojtarë. 
 
Davidi e merr arkën në Jerusalem 
(2 Sam 6,12-22) 
25Davidi, pleqtë e Izraelit dhe udhëheqësit e njësive ushtarake shkuan me ta, kur e 
morën arkën e besëlidhjes nga shtëpia e Oved-Edomit. Të gjithë ishin plot gëzim. 
26Meqë Perëndia kësaj here u siguroi sukses levitëve në mbajtjen e arkës, ata i 
kushtuan atij si flijim mirënjohjeje shtatë dema dhe shtatë cjep. 27Davidi ishte veshur 
me një petk prej liri të hollë. Kështu ishin veshur edhe levitët që mbanin arkën, 
këngëtarët dhe Kenanja, i cili mbikëqyrte transportimin. Vetë Davidi mbante nën këtë 
petk një këmishë priftërore prej liri. 28Mbarë populli këndoi nën tingullimin e brirëve, 
trumbetave, cimbaleve, harpave dhe lahutave. Kështu e përcollën arkën e Zotit deri në 
vendin e ri ku do të qëndronte. 
29Kur arritën qytetin e Davidit, Mihala, gruaja e Davidit, ishte ulur pranë dritares dhe 
po shihte se si mbreti kërcente dhe vallëzonte nga gëzimi. Ajo e pa këtë si të pa vend 
dhe e përbuzi. 

Arkën e besëlidhjes e sollën në tendën që kishte ngritur Davidi për të, dhe e 
vendosën brenda në vendin e caktuar. 2Davidi urdhëroi që t’i kushtonin 

Perëndisë flijime përkushtimi dhe të thernin kafshë për darkën lidhur me flijimin. 
Pastaj e la popullin të shkonte me bekimin e Zotit. 3Të gjithë izraelitët që ishin të 
pranishëm, burra dhe gra, morën për dhuratë një bukë dhe një porcion rrushi të thatë 
për ta marrë në shtëpi. 
4Disa levitë, që kishin kënduar gjatë transportimit të arkës, Davidi i caktoi me detyrë 
që, edhe në të ardhmen, ta kryenin këtë shërbim para arkës, duke kënduar këngë për 
ta adhuruar e për ta lavdëruar Zotin, Perëndinë e Izraelit. 5Drejtues të tyre caktoi 
Asafin, kurse Zakarinë zëvendës të tij. Për këtë shërbim caktoi gjithashtu Jaazielin, 
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Shemiramotin, Jehielin, Matitjën, Eliavin, Benajën, Oved-Edomin dhe Jeielin. Këta të 
gjithë duhej ta shoqëronin këndimin e tyre me harpa dhe me lahuta, ndërsa Asafi 
duhej t’u binte cimbaleve. 6Priftërinjtë Benaja dhe Jahaziel morën detyrën e 
përhershme që t’u binin trumbetave duke kaluar para arkës. 
 
Një këngë mirënjohjeje 
(Ps 105,1-15; 96,1-13; 106,1.47-48) 
7Atë ditë, Davidi urdhëroi që Asafi dhe vëllezërit e fisit të tij të këndonin këtë këngë për 
nder të Zotit: 
8”Falënderojeni Zotin! Thuajeni me zë të lartë se kush është Perëndia juaj; shpalluni të 
gjitha kombeve se ç’bëri ai! 9Këndoni dhe luani për nder të tij. Kujtojini mrekullitë e tij! 
10Jini krenarë për atë, Perëndinë e shenjtë! Gëzohuni për atë, ju që e kërkoni! 11Afrojuni 
Zotit, sepse ai është i fuqishëm; në çdo kohë kërkojeni praninë e tij! 12-13Ju pasardhës 
të shërbëtorit të tij, Avrahamit, ju pasardhës të Jakovit, të zgjedhurit e tij, kujtojini 
veprat e tij të fuqishme, mrekullitë dhe vendimet e tij gjyqësore! 
14Ai, Zoti, është Perëndia jonë; sundimi i tij përfshin mbarë botën. 15Mendoni për 
besëlidhjen që lidhi me ne, premtimi i tij vlen për mijëra breza. 16Kështu i bëri be 
Avrahamit; këtë ia vërtetoi Izakut me betim. 17Kështu edhe i premtoi Jakovit një 
besëlidhje të përjetshme me Izraelin. 18Ai u tha: «Po jua ndaj mbarë tokën e Kënaanit, 
po jua jap për trashëgim.» 19Atëherë ishte e lehtë për t’i numëruar; ata ishin vetëm një 
grusht njerëzish, të huaj, të imigruar në tokën (e premtuar). 20Ata shkonin sa në një 
popull tek tjetri, duke u endur nëpër vendet e sundimtarëve të shumtë. 21Por Perëndia 
nuk lejonte që t’i shtypte kush, për hirin e tyre i paralajmëroi sundimtarët: 22«Hiqni 
dorë nga shërbëtorët e mi të zgjedhur! Mos u bëni keq as sa një grimë lajmëtarëve të 
mi!»  
23Këndojini Zotit, ju banorë të mbarë botës; shpallni ditë e natë se si ju ndihmon ai me 
qejf! 24Tregojini mbarë njerëzimit për madhështinë e tij, njihini të gjitha kombet me 
veprat e tij të mëdha! 25Zoti është i fuqishëm, duhet lavdëruar; prej tij duhet të kemi 
frikë më shumë se prej të gjitha ’perëndive’ të tjera. 26Perënditë e kombeve janë vetëm 
idhuj të vdekur, por Zoti krijoi qiellin. 27Fuqia dhe madhështia e rrethojnë, madhështia 
dhe gëzimi mbushin Tempullin e tij. 
28Ngrihuni ta takoni, ju kombe! Tregojini Zotit nder, nënshtrojuni pushtetit të tij! 
29Jepini atij nderin që i përket. Sillni dhuratat për t’i flijuar në Tempullin e tij! Bini 
përmbys para tij, kur të paraqitet në shenjtëroren e tij! 30Mbarë bota të dridhet para tij! 
Toka ka themele të forta; ajo nuk do të shembet. 31Le të gëzohet qielli, toka të 
ngazëllohet! Thuajuni të gjithë njerëzve: «Zoti është mbret!» 32Le të tërbohet deti me 
gjithçka që jeton në të. Ara le të gëzohet, së bashku me gjithçka që rritet në të! 33Le të 
gëzohen pemët në pyll, sepse po vjen Zoti; ai vjen dhe do ta sigurojë drejtësinë në botë. 
34Falënderojeni Zotin, sepse ai është i mirë ndaj nesh, dashuria e tij kurrë nuk pushon! 
35Thuajini: «Shpëtona! Ti, o Perëndi, je çlirimtari ynë! Na nxirr nga popujt e huaj dhe na 
bashko përsëri! Atëherë do të të lavdërojmë ty, Perëndinë tonë të shenjtë, dhe do të 
ndjejmë kënaqësi të të falënderojmë!»  
36Lavdi i qoftë Zotit, Perëndisë së Izraelit, në jetë të jetëve!” 
Në këtë këngë u përgjigj mbarë populli: «Amen! Lavdi Zotit!» 
 
Rendi i shërbimit fetar në Givon dhe në Jerusalem 
37Asafi dhe burrat e tjerë të klanit të tij rrinin çdo ditë pranë arkës së besëlidhjes, për të 
kryer shërbimin e përhershëm si këngëtarë, sipas urdhrit të Davidit dhe sipas një 
rregulli të caktuar me përpikëri. 
38Edhe OvedEdomi, biri i Jedutunit, dhe anëtarët e fisit të tij, e morën shërbimin e tyre 
si rojtarë të portës. Atyre u takonte edhe Hoza. Gjithsej ishin 68 burra. 
39Ndërkohë, sipas urdhrit të Davidit, edhe priftërinjtë, Cadoku dhe farefisi i tij, 
vazhdonin të kryenin shërbimin e tyre në Tendën e shenjtë, që gjendej në vendin e 
flijimit të Givonit. 40Ata kishin për detyrë, si dhe më parë, që çdo mëngjes dhe çdo 
mbrëmje të kushtonin mbi altar flijimet e përkushtimit, si dhe të kryenin gjithçka që 
ishte caktuar në Ligjin që Zoti u kishte dhënë izraelitëve. 41Prej këngëtarëve kishin 
mbetur në Givon Hemani, Jedutuni dhe disa të tjerë, që ishin zgjedhur dhe ishin 
caktuar, për ta lavdëruar rregullisht Zotin edhe atje me këngën e tyre: «Dashuria e tij 
kurrë nuk pushon!» 42Ata i shoqëronin këngët që këndonin për nder të Perëndisë me 
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trumbeta, cimbale dhe me vegla të tjera muzikore. Bijtë e Jedutunit siguronin ruajtjen 
e portave. 
43Në fund, mbarë populli u kthye në vendbanimet e tij. Edhe Davidi shkoi në shtëpi për 
të përshëndetur familjen e tij. 
 
Premtimi i një mbretërie të përjetshme 
(2 Sam 7,1-17) 

Mbreti David, pasi ishte tërhequr në pallatin e tij, i tha një ditë profetit Natan: 
«Unë banoj këtu në një pallat prej cedri, kurse arka e besëlidhjes është në një 

tendë. A është në rregull kjo gjë?» 2Natani i tha: «Bëj çfarë ke ndër mend; Zoti do të të 
ndihmojë.» 
3Por, natën tjetër, Zoti i tha Natanit: 4”Shko te shërbëtori im, Davidi, dhe njoftoje: «Zoti 
të dërgon fjalë e të thotë: Jo, ti nuk do të më ndërtosh një shtëpi ku unë mund të 
banoj! 5Që nga koha kur i kam çliruar izraelitët nga Egjipti, ende nuk kam banuar në 
ndonjë shtëpi; kisha vetëm një tendë dhe endesha prej një vendi në një vend tjetër. 
6Askujt prej njerëzve që bëra gjykatës dhe udhëheqës të popullit tim nuk i kam thënë: 
’Përse nuk më ndërtoni një shtëpi prej cedri?’» 
7Prandaj lajmëroje shërbëtorin tim, Davidin: «Perëndia, Zoti i mbarë botës, të dërgon 
fjalë e të thotë: Të kam nxjerrë nga kopeja e deleve dhe të kam bërë sundimtar mbi 
popullin tim, Izraelin. 8Për gjithçka që ke ndërmarrë, të kam ndihmuar dhe i kam 
asgjësuar të gjithë armiqtë e tu. Të kam bërë të njohur dhe ti radhitesh midis më të 
mëdhenjve të botës. 9Popullit tim i kam dhënë vendbanim, një vend ku mund të banojë 
i sigurt. Nuk ka nevojë më të shqetësohet për armiqtë e vet, 10si dikur, kur emërova 
gjykatës mbi popullin tim. Përkundrazi, do t’i nënshtroj të gjithë armiqtë e tu. Ti nuk 
do të më ndërtosh asnjë shtëpi, por unë, Zoti, të njoftoj se unë do të të ndërtoj ty një 
shtëpi (dinasti). 11Kur të mbarojë koha jote, do të kujdesem që njëri prej bijve të tu ta 
trashëgojë fronin tënd mbretëror dhe unë do t’i jap qëndrueshmëri mbretërimit të tij. 
12Atëherë ai do të më ndërtojë një shtëpi dhe unë do ta ruaj përgjithmonë sundimin e 
pasardhësve të tij. 13Unë do të jem i ati dhe ai do të jetë im bir. Kurrë nuk do t’ia heq 
ndihmën time, siç ua hoqa paraardhësve të tij, 14por do t’ia besoj atij, përgjithmonë, 
sundimin tim mbi popullin tim, mbi Izraelin. Dinastia e tij do të qëndrojë 
përgjithmonë.»” 
15Natani i tregoi Davidit gjithçka që i kishte thënë Zoti. 16Atëherë mbreti hyri në Tendën 
e shenjtë ku ruhej arka e besëlidhjes, ra në gjunjë dhe u lut: ”O Zot, Perëndia ime! Nuk 
jam i denjë për gjithë atë që ke bërë dhe që më ke sjellë gjer këtu, për mua dhe familjen 
time. 17E tani do të bësh edhe më. Ti ke bërë premtime që u vlejnë pasardhësve të mi 
më të largët. Ti më tregon një nder më të madh sesa meritoj, o Zot, Perëndia ime! 
18Çfarë mund të dëshiroj më, pasi e ke nderuar aq lart shërbëtorin tënd? Ti i di 
mendimet e mia më të fshehta. 19Ti i ke bërë të gjitha këto, sepse më do dhe sepse ti 
kishe ndërmend të m’i njoftoje të gjitha këto plane të mëdha. 20Askush nuk është si ti. 
Gjithçka që kemi dëgjuar deri tani e vërteton se nuk ka Perëndi tjetër përveç teje. 21E 
cili popull në botë është si populli yt, Izraeli? Ku gjetiu një perëndi ka çliruar popullin e 
vet nga skllavëria për ta bërë pronën e tij? Ti ke bërë vepra të mëdha që ngjallin frikë, 
kështu që emri yt i madh është bërë i njohur në mbarë botën. Popullin tënd e ke 
nxjerrë nga Egjipti dhe popujt e tjerë që ishin (në vendin e premtuar) para tij, i ke 
dëbuar. 22Ti e ke bërë popullin e Izraelit përgjithmonë popullin tënd, o Zot, dhe je bërë 
Perëndia e tij. 23Tani bëj që të realizohet ajo që më ke premtuar mua dhe popullit tim 
për gjithë jetën! Plotësoje atë që ke premtuar! 24Atëherë nami yt do të lavdërohet 
përgjithmonë, dhe njerëzit do të besojnë tek ti dhe do të thonë: «Zoti i mbarë botës 
është Perëndia e Izraelit.» Gjithashtu bëj që të qëndrojë përgjithmonë dinastia ime. 25Ti, 
o Perëndia ime, vetë më ke thënë: «Unë do të të ndërtoj një shtëpi.» Për këtë guxoj të të 
lutem. 26Ti, o Zot, je Perëndia e vërtetë, kurse unë jam shërbëtori yt, dhe ti ma ke bërë 
këtë premtim madhështor. 27Ti ke vendosur ta bekosh dinastinë time, që të rrijë 
gjithnjë në fronin tim njëri prej pasardhësve të mi. E meqë ti e ke bekuar, dinastia ime 
do të jetë e bekuar përgjithmonë.” 
 
Davidi nënshtron popujt fqinjë 
(2 Sam 8,1-18) 
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Disa kohë më vonë Davidi i mundi filistenjtë. Ai i nënshtroi ata dhe ua mori 
qytetin Gat me fshatrat përkatëse. 

2Ai mundi edhe moavasit. I nënshtroi dhe i detyroi të paguanin haraç. 
3Pastaj mundi mbretin Hadad-Ezer nga Cova, territori i të cilit shtrihej deri në Hamat. 
Në atë kohë Hadad-Ezeri kishte dalë për të nënshtruar krahinën e Eufratit të lartë. 
4David i plaçkiti atij 1.000 karroca dhe zuri rob 7.000 karrocierë dhe 20.000 
këmbësorë. Prej kuajve të karrocave, mbajti për vete 100; të tjerëve urdhëroi që t’u 
pritnin dejtë. 
5Kur sirianët e Damaskut erdhën për të ndihmuar Hadad-Ezerin, Davidi i mundi edhe 
ata dhe prej tyre vrau 22.000 veta. 6Pastaj vuri trupa pushtuese në qytetet e tyre, i 
nënshtroi dhe i detyroi t’i paguanin haraç rregullisht. Zoti e ndihmoi Davidin, dhe bëri 
që t’i shkonte mbarë për gjithçka që ndërmori. 7Davidi plaçkiti edhe mburojat e arta që 
kishin mbajtur oficerët e lartë të Hadad-Ezerit dhe urdhëroi që t’i sillnin në Jerusalem. 
8Në qytetet Tivhat dhe Kun, që i takonin territorit të Hadad-Ezerit, i ra në dorë një sasi 
e madhe bronzi. Më vonë, Solomoni urdhëroi të prodhonin prej tij të ashtuquajturin 
«detin» e bronzit, të dy shtyllat dhe pajisjet e tjera prej bronzi që duheshin në Tempull. 
9Kur mbreti Toi nga Hamati mori vesh se Davidi i kishte asgjësuar mbarë forcat e 
armatosura të Hadad-Ezerit, e dërgoi të birin, Hadoranin, te mbreti David. I dërgoi 
përshëndetje dhe e uroi me rastin e fitores së tij mbi Hadad-Ezerin. Vetë Toi kishte 
bërë luftë herë pas here kundër Hadad-Ezerit. 10Hadorami i solli Davidit si dhurata 
sende prej ari, argjendi dhe bronzi.  

11Mbreti David ia dorëzoi të gjitha këto sende shenjtërores së Zotit, si dhe sendet dhe 
enët e argjendta dhe të arta që ua kishte plaçkitur popujve të tjerë, edomasve, 
moavasve, amonasve, filistenjve dhe amalekasve. 12Avishai, biri i Cerujës, i mundi 
edomasit në Luginën e Kripës, ku ranë 18.000 veta prej tyre.  

13Davidi vendosi në qytetin e tyre gjithashtu garnizone dhe i nënshtroi banorët e tij. 
Zoti e përkrahte Davidin dhe bëri që t’i shkonte mbarë për gjithçka që ndërmori. 
 
Nëpunësit më të lartë të Davidit 
14Si mbret i Izraelit, Davidi e mbante me paanësi drejtësinë në popullin e tij. 15Joavi, 
biri i Cerujas, ishte komandanti suprem i ushtrisë. Joshafati, biri i Ahiludit, ishte 
kryeministër. 16Cadoku, biri i Ahituvit, dhe Ahimelehu, biri i Avjatarit, ishin priftërinj. 
Shavsha ishte protokollisti shtetëror, kurse 17Benaja, biri i Jehojadës, ishte kapiteni i 
rojës personale të Davidit. Gjithashtu bijtë e Davidit morën detyrat kryesore në 
shërbimin mbretëror. 
 
Mbreti amonas fyen lajmëtarët e Davidit 
(2 Sam 10,1-19) 

Pas disa kohësh vdiq mbreti amonas, Nahashi, dhe biri i tij, Hanuni, u bë 
mbret. 2Davidi mendoi: «Me atin e tij kisha marrëdhënie të mira; dua të vazhdoj 

kështu edhe me birin e tij.» Prandaj dërgoi atje lajmëtarë për t’i shprehur ngushëllimin 
e tij. Kur mbërritën lajmëtarët në vendin e amonasve, 3kryetarët amonas i thanë 
mbretit: «A mendon se Davidi i ka dërguar lajmëtarët e tij vetëm për të nderuar atin 
tënd dhe për të të shprehur ngushëllimin e tij? Ata me siguri kanë ardhur për zbulim 
në vendin tonë, që më vonë ta pushtojnë!» 4Hanuni dha urdhër që t’i kapnin të 
dërguarit e Davidit, t’u rruanin mjekrën, t’u pritnin flokët dhe t’ua grisnin rrobat deri 
në të ndenjura. Pastaj i ktheu mbrapsht. 
5Pa arritur në Jerusalem, ata e lajmëruan për poshtërimin që u kishte bërë mbreti 
Hanun të dërguarve të tij. Atëherë, Davidi u nxori përpara një lajmëtar dhe u tha: 
«Rrini në Jeriho gjersa t’ju rritet përsëri mjekra; pastaj mund të ktheheni.» 
 
Fitorja mbi aleancën e amonasve dhe të sirianëve 
6Kur mbreti Hanun dhe amonasit e kuptuan se e kishin fyer rëndë Davidin, dërguan 
njerëz në Mesopotami, në Maaha të Sirisë dhe në Cova. Ata u çuan mbretërve të këtyre 
vendeve 35 tonë argjend dhe kërkuan prej tyre që t’i ndihmonin me luftëtarë me 
karroca. 7Ata mblodhën 3.200 karrocierë dhe bënë për vete mbretin e Maahës si aleat. 
Ky u afrua me luftëtarët e tij dhe e ngriti fushimin para qytetit Medeva. Edhe amonasit 
dolën nga qytetet e tyre dhe u mblodhën për luftë. 8Davidi i mori vesh këto përgatitje 
për luftë dhe i dha urdhër Joavit që t’u dilte përpara. 9Amonasit zunë vend para portës 
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së kryeqytetit të tyre, Rabës, ndërsa trupat e mbretërve të tjerë që u kishin ardhur në 
ndihmë, u radhitën për luftë larg, në fushë të hapur. 
10Kur Joavi e pa se armiqtë e kërcenonin nga të dyja anët, zgjodhi njerëzit e tij më të 
mirë për t’iu kundërvënë sirianëve. 11Trupat e tjerë duhej të luftonin kundër amonasve, 
nën komandën e vëllait të tij, Avishait. 12Joavi i tha Avishait: «Në qoftë se sirianët më 
prapësojnë, eja e më ndihmo. Në qoftë se ti duhet të zmbrapsesh para amonasve, unë 
do të të vij në ndihmë. 13Mos u tërhiq para numrit të madh të armiqve. Të luftojmë si 
trima dhe të patundur për popullin tonë dhe për qytetet e Perëndisë sonë. Zoti do ta 
zgjidhë këtë gjë siç i duket atij më e mirë.» 
14Joavi me njerëzit e tij filloi betejën dhe sirianët morën arratinë. 15Kur e panë këtë, 
edhe amonasit u zmbrapsën para Avishait dhe hynë në qytetin e tyre. Pastaj Joavi u 
kthye me ushtrinë e tij në Jerusalem. 
16Kur sirianët e kuptuan se izraelitët i kishin mundur, dërguan lajmëtarë te fiset e tjera 
siriane në veri të Eufratit dhe i thirrën për ndihmë. Ata erdhën dhe në krye kishin 
Shovahun, gjeneralin e Hadad-Ezerit. 17Kur dëgjoi për këtë Davidi, i mblodhi të gjithë 
izraelitët e aftë për luftë, kaloi Jordanin dhe iu afrua sirianëve. Ai e rreshtoi ushtrinë e 
tij përballë tyre. Sirianët sulmuan të parë. 18Por izraelitët i thyen keqas dhe i detyruan 
të iknin. Davidi dhe njerëzit e tij asgjësoi 700 karrocierë dhe vrau 4.000 këmbësorë. 
Ndër të zënët rob ishte edhe gjenerali, Shovahu. 
19Mbretërit sirianë, që gjer atëherë kishin qëndruar nën varësinë e Hadad-Ezerit, pas 
kësaj disfate bënë paqe me izraelitët dhe iu nënshtruan atyre. Por sirianët nuk guxuan 
t’i ndihmonin përsëri amonasit. 
 
Nënshtrimi i amonasve 
(2 Sam 12,26-31) 

Pranverën tjetër, në kohën kur mbretërit shkojnë në luftë, Joavi me ushtrinë e 
tij shkoi përsëri në luftë kundër amonasve. Ata shkretuan vendin e tyre, 

depërtuan deri në Raba dhe e rrethuan këtë qytet. Vetë Davidi rrinte në Jerusalem. 
Kur Joavi e kishte pushtuar dhe shkatërruar qytetin, 2shkoi edhe Davidi, i cili ia mori 
nga koka kurorën e artë Millkomit, perëndisë së amonasve. Ajo peshonte 35 kg dhe 
kishte një xhevahir të çmuar. Me të kurorëzuan vetë Davidin.  
Përveç kësaj, Davidi bëri plaçkë të madhe në qytet. 3Banorët i vuri në punë ndërtimi; 
ata u detyruan të punonin me sharra guri, me kazma të hekurta dhe me sëpata. 
Kështu i trajtoi edhe qytetet e tjera amonase. Pastaj, bashkë me ushtrinë e tij, u kthye 
në Jerusalem. 
 
Luftërat kundër filistenjve 
(2 Sam 21,15-22) 
4Më vonë, afër Gezerit, shpërtheu përsëri lufta me filistenjtë. Atëherë Sibehai nga 
Husha vrau viganin Sipai. 5Në një luftë tjetër me filistenjtë, Elhanani, biri i Jairit, vrau 
filistinin Lahmi nga Gati. Ky ishte vëlla i Goljatit dhe druri i shtizës së tij ishte i trashë 
sa një shul tezgjahu. 6Në një luftë tjetër që u zhvillua përsëri në Gat, në radhët e 
filistenjve ishte një vigan tjetër, shumë i madh. Ai kishte gjashtë gishtërinj në çdo dorë 
dhe gjashtë gishtërinj në çdo këmbë. 7Ai i përqeshi izraelitët, por Jonatani, biri i vëllait 
të Davidit, Shimës, e vrau. 8Këta katër viganë rridhnin nga Gati dhe ishin pasardhës të 
Rafës. Davidi dhe burrat e tij i vranë. 
 
Davidi shkel të drejtat e Perëndisë 
(2 Sam 24,1-25) 

Satani donte ta shpinte Izraelin në fatkeqësi. Prandaj e shtyri Davidin të 
urdhëronte regjistrimin e popullit.  

2Davidi i dha urdhër Joavit dhe udhëheqësve të popullit: «Përshkoni mbarë vendin nga 
Beersheva deri në Dan. Pastaj më lajmëroni për rezultatet (e regjistrimit), që ta di sa 
veta ka vendi.» 
3Joavi iu përgjigj: «O zoti dhe mbreti im! Do të dëshiroja më gjithë zemër që Zoti, 
Perëndia jote, të bëjë që ushtria e Izraelit të shtohet edhe njëqindfish. Të gjithë të 
qëndrojnë besnikë; le të të mjaftojë kjo! Përse kërkon që të regjistrohen? Përse ta 
ngarkosh Izraelin me një faj ♦ të tillë?» 
4Por mbreti nuk donte të ndërronte mendje, megjithë ndërhyrjen e Joavit. Kështu, 
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Joavi u nis për rrugë dhe e përshkoi mbarë vendin.  
Kur u kthye në Jerusalem, 5e njoftoi Davidin për rezultatet: në Izrael kishte 110.000 
burra që dinin të përdornin shpatën. Prej tyre 47.000 kishte në Judë.  

6Fiset e Levit dhe të Benjaminit Joavi nuk i kishte regjistruar, sepse ata nuk ishin 
aspak dakord me urdhrin e mbretit. 
_____________ 
♦ regjistrimi do të nënkuptonte mosbesim te Zoti, i cili ishte mbrojtësi i Izraelit, dhe kështu 
mendjemadhësi. 
 
Ndëshkimi bie mbi popullin 
7Perëndisë nuk i pëlqeu ajo që kishte bërë Davidi. 8Atëherë Davidi iu lut Zotit: «O Zot, 
kam bërë gabim të madh! Ma fal fajin tim! Kam vepruar pa u menduar mirë.» 9Por Zoti 
i tha Gadit, i cili ishte profeti dhe këshilltari i Davidit: 1012 «Shko te Davidi me lajmin, me 
të cilin të kam ngarkuar!» 
Gadi shkoi te Davidi dhe i tha: «Zoti më dërgon tek ti. Ai të jap zgjedhjen ndërmjet tri 
fatkeqësive. Cilën dëshiron: që për tre vjet të bjerë në vendin tënd një zi buke, ose që të 
detyrohesh të ikësh prej armiqve të tu, që të ndjekin me shpatë për tre muaj, ose që të 
bëjë kërdinë në vendin tënd një murtajë triditore, shpata e Zotit, dhe kështu engjëlli i 
Zotit të vrasë në Izrael shumë veta? Mendohu mirë dhe më thuaj cilën përgjigje duhet 
t’i jap Zotit.» 
13Davidi i tha Gadit: «Jam para një zgjedhjeje të tmerrshme! Por në qoftë se duhet të 
jetë kështu, më mirë të bie në duart e Zotit, sepse ai është plot mëshirë; por jo në duart 
e njerëzve!» 
14Zoti bëri që ndër izraelitët të shpërthente murtajë dhe prej saj ranë viktimë 70.000 
veta. 15Ai e dërgoi engjëllin e vdekjes në Jerusalem, për ta shkretuar qytetin. Por, kur e 
pa engjëllin që vepronte në mënyrë aq mizore, Zotit i erdhi keq dhe i dha urdhër: «Ndal, 
mjafton! Mos godit më!» 
Engjëlli i Zotit në atë çast ishte në lëmin e jevusasit Arauna. 16Kur Davidi ngriti sytë, e 
pa që po qëndronte atje midis tokës dhe qiellit. E kishte nxjerrë shpatën dhe e mbante 
të shtrirë mbi Jerusalemin. Davidi dhe pleqtë e qytetit, të gjithë të mbuluar me veshje 
vajtimi, kishin rënë përmbys me fytyrë në tokë. 17Davidi iu lut Zotit: «Zoti im, Perëndia 
ime, unë jam fajtor! Unë e dhashë urdhrin për regjistrim. Unë, mbreti, kam bërë gabim 
të rëndë; populli im nuk ka bërë asgjë të keqe. O Zoti im, Perëndia ime, më ndëshko 
mua dhe familjen time, por kurseje popullin tim nga plagë të tilla!» 
18Engjëlli i Zotit urdhëroi Gadin, që t’i thoshte mbretit të ngjitej në lëmin e Araunës dhe 
të ndërtonte atje një altar për nder të Zotit. 19Davidi shkoi në lëmë, siç e urdhëroi 
profeti në emër të Zotit. 20Pak më parë, Arauna po shinte grurin me katër bijtë e tij. Kur 
kishte kthyer kokën, kishte parë engjëllin. Bijtë e tij kishin ikur dhe ishin fshehur nga 
frika. 
21Kur Arauna pa se po afrohej Davidi, e la punën, i doli përpara dhe ra përmbys para 
tij. 22Davidi i tha Araunës: «Ma jep lëmin! Do të ta blej aq sa kushton në të vërtetë dhe 
mbi të do të ndërtoj një altar për nder të Zotit, që të pushojë murtaja.» 23Arauna iu 
përgjigj: «Merre, o zoti im dhe mbreti im, dhe bëj me të si të të pëlqejë! Do të ta jap 
falas. Merri edhe qetë për flijimin e përkushtimit, slitën e shirjes për dru dhe grurin për 
blatimin drithor.» 24«Jo, – i tha mbreti, – dua ta blej me çmim të plotë. Nuk mund të ta 
marr pronën tënde për t’ia dhënë Zotit, as dua t’i kushtoj flijim përkushtimi një kafshë 
që ma ka dhënë një tjetër. 
25Davidi pagoi 600 monedha për lëmin. 26Menjëherë dha urdhër që atje të ndërtohej 
altari. Mbi të i kushtoi Zotit flijime përkushtimi dhe flijime miqësie dhe pastaj iu lut 
Zotit. Si përgjigje, Zoti bëri që të binte zjarri nga qielli, i cili e dogji flijimin në altar. 
27Pas kësaj, ai e urdhëroi engjëllin që ta fuste shpatën në mill. 
28Nga zjarri Davidi e kuptoi se Zoti ia kishte dëgjuar lutjen dhe se i lejohej të kushtonte 
flijime në lëmin e jevusasit, Araunës. 29Tenda e shenjtë, e cila ishte ngritur me urdhrin 
e Moisiut, si dhe altari për flijimin e përkushtimit në atë kohë ende gjendeshin në 
shenjtëroren që ishte në Givon. 30Por, Davidi nuk guxonte më të shkonte atje për t’iu 
lutur Zotit, kaq e kishte tmerruar engjëlli me shpatë. 

Prandaj ai tha: «Tempulli për Zotin, Perëndinë tonë, dhe altari, mbi të cilin 
izraelitët do t’i kushtojnë flijimet e tyre të përkushtimit, le të ndërtohet këtu.» 22
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Përgatitjet për ndërtimin e Tempullit 
2Davidi dha urdhër që t’i mblidhnin të gjithë burrat që rridhnin nga popujt e tjerë. Ai i 
caktoi ata të punonin në gurore. Ata u detyruan të gdhendnin gurët e mëdhenj që do 
të përdoreshin për ndërtimin e Tempullit. 3Ai dha urdhër të grumbullonin shumë 
hekur, prej të cilit do të prodhoheshin gozhdët për kanatet e dyerve, si dhe kanxhat 
për muraturën. Mblodhi edhe një sasi aq të madhe bronzi, saqë nuk mund të 
peshohej. 4Nga Sidoni dhe Tiri ai urdhëroi të merrnin trungje cedrash të panumërt. 
5Davidi i bëri të tëra këto, sepse mendonte: ’Im bir, Solomoni, është ende i ri dhe pa 
përvojë; por Tempulli duhet të bëhet një ndërtesë aq madhështore, saqë të admirohet 
në mbarë botën. Prandaj unë do të përgatit gjithçka për të.’ Kështu, para vdekjes së tij, 
Davidi i mori të gjitha masat e nevojshme për ndërtimin e Tempullit. 
6Pastaj thirri të birin, Solomonin, dhe i dha detyrën që të ndërtonte një tempull për 
Zotin, Perëndinë e Izraelit. 7Ai i tha: «O biri im! Kisha ndër mend ta ndërtoja vetë këtë 
tempull për nder të Zotit, Perëndisë tim. 8Por ai më dërgoi fjalë e më tha: «Ti ke bërë 
vazhdimisht luftëra dhe ke derdhur shumë gjak. Për këtë nuk të lejohet të më ndërtosh 
një tempull. 9Por ke një bir, Solomonin; ai do të jetë, në përputhje me emrin e tij, njeri i 
paqes. Vetë unë do të kujdesem që kombi izraelit, nën sundimin e tij, të jetojë i qetë e 
në paqe dhe të mos kërcënohet nga ndonjë armik. 10Solomoni do të ma ndërtojë 
Tempullin. Ai do të jetë biri im, dhe unë do të jem i ati; sundimin e tij mbi Izraelin do 
ta përforcoj përgjithnjë.» 11Kështu, Zoti dërgoi fjalë e më tha. «Ai do të të ndihmojë, o 
biri im, që të të dalë mbarë ndërtimi i Tempullit, siç e tha vetë. 12-13Kur të të bëjë 
sundimtar mbi Izraelin, Zoti, Perëndia jote, do të të japë dijeni dhe gjykim, që ta 
ndjekësh me përpikëri vullnetin e tij, të gjitha porositë dhe rregullat, që ai ia dha 
Moisiut për t’ua përcjellë izraelitëve. Në qoftë se vepron kështu, do të kesh sukses. Mos 
u mashtro dhe mos ki frikë, por ji guximtar dhe i vendosur! 14Ki parasysh që, megjithë 
vështirësitë, kam mbledhur 3.500 tonë ar dhe 35.000 tonë argjend për ndërtimin e 
Tempullit, si dhe sasi aq të mëdha hekuri dhe bronzi, saqë nuk mund të peshohen. 
Unë kam marrë edhe dru dhe gurë për ndërtim, por ti duhet t’i shtosh këto rezerva. 
15Në dispozicionin tënd ke një numër të madh punëtorësh ndërtimi: gurgdhendës, 
muratorë dhe zdrukthëtarë, si dhe artizanë të aftë, 16që mund të bëjnë punime me ar, 
me argjend, me hekur dhe me bronz. Prandaj përvishju punës dhe Zoti do të të 
ndihmojë!» 
17Davidi u dha urdhër të gjithë kryetarëve në Izrael, që ta përkrahnin birin e tij, 
Solomonin, në ndërtimin e Tempullit. 18Ai u tha: «Mos harroni që Zoti, Perëndia juaj, ju 
ka ndihmuar! Luftërat me popujt përreth mbaruan. Banorët e mëparshëm të këtij 
vendi Zoti i ka lënë në dorën time, kështu që vendi tani i takon Zotit dhe popullit të tij. 
19Prandaj bëni çmos ta dëgjoni Zotin, Perëndinë tuaj! Përvishjuni punës dhe ndërtojeni 
shenjtëroren për nder të tij, kështu që arka e besëlidhjes dhe sendet e shenjta të gjejnë 
në të vendin e tyre të sigurt!» 
 
Davidi cakton grupet levitike të shërbimit 

Kur Davidi ishte plakur dhe jeta e tij po mbaronte, ai e caktoi Solomonin, birin e 
tij, si trashëgimtar të fronit të Izraelit. 2Për këtë ai lajmëroi të mblidheshin të 

gjithë udhëheqësit e popullit dhe levitët. 
3Davidi dha urdhër që të regjistroheshin të gjithë levitët meshkuj, që ishin 30 vjeç e 
lart. Ky regjistrim nxori 3.800. 4Davidi caktoi 2.400 prej tyre për shërbim në Tempullin 
e Zotit, 600 si nëpunës dhe gjyqtarë, 5400 si rojtarë të portave dhe 400 si këngëtarë, 
për të lavdëruar Zotin dhe njëkohësisht, për t’u rënë instrumenteve që kishte prodhuar 
vetë Davidi. 
6Davidi i ndau levitët në tri grupe, sipas prejardhjes së tyre nga Gershoni, Kehati ose 
Merariu, bijtë e Levit. 
7Nga Gershoni rridhnin Ladani dhe Shimiu. 8Ladani kishte tre djem. I pari ishte 
Jehieli; pastaj Zetami dhe Joeli. 9Shimiu kishte tre djem: Shelomitin, Hazielin dhe 
Haranin. Ata ishin kryetarët e klaneve që rridhnin nga Ladani. 10-11Shimiu kishte edhe 
katër djem: Jahatin, Zizën, Jeushin dhe Berian. Por këta dy të fundit kishin pak 
fëmijë, prandaj së bashku bënin një klan të vetëm dhe vetëm një grup shërbimi. 
12Kehati kishte katër djem: Amramin, Jicharin, Hevronin dhe Uzielin. 13Nga Amrami 
rridhnin Aharoni dhe Moisiu. Aharoni dhe pasardhësit e tij u shuguruan priftërinj 
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përgjithmonë. Atyre iu besuan detyrat më të shenjta. Vetëm atyre u lejohej të digjnin 
flijime në altar për nder të Zotit dhe t’ia thoshin bekimin e tij kishës. 14Moisiu, njeriu i 
Perëndisë, dhe pasardhësit e tij numëroheshin ndër levitët. 15Bijtë e tij quheshin 
Gershom dhe Eliezer. 16Djali i parë i Gershomit ishte Shuvaeli. 17Eliezeri kishte vetëm 
një djalë, që quhej Rehavja; ndërsa këtij i lindën shumë djem. 18Ndër bijtë e Jicharit, i 
pari ishte Shelomiti. 19Biri i parë i Hevronit quhej Jerija, kurse i dyti Amarja, i treti 
Jahaziel dhe i katërti Jekamam. 20Biri i parë i Uzielit quhej Miha dhe i dyti Jishija. 
21Prej Merariut rridhnin Mahliu dhe Mushiu. Bijtë e Mahliut ishin: Elazari dhe Kishi. 
22Pas vdekjes së tij, Elazari nuk la asnjë djalë, por vetëm vajza. Këto u martuan me 
kushërinjtë e tyre, bijtë e Kishit. 23Mushiu kishte tre djem: Mahliun, Ederin dhe 
Jeremotin. 
24Këta kryetarë të pasardhësve të Levit ishin ngarkuar, pra, bashkë me klanet e tyre, 
me kryerjen e shërbimit në Tempull. U numëruan të gjithë burrat, që nga mosha 20 
vjeç e lart dhe secili u shënua në regjistrat e emrave. 2527Kështu kishte urdhëruar vetë 
Davidi. Ai kishte thënë: 
«Zoti, Perëndia e Izraelit, ia ka dhënë këtë vend popullit të tij, që të banojë përherë 
këtu. Edhe Ai vetë e ka caktuar vendbanimin e tij përgjithmonë në Jerusalem. Prandaj 
levitët nuk kanë pse ta mbajnë më me vete Tendën e shenjtë, bashkë me pajisjet e saj 
përkatëse. 28Në vend që të bëjnë këtë, ata duhet t’i ndihmojnë priftërinjtë në Tempull. 
Atje ata duhet të mbikëqyrin oborret e jashtme dhe sallat, të pastrojnë pajisjet e 
shenjta dhe të bëjnë të gjitha punët e nevojshme lidhur me Tempullin. 29Ata duhet të 
kujdesen për bukët e kushtuara (Zotit), si dhe për miellin prej të cilit gatuhen pitet e 
ndorme dhe petullat për blatimin drithor. Ata kanë për detyrë edhe kontrollimin e 
masave të kapacitetit dhe të gjatësisë. 30Këngëtarët duhet të rrinë gati çdo mëngjes dhe 
çdo mbrëmje për ta lavdëruar Zotin me këngë lavdërimi dhe falënderimi. 31Sa herë që i 
kushtohen Zotit flijime përkushtimi, pra, të shtunën, me rastin e hënës së re dhe të 
festave të mëdha, ata duhet të paraqiten para Zotit sipas numrit të caktuar. 32Kështu, 
levitët duhet t’i kryejnë shërbimet e tyre në Tendën e shenjtë dhe në Tempull, si dhe t’i 
ndihmojnë priftërinjtë, vëllezërit e fisit të Aharonit, në të gjitha detyrat e tyre.» 
 
Grupet e shërbimit të priftërinjve 

Edhe priftërinjtë, pasardhësit e Aharonit, ishin ndarë në grupe për shërbim. 
Aharoni kishte katër djem: Nadavin, Avihuin, Elazarin dhe Itamarin. 2Nadavi 

dhe Avihui vdiqën gjersa ishte gjallë Aharoni, dhe nuk lanë djem. Prandaj që atëherë 
vetëm Elazari dhe Itamari kryenin shërbimin priftëror. 3Me ndihmën e Cadokut, një 
pasardhësi të Elazarit, dhe të Ahimelehut, pasardhës i Itamarit, Davidi i ndau 
priftërinjtë në grupe për shërbim. 4Kështu doli që numri i burrave që ishin pasardhës 
të Elazarit ishte më i madh se numri i pasardhësve të Itamarit. Prandaj edhe 
pasardhësit e klanit të Elazarit, të drejtuar nga kryetarët e tyre, krijuan 16 grupe 
shërbimi, kurse ata të familjes së Itamarit vetëm 8. 5Por renditja e tyre u vendos me 
short, sepse kryepriftërinjtë, kryesia e shenjtërores, zgjidheshin jo vetëm prej 
pasardhësve të Elazarit, por pjesërisht edhe prej atyre të Itamarit. 
6Protokollisti Shemaja, biri i Netanelit, që ishte levit, shënoi gjithçka me shkrim. Në 
këtë ceremoni morën pjesë: mbreti, udhëheqësit e popullit, prifti Cadok, Ahimeleku, 
biri i Avjatarit, si dhe kryetarët fisnorë të priftërinjve dhe të levitëve. Shorti u hodh dy 
herë radhazi për klanet e pasardhësve të Elazarit dhe një herë për ato të Itamarit. 
7-18Me short u caktuan grupet e shërbimit që vijojnë: 1. Jojarivi, 2. Jedaja, 3. Harimi, 4. 
Seorimi, 5. Malkija, 6. Mijamini, 7. Koci, 8. Avija, 9. Jeshua, 10. Shehanija, 11. 
Eljashivi, 12. Jakimi, 13. Hupa, 14, Jeshavavi, 15. Bilga, 16. Imeri, 17. Heziri, 18. 
Piceci, 19. Petahja, 20. Ezekieli, 21. Jahini, 22. Gamuli, 23. Delaja, 24. Maasja. 
19Priftërinjtë duhej të hynin në Tempull sipas kësaj renditjeje të grupeve të shërbimit. 
Shërbimi duhej kryer sipas rregullave që u kishte lënë stërgjyshi më i lashtë i fisit të 
tyre, Aharoni, të cilit ia kishte dhënë vetë Zoti, Perëndia e Izraelit. 
 
Një listë plotësuese e levitëve 
20Kryetarët e tjerë fisnorë të levitëve ishin: 
Jehdeja, që rridhte nga Amrami nëpër Shuvaelin; 21Jishija, pasardhës i Rehavjës; 
22Jahati, që rridhte nga Shelomiti nëpër Jicharin; 23Amarja, Jahazieli dhe Jakamami, 
pasardhës të Jerijës; 24Shamiri, që rridhte nga Uzieli nëpër Mihën; 25Zakaria, pasardhës 
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i Jishijës, vëllait të Mihës; 26Mahliu dhe Mushiu, që rridhnin prej Jaazijës, birit të 
Merariut. 
27Pasardhës të tjerë të Jaazijës ishin: Shohami, Zakuri dhe Ivriu. 28Bijtë e Mahliut ishin: 
Elazari dhe Kishi. Elazari nuk kishte djem. 29Biri i Kishit quhej Jerahmeeli. 30Bijtë e 
Mushiut ishin: Mahliu, Ederi dhe Jerimoti. 
Kaq për klanet e levitëve. 
31Edhe ata vendosën me short renditjen e tyre, pikërisht si priftërinjtë, vëllezërit e tyre 
fisnorë, në prani të mbretit David, Cadokut, Ahimelehut dhe të kryetarëve fisnorë të 
priftërinjve dhe të levitëve. Kështu, familjet e kryetarëve fisnorë u trajtuan njëlloj me 
ato të vëllezërve të tyre më të rinj. 
 
Grupet e shërbimit të këngëtarëve 

Së bashku me ata që përgjigjeshin për shërbimin e Tempullit, Davidi caktoi 
edhe këngëtarët që ishin burrat e klaneve të Asafit, Hemanit dhe Jedutunit. Ata 

kishin për detyrë ta lavdëronin Perëndinë me këngët e tyre dhe t’i shoqëronin këngët 
me lahuta dhe me cimbale. Për këtë u përcaktuan burrat që vijojnë: 
2Bijtë e Asafit: Zakuri, Josefi, Netanja dhe Asharela. Ata ishin nën drejtimin e të atit 
dhe kishin për detyrë, sipas urdhrit të Davidit, që ta lavdëronin Perëndinë me këngë. 
3Bijtë e Jedutunit ishin: Gedalja, Ceriu, Isaia, Shimiu, Hashavja dhe Matitja, gjithsej 
gjashtë veta. Ata u binin lahutave nën drejtimin e të atit, i cili e adhuronte dhe e 
lavdëronte Zotin me këngë. 
4Bijtë e Hemanit ishin: Bukija, Matanja, Uzieli, Shuvaeli, Jerimoti, Hananja, Hananiu, 
Eliata, Gidaltiu, Romamti-Ezeri, Joshvekasha, Mallotiu, Hotiri dhe Mahazioti. 5Këta të 
gjithë ishin bijtë e Hemanit, i cili vetë ishte në shërbim të mbretit si këshilltar profetik. 
Perëndia i kishte premtuar atij ta bënte njeri të nderuar; për këtë i kishte dhënë 14 
djem dhe 3 vajza. 
6Pas mbarimit të ndërtimit të Tempullit, të gjithë këta njerëz kishin për detyrë t’u binin 
cimbaleve, harpave dhe lahutave, nën drejtimin e etërve, Asafit, Jedutunit dhe 
Hemanit, për t’i përcjellë këngët, siç e kishte caktuar mbreti që më parë. 7Së bashku 
me vëllezërit e tyre fisnorë, që kishin formuar grupet për këndimin në shërbesat fetare, 
ata numëronin 288 veta, të gjithë njerëz me aftësi të veçanta. 8Edhe ata e vendosën me 
short renditjen, sipas së cilës duhej të kryenin shërbimin e tyre. Kështu, ata që ishin 
më të moshuar, u trajtuan njëlloj me të rinjtë dhe mësuesit njëlloj me nxënësit. 9-

31Kryetarët e klaneve, bashkë me bijtë dhe farefisin e tyre, krijuan grupe prej 12 
vetash. Sipas shortit, renditja e kryetarëve të grupeve ishte: 
1. Josefi, nga klani i Asafit, 2. Gedalja, 3. Zakuri, 4. Ceriu, 5. Netanja, 6. Bukija, 7. 
Azarela, 8. Isaia, 9. Matanja, 10. Shimiu, 11. Uzieli, 12. Hashavja, 13. Shuvaeli, 14. 
Matitja, 15. Jerimoti, 16. Hananja, 17. Joshvekashu, 18. Hananiu, 19. Mallotiu, 20. 
Eliata, 21. Hotiri, 22. Gidaltiu, 23. Mahazioti, 24. Romamti-Ezeri. 
 
Rojtarët e portave 

Edhe rojtarët e portave ishin të ndarë në grupe. Prej klanit të Korahut rridhte 
Meshelemja, biri i Kores dhe nip i Aviasafit. 2-3Shtatë bijtë e Meshelemjës ishin, 

të radhitur sipas moshës: Zakaria, Jediaeli, Zevadja, Jatnieli, Elami, Johanani dhe 
Eljoenai. 
4-5Edhe Oved-Edomi u përfshi ndër ta. Perëndia e kishte bekuar duke i dhënë tetë 
djem; këta ishin, të radhitur sipas moshës: Shemaja, Jozavadi, Joahu, Sahari, 
Netaneli, Amieli, Jisakari dhe Peulletai. 6Bijtë e Shemajës zunë vendet kryesore në 
klanin e tyre, sepse ata ishin njerëz të shquar. 7Këta ishin: Otniu, Refaeli, Ovedi dhe 
Elzavadi, si dhe vëllezërit e tyre Elihui dhe Zemahja, dy burra shumë të talentuar. 8Të 
gjithë këta rojtarë portash ishin pasardhës të Oved-Edomit. Ata, bijtë e tyre, si dhe 
gjithë farefisi ishin shumë të aftë për shërbimin e tyre, dhe përbënin gjithsej 62 veta. 
9Bijtë dhe farefisi i Meshelemjës ishin vetëm 18 veta, por edhe ata kishin aftësi të 
veçanta. 
10-11Prej klanit të Merariut rridhte Hoza. Ai kishte katër djem: Shimriun, Hilkijën, 
Tevaljën dhe Zakarinë. Megjithëse Shimriu nuk ishte djali i parë, i ati e kishte emëruar 
kryetar të grupit të shërbimit. Familjes së Hozës, bij dhe farefis, i takonin gjithsej 13 
veta. 
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12Repartet e rojtarëve të portave u formuan nga kryetarët e familjeve dhe të gjithë 
burrat e tjerë të tyre. Ashtu si levitët e tjerë, edhe ata kryenin shërbimin lidhur me 
Tempullin. 13Ata vendosën me short se cilën portë kishte për detyrë të ruante çdo 
familje. Kështu u trajtuan në barazi të plotë të gjithë, si ata më në moshë, ashtu edhe 
të rinjtë. 14Për ruajtjen e portës lindore shorti i ra Meshelemjës, kurse për ruajtjen e 
portës veriore të birit, Zakarisë, që ishte i njohur si këshilltar i urtë. 15Shorti për 
ruajtjen e portës jugore i ra Oved-Edomit, kurse për ruajtjen e depos bijve të tij. 
16Ruajtja e portës perëndimore dhe e portës së Shallehetit, në rrugën që shkon duke u 
ngjitur lart, iu caktua Shupimit dhe Hosës. 
Rojet u ndanë si vijon: 17Në portën lindore duhej të bënin rojë shtatë veta çdo ditë, në 
portën e veriut katër veta çdo ditë, në portën jugore gjithashtu katër veta çdo ditë, në 
depo dy grupe me nga dy veta çdo ditë, 18dhe në anën perëndimore duhej të bënin rojë 
çdo ditë katër veta pranë rrugës dhe dy në sheshin e Parvarit. 
19Këto ishin repartet e veçanta të rojtarëve të portave, që u takonin të gjithë 
pasardhësve të Korahut dhe Merariut. 
 
Mbikëqyrësit e thesarit 
20Disa levitë të tjerë kishin si detyrë mbikëqyrjen mbi thesaret e Tempullit dhe mbi 
dhuratat e kushtuara, që ishin dhuruar për mirëmbajtjen e Tempullit. 21-22Pasardhësit 
e Ladanit nga klani i Gershonit, ishin Jehieli dhe bijtë e tij, Setami dhe Joeli. Këta 
ishin kryetarët e klaneve të tyre dhe ishin ngarkuar të ruanin thesaret e Tempullit. 
23Përveç këtyre, me këtë detyrë ishin ngarkuar edhe pasardhësit e Amramit, Jicharit, 
Hevronit dhe Uzielit. 
24Dikur kryembikëqyrës mbi thesaret e Tendës së shenjtë ka qenë Shuvali. Ai ishte biri 
i Gershomit dhe ky ishte njëri prej dy bijve të Moisiut. 25Prej Eliezerit, birit tjetër të 
Moisiut, rridhte Rehavja. Biri i këtij ishte Isaia, kurse pasardhësit e mëtejshëm në 
renditje të drejtpërdrejtë ishin Jorami, Zihriu dhe Shelomiti. 26Shelomiti bashkë me 
vëllezërit e tij, kishte për detyrë të ruante dhuratat e kushtuara, që kishin dorëzuar 
prej plaçkës së tyre të luftës mbreti David, kryetarët fisnorë, kapitenët, kolonelët dhe 
komandantët e ushtrisë, 27për ta pajisur sa më mirë Tempullin. 28Më parë kishin dhënë 
dhurata të tilla profeti Samuel dhe Shauli, biri i Kishit, Avneri, biri i Nerit, dhe Joavi, 
biri i Cerujës. Të gjitha dhuratat i mbikëqyrte Shelomiti dhe vëllezërit e tij. Kushdo që 
sillte një dhuratë të tillë, duhej t’ua dorëzonte atyre. 
 
Detyrat administruese të levitëve të tjerë 
29Kenanja dhe bijtë e tij, që u takonin pasardhësve të Jicharit, ishin me detyrë jashtë 
Jerusalemit. Ata vepronin si nëpunës dhe gjyqtarë. 30Prej pasardhësve të Hevronit, 
Hashavja bashkë me anëtarët e klanit të tij ishin emëruar si mbikëqyrës. Ata punonin 
në territorin në perëndim të Jordanit, jo vetëm për interesat e Tempullit, por edhe për 
administrimin mbretëror. Ata ishin gjithsej 1.700 veta, të gjithë njerëz me aftësi të 
veçanta. 
31Kryetari i pasardhësve të Hevronit ishte Jerija. Vitin e 40-të të mbretërimit të Davidit, 
lidhur me këtë klan, u bënë hulumtime në regjistrat gjenealogjike dhe u gjetën në 
Jazer të Gileadit, ushtarë të shquar që ishin anëtarë të këtij klani. 32Davidi e caktoi 
Jerijën dhe njerëzit e tij në territorin në lindje të Jordanit, ku banonin fiset e Ruvenit, 
Gadit dhe gjysma e fisit të Mënasheut. Ata ishin gjithsej 2.700 veta, secili prej tyre 
kryetar i familjes së vet, që vepronin atje si mbikëqyrës për punët e Tempullit dhe të 
mbretit. 
 
Organizimi i ushtrisë 

1-15Këtu vijon lista e izraelitëve në shërbim të mbretit, e kryetarëve fisnorë, e 
kolonelëve, e kapitenëve si dhe e administratorëve të pasurisë mbretërore. 

Të gjithë burrat e aftë për luftë ishin të ndarë në 12 reparte. Ata paraqiteshin (për 
shërbim) një muaj në vit dhe pastaj shkonin në shtëpi. Çdo repart ishte ndarë në 24 
njësi. Komandantët e reparteve ushtarake ishin burrat që vijojnë: 
Muaji i parë: Joshavami, biri i Cavdielit dhe pasardhës i Perecit. Ai ishte komandant i 
të gjithë oficerëve të repartit të tij për këtë muaj. Muaji i dytë: Dodai nga Ahoahu. 
Oficieri më i lartë i repartit të tij ishte Mikloti. Muaji i tretë: Benaja, biri i kryepriftit 
Jehojada. Ai ishte njëri nga «Tridhjetë Trimat». Kur ky udhëhiqte këta të Tridhjetë, 
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komandën e repartit të tij e merrte Amisavadi, i biri. Muaji i katërt: Asaheli, vëllai i 
Joavit: më vonë, i biri Cevadja. Muaji i pestë: Shamhuti, pasardhës i Izrës. Muaji i 
gjashtë: Ira, biri i Ikeshit prej Tekoas. Muaji i shtatë: Heleci nga Paloni, nga fisi i 
Efraimit. Muaji i tetë: Sibehai, pasardhës i Zerahut nga Husha. Muaji i nëntë: Aviezeri, 
nga Anatoti, prej fisit të Benjaminit. Muaji i dhjetë: Mahrai, pasardhës i Zerahut, nga 
Netofa. Muaji i njëmbëdhjetë: Benaja nga Piratoni, prej fisit të Efraimit. Muaji i 
dymbëdhjetë: Heldai, pasardhës i Otnielit, nga Netofa. 
 
Kryetarët e fiseve 
16Në krye të fiseve ishin burrat që vijojnë: 
Fisi i Ruvenit: Eliezeri, biri i Zihriut; Fisi i Shimonit: Shefatja, biri i Maahës; 17Fisi i 
Levit: Hashavja, biri i Kemuelit; pasardhësi i Aharonit: Cadoku; 18Fisi i Judës: Elihui, 
vëlla i Davidit; Fisi i Jisakarit: Omriu, biri i Mihaelit; 19Fisi i Zevulunit: Jishmaja, biri i 
Ovadjës; Fisi i Naftaliut: Jerimoti, biri i Azrielit; 20Fisi i Efraimit: Hoshea, biri i Azazjës; 
Fisi i Mënasheut perëndimor: Joeli, biri i Pedajës; 21Fisi i Mënasheut lindor: Jido, biri i 
Zakarisë; Fisi i Benjaminit: Jaasieli, biri i Avnerit; 22Fisi i Danit: Azareli, biri i 
Jerohamit. 
Këta ishin kryetarët e fiseve të Izraelit. 
23Davidi nuk e kishte caktuar numrin e izraelitëve meshkuj deri në moshën 20 vjeç, 
sepse Zoti kishte premtuar se do t’i shumëzonte izraelitët aq sa yje ka në qiell. 24Joavi, 
biri i Cerujës, e kishte filluar regjistrimin, por u desh ta ndërpriste, sepse Zoti u 
zemërua për këtë dhe e ndëshkoi Izraelin. Për këtë arsye numrat e tyre nuk gjenden në 
analet e Davidit. 
 
Administratorët e pasurisë mbretërore 
2531Këtu është një listë e atyre që administronin pasurinë mbretërore: 
Depot mbretërore: Azmaveti, biri i Adielit; depot lokale: Jonatani, biri i Uzijës; punët 
bujqesore: Ezriu, biri i Keluvit; vreshtat: Shimiu nga Rama; rezervat e verës: Zavdiu 
nga Shefami; ullinjtë dhe fiqtë e egër (në shefela – në zonën kodrinore): Baal-Hanani 
nga Bet-Gaderi; rezervat e vajit; Joashi; bagëtinë në rrafshinën e Sharonit: Shitrai; 
bagëtinë në lugina: Shafati, biri i Adlait; devetë: Ovili, jishmaelas; gomarët: Jehdeja 
nga Meronoti; delet dhe dhitë: Jazizi, hagras. 
 
Këshilltarët personalë të Davidit 
32Këshilltari i Davidit ishte xhaxhai i tij, Jonatani, njeri me mend dhe i edukuar, kurse 
Jehieli, biri i Hahmonit, ishte edukator i bijve të mbretit. 33Ahitofeli ishte gjithashtu 
këshilltar (i mbretit). Hushai, arkas, ishte mik dhe i besuari i mbretit. 34Pas vdekjes së 
Ahitofelit, e zëvendësuan Jojada, biri i Benajës, dhe Avjatari. Joavi ishte gjenerali i 
ushtrisë së mbretit. 
 
Davidi i jep Solomonit udhëzime për ndërtimin e Tempullit 

Davidi dha urdhër të mblidheshin në Jerusalem të gjithë nëpunësit: kryetarët e 
klaneve, komandantët e reparteve ushtarake, kolonelët, kapitenët, 

administratorët e fermave dhe të kopeve të bagëtisë mbretërore dhe të bijve të mbretit, 
oborrtarët, luftëtarë të shquar, dhe njerëzit e tjerë me influencë. 
2Mbreti David u ngrit dhe u tha: ”Burra të popullit tim, vëllezërit e mi, më dëgjoni! Unë 
kisha ndërmend të ndërtoja një tempull, ku do të ruhej arka e besëlidhjes së Zotit, 
froni i këmbëve të Perëndisë sonë. Kam marrë të gjitha masat e nevojshme për 
ndërtimin e këtij tempulli. 3Por Perëndia më tha: «Nuk duhet të ma ndërtosh ti këtë 
tempull, sepse gjithnjë ke bërë luftë dhe ke derdhur shumë gjak.» 4Por Zoti, Perëndia e 
Izraelit, më zgjodhi mua si mbret të këtij vendi, kështu që unë dhe pasardhësit e mi të 
jemi përgjithmonë mbretër të Izraelit. Ndër fiset e Izraelit ai caktoi Judën si fis 
udhëheqës dhe ndër familjet e ndryshme të Judës, ata të atit tim. Dhe më në fund, atij 
i pëlqeu të më zgjidhte mua ndër të gjithë bijtë e atit tim, për të më bërë mbret të 
Izraelit. 5Ndër bijtë e shumtë që Zoti më dhuroi, ai caktoi Solomonin për trashëgimtar të 
fronit tim. Në emër të Zotit ai do të mbretërojë mbi Izraelin. 6Zoti gjithashtu më tha: 
«Biri yt, Solomoni, do të ma ndërtojë Tempullin me të gjitha oborret e tij. Atë kam 
zgjedhur; ai do të jetë im bir dhe unë do të jem i ati. 7Dhe do ta përkrah përgjithmonë 
mbretërimin e tij, në qoftë se drejtohet me vendosmëri sipas urdhërimeve dhe 
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rregullave të mia, siç bën ai tani.» 
8Tani po ju paralajmëroj para mbarë Izraelit, kishës së Zotit, dhe në prani të Perëndisë 
sonë, i cili na sheh dhe na dëgjon: përfillni të gjitha urdhërimet e Zotit, Perëndisë suaj, 
dhe ndiqini me tërë zemër! Atëherë do të vazhdojmë ta zotërojmë këtë vend dhe ju do të 
mund t’ua lini trashëgim pasardhësve tuaj. 9Por ti, o Solomoni, njihe Zotin, Perëndinë 
e atit tënd! Dëgjoje me gatishmëri dhe me gjithë zemër! Sepse ai na sheh në zemër dhe 
i di mendimet tona më të fshehta. Në qoftë se e kërkon, do të të lejojë që ta gjesh. Por 
në qoftë se i kthen shpinën, edhe ai do të të mohojë përgjithmonë. 10Mendohu mirë: 
Zoti të ka zgjedhur që t’i ndërtosh një shenjtërore. Prandaj, përvishju punës me 
vendosmëri!” 
11Pastaj Davidi i dorëzoi birit të tij, Solomonit, projektin e Tempullit, me shenjtëroren e 
brendshme, shenjtëroren e jashtme, qelitë anësore, dhomat e larta dhe dhomat e 
brendshme dhe me vendin për arkën e besëlidhjes, 12si dhe me oborret dhe sallat 
përreth. Davidi i kishte caktuar të gjitha me përpikëri, siç ia kishte futur në mendje 
Shpirti i Perëndisë. Ndërkaq i dha udhëzime Solomonit për përdorimin e thesareve të 
Tempullit dhe të dhuratave që i ishin kushtuar Perëndisë, 13për grupet e shërbimit të 
priftërinjve dhe të levitëve, për mbarë shërbimin në Tempull dhe pajisjet që 
nevojiteshin për këtë. 14Për prodhimin e çdo vegle ari ose argjendi i tregoi me saktësi se 
sa ar ose argjend duhej të përdorej, 15gjithashtu edhe për prodhimin e shandanëve të 
artë ose të argjendtë, me llambat përkatëse, secili sipas qëllimit, për të cilin ishte 
caktuar. 16Ai caktoi edhe peshën e arit të tavolinave për bukët e kushtuara dhe peshën 
e tavolinave të tjera. 17Nxori udhëzime për pirunët, për kupat për gjakun e flive dhe për 
bidonët që duheshin përpunuar prej ari të kulluar, si dhe për peshën e arit ose të 
argjendit që duhej përdorur për prodhimin e secilit tinar. 18Ai caktoi sasinë e arit të 
kulluar, prej të cilit duhej prodhuar altari i temjanit, dhe i dorëzoi Solomonit një 
projekt për karrocat e arkës së besëlidhjes, veçanërisht për shtatoret e engjejve rojtarë 
prej ari, që e mbulojnë arkën me flatrat e tyre të hapura. 19Davidi i kishte caktuar këto 
të gjitha me shkrim dhe me përpikëri, siç ia kishte futur në mend Shpirti i Perëndisë. 
20Davidi i tha rishtas të birit, Solomonit: «Përvishju kësaj pune me guxim dhe me 
vendosmëri! Mos hiq dorë dhe mos ki frikë, sepse Zoti, Perëndia ime, do të të ndihmojë. 
Ai nuk do të ta kthejë shpinën dhe nuk do të të lërë në baltë, por do të të ndihmojë për 
ta përfunduar gjithë këtë punë. 21Grupet e priftërinjve dhe të levitëve, që janë caktuar 
për shërbim në Tempull, rrinë gati. Për të gjitha detyrat ke pranë vetes njerëz 
kompetentë dhe me vullnet të mirë. Edhe kryetarët e familjeve dhe mbarë populli do të 
të ndihmojnë në çdo drejtim.» 
 
Dhuratat për ndërtimin e Tempullit 

Pastaj, mbreti David iu drejtua mbarë popullit të mbledhur dhe i tha: «Im bir, 
Solomoni, të cilin Zoti e ka zgjedhur për trashëgimtar të fronit tim, është ende i 

ri dhe pa përvojë, dhe detyra që ai duhet të kryejë është e madhe. Ndërtesa që duhet të 
ndërtojë, është paracaktuar jo për një njeri, por për Perëndinë, Zotin! 2Prandaj kam 
bërë çmos që të mbledh për ndërtimin e Tempullit një sasi të madhe ari, argjendi, 
bronzi, hekuri dhe druri, si dhe gurë të çmueshëm, gurë gjysmë të çmueshëm dhe 
gurë me vlerë me ngjyra të ndryshme, si dhe një sasi të madhe mermeri. 3Meqë e kam 
për zemër Tempullin e Zotit, prej pasurisë sime personale do të dhuroj 4edhe 100 tonë 
ar të kulluar nga Ofiri ♦ dhe 250 tonë argjend të kulluar. Me një pjesë të tyre duhen 
veshur muret e brendshme; 5pjesa tjetër është caktuar për prodhimin e mjeteve prej ari 
dhe argjendi dhe për të gjitha punët e tjera artistike. Tani po ju pyes juve: Kush është 
gati sot t’i sjellë Zotit dhuratë?» 
6Pastaj kryetarët e fiseve, kryetarët e klaneve, kolonelët, kapitenët si dhe nëpunësit e 
mbretit treguan bujarinë e tyre, 7duke dhuruar për ndërtimin e Tempullit 175 tonë ar, 
10.000 monedha ari, 350 tonë argjend, 625 tonë bronz dhe 3.500 tonë hekur.  

8Kush kishte gurë të çmueshëm, i dhuroi për thesarin e Tempullit, të cilin e 
administronte Jehieli, pasardhës i Gershonit. 9Mbarë populli u gëzua për këtë bujari, 
sepse ia kishte dhuruar Zotit këto dhurata me shumë vlerë, vullnetarisht dhe me gjithë 
zemër. Edhe mbreti David u gëzua për këtë. 
__________ 
♦ Mozambik 
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Lutja falënderuese e Davidit 
10Pastaj Davidi e lavdëroi Zotin para mbarë mbledhjes duke u lutur kështu: 
«Qofsh lavdëruar, o Zot, Perëndia e të parit tonë, Izraelit, në jetë të jetëve! 
11Ty, o Zot, të përkasin madhështia, fuqia, nderi, pushteti dhe salltaneti! Gjithçka në 
qiell dhe në tokë është prona jote; ty të takon gjithë pushteti dhe fuqia! 12Ti u ndan 
njerëzve pasuri dhe respekt; ti i jep forcë e fuqi atij që dëshiron ta bësh të madh dhe të 
fuqishëm! Ti je Zoti mbi të gjitha! 13Prandaj le të të falënderojmë ty, Perëndinë tonë, dhe 
ta lavdërojmë emrin tënd madhështor.  

14Unë nuk jam asgjë, o Zot, edhe as populli im nuk është asgjë; ne nuk do të ishim 
kurrsesi në gjendje të të sillnim dhurata të tilla prej pasurisë sonë. Gjithçka vjen prej 
teje, edhe këto dhurata i kemi marrë më parë prej teje. 15Me ne nuk do të ndodhë 
ndryshe veç si me të gjithë paraardhësit tanë. Në këtë vend që na e ke dhënë, ne 
banojmë vetëm si mysafirë ose si të huaj, sepse jeta jonë mbi tokë është kalimtare si 
hije, pa shpresa të qëndrueshme. 16O Zot, Perëndia jonë! Mbarë pasuria që kemi 
mbledhur tani, për të ndërtuar një Tempull për nderin tënd, për nderin e Perëndisë së 
shenjtë, vjen prej teje, prandaj të takon përsëri ty. 17O Perëndia ime, e di se ti u sheh 
njerëzve zemrën, dhe se gëzohesh kur janë të ndershëm. Të gjitha këto i kam dhuruar 
me zemër të ndershme dhe kam parë me plot gëzim çfarë bujarie ka treguar populli yt. 
18O Zot, Perëndia e të parëve tanë, Avrahamit, Izakut dhe (Jakov) Izraelit! Mbaje 
popullin tënd gjithnjë kështu, që të të mbetet besnik në zemër! 19Ndihmoje edhe birin 
tim, Solomonin, që t’i ndjekë me gjithë zemër urdhërimet, udhëzimet dhe rregullat e 
tua, dhe të bëjë çmos për ta zbatuar ndërtimin e Tempullit siç e kam përgatitur.» 
20Pastaj Davidi i bëri thirrje mbarë mbledhjes, duke thënë: «Lavdërojeni Zotin, 
Perëndinë tuaj!»  
Atëherë të gjithë e lavdëruan Zotin, Perëndinë e të parëve të tyre. Ata u përkulën dhe 
ranë përmbys para Zotit dhe para mbretit. 21Të nesërmen ata i kushtuan Zotit flijime. 
Ata therën një mijë dema, një mijë cjep dhe një mijë qengja si flijim përkushtimi. Pastaj 
erdhën blatimet e caktuara të pijes dhe një sasi e madhe flijimesh të miqësisë për 
mbarë popullin e mbledhur. 22Ata pinë dhe hëngrën në prani të Zotit dhe u gëzuan 
shumë për këtë ditë. Për herë të dytë e emëruan Solomonin mbret dhe e shuguruan 
me vaj, që tani të mbretëronte në emër të Zotit. Ndërsa Cadokun e shuguruan si 
kryeprift. 
23Pastaj Solomoni hipi në fron në vend të të atit, Davidit, dhe mbarë populli e pranoi si 
mbret. 24Të gjithë kryetarët e popullit, luftëtarët e shquar dhe bijtë e tjerë të Davidit iu 
nënshtruan atij. 25Mbarë Izraeli përjetoi kohën kur Zoti e bëri atë të pushtetshëm dhe 
mbret aq të shquar, saqë ua kaloi në shkëlqim të gjithë paraardhësve të tij. 
 
Përmbledhja e mbretërimit të Davidit 
26Davidi, biri i Jishait, ishte mbret i mbarë Izraelit. 27Ai mbretëroi 40 vjet: 7 vjet në 
Hevron, dhe 33 në Jerusalem. 28Vdiq në moshë të thyer pas një jete të lumtur, i pasur 
dhe shumë i nderuar. I biri, Solomoni, u bë trashëgimtari i tij. 
29Gjithçka që mund të thuhet tjetër për mbretërimin e Davidit, mund të lexohet në 
analet e profetëve Samuel, Natan dhe Gad. 30Ata përshkruajnë tërë veprimtarinë e tij 
mbretërore dhe fitoret e tij, si dhe gjithçka që përjetuan  atëherë ai, Izraeli dhe 
mbretëritë e tjera. 
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LIBRI I DYTË I KRONIKAVE 
 
Lutja e Solomonit për urtësi 
(1 Mbr. 3,1-15) 

Solomoni, biri i Davidit, e konsolidoi sundimin e tij, sepse Zoti, Perëndia e tij, e 
ndihmoi dhe e bëri shumë të fuqishëm. 

2Solomoni e thirri mbarë Izraelin që të mblidhej në Jerusalem: kolonelët dhe kapitenët, 
gjyqtarët, kryetarët e fiseve dhe kryetarët e klaneve. 3Dhe bashkë me të gjithë ata që u 
mblodhën, ai shkoi në Givon. Atje gjendej ende Tenda e shenjtë që Moisiu, shërbëtori i 
Perëndisë, e kishte bërë në shkretëtirë. 4Arka e besëlidhjes kishte qëndruar për një 
kohë në Kirjat-Jearim; pastaj Davidi i kishte ngritur arkës një tendë në Jerusalem dhe 
e kishte sjellë atë atje. 5Pranë Tendës së shenjtë në Givon qëndronte edhe altari prej 
bronzi, të cilin e kishte bërë Becaleli, biri i Urit dhe nip i Hurit. Solomoni shkoi bashkë 
me popullin e mbledhur 6dhe mbi altarin e Zotit kushtoi si flijime përkushtimi një mijë 
kafshë. 
7Natën tjetër iu shfaq Perëndia dhe i tha: «Kërko ç’të duash; do të ta jap!» 8Solomoni iu 
përgjigj: «Ti i ke bërë atit tim, Davidit, shumë të mira. Tani më ke emëruar mua mbret 
në vend të tij. 9O Zot, Perëndia ime! Tani bëj që të vlejnë edhe për mua premtimet që i 
ke dhënë atit tim! Populli, mbi të cilin më ke emëruar mbret, është aq i shumtë sa ç’ka 
kokrrizat rëre në breg të detit. 10Prandaj të lutem: më jep urtësi dhe mend, që ta sundoj 
siç duhet popullin tënd. Përndryshe, si mund ta sundoj këtë popull të madh?» 
11Atëherë Perëndia i tha Solomonit: «Ti mund të më kishe kërkuar pasuri, thesare ose 
nder, vdekjen e armiqve të tu ose jetë të gjatë. Në vend të kësaj, ti më je lutur për 
urtësi, që të dish ta sundosh popullin, mbi të cilin të kam emëruar mbret. Meqë këtë e 
ke në zemër, 12do të ta plotësoj lutjen, dhe do të të jap urtësi dhe mend. Por do të të jap 
edhe pasuri, thesare dhe nder, aq shumë sa nuk i ka pasur para teje asnjë mbret 
tjetër, as nuk do t’i ketë.» 
13Pastaj Solomoni, nga Tenda e shenjtë pranë shenjtërores në Givon, u kthye përsëri në 
Jerusalem për të sunduar që andej mbi Izraelin. 
 
Fuqia dhe pasuria e Solomonit 
(1 Mbr. 10,26-29) 
14Solomoni formoi një repart të veçantë të armatosur me karroca. Kishte 4.000 karroca 
dhe 12.000 kuaj karrocash. Një pjesë e tyre ishte vendosur në Jerusalem, kurse të 
tjerët ishin strehuar në qytetet, që i kishte fortifikuar për këtë qëllim.  

15Nën mbretërimin e Solomonit në Jerusalem argjendi ishte bërë i zakonshëm si gurët, 
kurse druri i cedrave si druri i fikut të detit në zonën kodrinore të Judës. 16Kuajt e tij i 
bëri të importoheshin nga Muzuri i Cilicisë; atje i blinin tregtarët e tij. 17Koçitë e luftës i 
importonin nga Egjipti. Një karroca kushtonte 600 monedha argjendi, kurse një kalë 
150 monedha argjendi. Tregtarët e Solomonit i furnizonin mbretërit hitas dhe sirianë 
me kuaj dhe karroca. 
 
Përgatitjet për ndërtimin e Tempullit 
(1 Mbr. 5,1-18) 
18Solomoni dha urdhër që të ndërtonin një tempull për nder të Zotit, kurse për vete një 
pallat mbretëror. 

Pastaj ai dha urdhër të rekrutonin 80.000 veta, që u detyruan të punonin për të 
thyer gurët në malet e Judës, kurse 70.000 veta për t’i transportuar gurët. 3.600 

veta të tjerë i emëroi mbikëqyrës. 
2Pastaj dërgoi një delegacion te mbreti Hiram, nga Tiri, për t’i thënë: «Ti e ke ndihmuar 
atin tim, Davidin, kur donte të ndërtonte një pallat, dhe e ke furnizuar me dru cedri. 
3Tani unë jam duke ndërtuar një tempull. Ky do t’i kushtohet Zotit, Perëndisë tim. Atje, 
për nder të tij, duam të djegim temjan dhe të ruajmë vazhdimisht bukë të kushtuara. 
Çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje, të shtunën, në hënën e re dhe në festat e Zotit, atje do 
të kushtohen flijime përkushtimi. Për këtë ne, izraelitët, jemi të detyruar përgjithmonë. 
4Tempulli, të cilin dua ta ndërtoj, duhet të jetë shumë i madh, sepse Perëndia jonë 
është më i madh se të gjithë perënditë e tjera. 5Në të vërtetë, Atij nuk mund t’i 
ndërtohet asnjë shtëpi. Mbarë qielli, me gjithë gjatësinë e tij të pa fund, për Atë është 
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tepër i vogël! Atëherë si mund t’i ndërtoj një shtëpi? Unë mund t’i ndërtoj vetëm një 
tempull, ku mund t’i kushtohen flijime. 6Për këtë e kam edhe kërkesën time: Më dërgo 
një specialist të aftë, që mund të kryejë gjithfarë punësh me ar, me argjend, me bronz 
dhe me hekur. Ky duhet të dijë të punojë dhe të ngjyejë stofra leshi në të kuqe, në të 
kaltër dhe të kuqe të ndezur dhe të bëjë punime me gdhendje në dru. Të gjitha këto 
punë, ai duhet t’i kryejë së bashku me artistët e Judës dhe të Jerusalemit, që ati im, 
Davidi, i ka marrë në punë. 7Më dërgo, gjithashtu, trungje cedrash dhe selvish si dhe 
drunj të tjerë të çmuar nga malet e Libanit, sepse e di që punëtorët e tu dinë të presin 
drunj të tillë. Edhe në këtë punë, punëtorët e mi duhet të punojnë bashkë me 
punëtorët e tu. 8Në këtë mënyrë, duhet përgatitur një sasi e madhe drunjsh, sepse 
Tempulli duhet të jetë shumë i madh dhe shumë madhështor. 9Për ushqimin e njerëzve 
të tu, që do të presin dru, do të të furnizoj me 3.000 tonë grurë, 3.000 tonë elb, 6.000 
hektolitra vaj ulliri dhe 6.000 hektolitra verë.» 
10Mbreti Hiram i ktheu përgjigje me shkrim Solomonit. Në të thuhej: «Zoti me siguri e 
do popullin e vet, sepse të ka emëruar ty mbret mbi të!» 11Hirami gjithashtu shkroi: 
«Falënderoj Zotin, Perëndinë e Izraelit, i cili ka krijuar qiellin dhe tokën, se i ka dhënë 
mbretit David një bir kaq të aftë dhe të urtë. Ke bërë shumë mirë që ke vendosur t’i 
ndërtosh Zotit një tempull, kurse për veten tënde një pallat mbretëror. 12Prandaj do të 
të dërgoj një specialist të aftë dhe të talentuar, mjeshtrin tim, Huramin. 13Nëna e tij 
rrjedh nga fisi i Danit, kurse i ati është prej këtej, nga Tiri. Ai di t’i bëjë të gjitha 
punimet në ar, argjend, bronz, hekur, gur dhe dru, si dhe të përpunojë stofra leshi me 
ngjyra të kuqe, të kaltër dhe të kuqe të ndezur, li të hollë të bardhë, si dhe gjithfarë 
punimesh të gdhendura në dru. Ai mund të përpunojë çdo plan që i besohet, dhe është 
gati të bashkëpunojë me specialistët e tu dhe me ata të atit tënd të nderuar, Davidit. 
14Ki mirësinë t’i dërgosh mallrat e premtuara, grurin, elbin, verën dhe vajin e ullirit. 
15Ne nga ana jonë, do të presim në malet e Libanit aq dru sa të nevojitet. Trungjet do të 
transportohen me trape anës bregut të detit deri në Jafo. Që andej, njerëzit e tu do t’i 
transportojnë më tej në Jerusalem.» 
16Solomoni urdhëroi që të regjistroheshin të gjithë banorët e vendit, që rridhnin prej 
popujve të tjerë. Edhe i ati, Davidi, kështu kishte bërë dikur. Regjistrimi i tanishëm 
nxori 153.600 burra. 1780.000 prej tyre Solomoni i vuri në punë si gurëthyes në malet 
e Judës, 70.000 si hamej për transportimin e gurëve dhe 30.000 si mbikëqyrës, për t’i 
mbajtur hamejt në punë. 
 
Solomoni i ndërton Zotit një tempull 

Pastaj Solomoni filloi ndërtimin e Tempullit në malin e Morisë në Jerusalem. Ky 
ishte vendi që e kishte caktuar i ati, Davidi, sepse atje, në lëmin e jevusasit Arauna, 

i ishte shfaqur engjëlli i Zoti. 2Solomoni e filloi ndërtimin në muajin e dytë të vitit të 
katërt të mbretërimit të tij. 
3Gjatësia e Tempullit ishte 30 metra, kurse gjerësia 10 metra. 4Në anën ballore gjendej 
një paradhomë, si ndërtesë kryesore 10 metra e gjerë dhe 12 metra e lartë. Muret e 
brendshme u veshën me dru selvish dhe veshja u lye me ar të kulluar. 5Pjesa e 
brendshme e ndërtesës kryesore gjithashtu u vesh me pllaka selvie dhe këto u lyen me 
ar të kulluar. Nëpër mure ishin vënë zbukurime në formë palmash dhe kurora lulesh. 
6Gjithë ndërtesën e stolisën me gurë të çmueshëm. Ari i përdorur për ndërtimin vinte 
nga Parvaimi. 7Me të ishte lyer gjithë pjesa e brendshme e ndërtesës, duke përfshirë 
edhe trarët, pragjet, muret dhe dyert. Mbi mure ishin gdhendur piktura engjëjsh 
rojtarë. 
8Solomoni ndërtoi edhe një dhomë, shenjtëroren e brendshme, në fund të Tempullit. 
Atë e bëri 10 metra të gjatë dhe 10 metra të gjerë, aq të gjerë sa gjithë ndërtesa. Kjo 
dhomë ishte e veshur me ar të kulluar; për këtë u përdorën më shumë se 20 tonë ar. 
9Për lyerjen e gozhdëve u përdorën një gjysmë kilogram ar. Me ar ishin lyer edhe muret 
e dhomave të sipërme. 
10Për shenjtëroren e brendshme Solomoni urdhëroi të derdhnin dy shtatore engjëjsh 
rojtarë. Edhe ato ishin lyer me ar. 11-12Çdo shtatore kishte dy flatra, secila 1,5 metër e 
gjatë. Të dy shtatoret ishin vendosur njëra pranë tjetrës, kështu që njëra flatër e njërës 
shtatore, prekte flatrën e shtatores tjetër në mesin e dhomës, kurse flatra tjetër arrinte 
deri në muret anësore. 13Kështu, flatrat ishin shtrirë nëpër tërë gjerësinë e dhomës prej 
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10 metrash, nga një mur në tjetrin. Vetë shtatoret ishin ngritur mbi këmbët e tyre dhe 
me fytyra të drejtuara nga hyrja. 14Përveç kësaj, perden për shenjtëroren e brendshme 
Solomoni urdhëroi ta punonin prej leshi të kuq, të kaltër dhe të kuq të ndezur mbi një 
copë prej liri. Edhe ajo ishte e stolisur me figura engjëjsh rojtarë. 
 
Dy shtyllat e bronzta 
(1 Mbr. 7,15-22) 
15Në fund Solomoni urdhëroi të prodhonin dy shtylla. Ato ishin 17,5 metra të larta, 
kurse kapitelet e tyre ishin me lartësi 2,5 metra. 16Rreth e qark, në pjesën e sipërme, 
këto shtylla u zbukuruan me disa rradhë shiritash të derdhur në formë zinxhirësh, si 
dhe me njëqind shegë të derdhura e të lidhura me shirita. 17Solomoni urdhëroi që këto 
shtylla t’i ngrinin para Tempullit, njërën djathtas dhe tjetrën majtas. Shtyllën e djathtë 
e quajti Jahin (Zoti forcon), kurse shtyllën e majtë Boaz (Në Atë ka forcë). 
 
Pajisja e Tempullit 
(1 Mbr. 7.23-51) 

Solomoni urdhëroi të bënin një altar bronzi, i cili ishte 10 metra i gjatë, 10 metra i 
gjerë dhe 5 metra i lartë. 

2Gjithashtu, ai porositi të derdhnin një legen bronzi të madh dhe të rrumbullakët, 
«Detin». Diametri i tij ishte 5 metra, perimetri 15 metra, kurse thellësia 2,5 metra. 3Nga 
ana e jashtme, poshtë buzës, legeni ishte stolisur me dy radhë kungujsh, që ishin 
derdhur në një derdhje me të; në një gjysmë metri ishin vënë 10 kunguj. 4Legeni 
mbahej prej 12 qesh, të radhitur në grupe treshe; çdo grup shihte në një drejtim të 
ndryshëm të horizontit. 5Buza e legenit ishte e lakuar nga jashtë, siç lakohet një kupë 
ose petalet e zambakut. Metali ishte rreth 8 cm i trashë. Legeni nxinte rreth 600 
hektolitra. 
6Përveç kësaj, Solomoni urdhëroi t’i punonin edhe 10 legenë më të vegjël. Pesë prej tyre 
i vendosën në anën e djathtë të «Detit», kurse pesë në anën e majtë. Në ta laheshin 
pjesët e flive që ishin caktuar për t’u djegur mbi altar. Uji në legenin e madh ishte 
vetëm për t’u larë priftërinjtë. 
7Me urdhër të Solomonit dhe sipas modelit që bëri vetë, u punuan edhe dhjetë 
shandanë të artë. Ata u vunë në sallën e madhe të Tempullit, pesë në anën e djathtë 
dhe pesë në anën e majtë. 8U bënë edhe dhjetë tavolina, të cilat u vunë po atje, pesë në 
anën e djathtë dhe pesë në anën e majtë. Përveç këtyre, Solomoni urdhëroi të 
prodhonin edhe njëqind kupa të arta (për pritjen e gjakut të flive). 
9Pastaj urdhëroi ta ndërtonin oborrin e brendshëm, ku mund të hynin vetëm 
priftërinjtë, dhe oborrin e jashtëm të madh. Për këto urdhëroi të prodhonin porta, 
kanatet e të cilave ishin lyer me bronz. 10Në anën e djathtë të hyrjes së Tempullit, në 
skajin juglindor të ndërtesës, u ngrit një legen i madh. 
11aHurami i bëri edhe të gjitha pajisjet e tjera të Tempullit, si kova, lopata dhe kupat për 
pritjen e gjakut të flive. 
 
Lista përmbledhëse e mjeteve të caktuara për Tempullin 
11b-16Të gjitha këto punime për Tempullin e Zotit, Hurami i bëri sipas porosisë së mbretit 
Solomon. Çdo pjesë e tij ishte derdhur prej bronzi dhe sipërfaqja në fund ishte 
lustruar. Këtu është një listë e plotë e të gjitha pjesëve: 
Dy shtylla; dy kapitele në formë kupash për shtyllat; dy gërshetime bordurash për 
kapitelet; katërqind shegë të varura mbi bordurat e secilit kapitel në dy radhë prej 
njëqind shegësh secila; dhjetë karroca të vogla; dhjetë legenë për t’u vënë në karroca; 
legeni i madh; dymbëdhjetë qe, si bazë për legenin; përveç këtyre, kupat për pritjen e 
gjakut,  lopatat, si dhe kovat për largimin e hirit. 
17Mbreti urdhëroi që të gjitha këto pjesë të derdheshin në luginën e Jordanit, në 
shtresat shumë të mëdha të baltës midis Sukotit dhe Cartanit. 18Meqë ishin aq shumë 
pjesë, ai hoqi dorë nga caktimi i peshës së bronzit të përpunuar. 
1922Solomoni urdhëroi që t’i prodhonin edhe pajisjet e shenjta për Tempullin e Zotit: 
altarin për djegien e temjanit; tavolinën për bukët e kushtuara; bordurat e shandanëve 
në formë lulesh; llambat dhe gërshërët për fitilat; pajisjet për t'i shuar fitilat; kupat për 
pritjen e gjakut, lugët dhe mangallin; dyert e shenjtërores së brendshme dhe dyert e 
hyrjes së Tempullit. Të gjitha këto sende ishin bërë prej ari. 
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Pasi e mbaroi Tempullin dhe pajisjen e tij, nxori dhuratat që ia kishte shuguruar 
Zotit i ati, Davidi. Argjendi, ari, si dhe të gjitha enët u futën në thesarin e Tempullit. 

 
Arka e besëlidhjes sillet në Tempull 
(1 Mbr. 8,1-9) 
2Pas kësaj, mbreti Solomon thirri tek ai në Jerusalem pleqtë e Izraelit, si dhe 
përfaqësuesit e të gjitha fiseve dhe klaneve. Ata duhej ta merrnin arkën e besëlidhjes 
së Zotit nga Cioni, qyteti i Davidit, për ta futur në Tempull. 3Për këtë të gjithë burrat e 
Izraelit erdhën te mbreti Solomon, me rastin e festës së tëbanave në muajin e shtatë. 
4Kur pleqtë ishin mbledhur, levitët e hodhën në sup arkën e besëlidhjes 5dhe e mbajtën 
gjer lart në Tempull. Me ndihmën e priftërinjve çuan në Tempull edhe Tendën e shenjtë 
dhe të gjitha pajisjet. 6Mbreti Solomon dhe mbarë bashkësia ishin në festë dhe flijuan 
para arkës një sasi të madhe delesh dhe qesh, më shumë nga sa mund të 
numëroheshin. 
7-8Pastaj priftërinjtë e çuan arkën në vendin e paracaktuar në dhomën më të prapme të 
Tempullit, në shenjtëroren e brendshme. Ata e vendosën atë nën flatrat e hapura të 
engjëjve rojtarë. Flatrat shtriheshin mbi arkën dhe shufrat mbajtëse. 9Shufrat ishin aq 
të gjata, saqë fundet e tyre arrinin deri në hyrjen e shenjtërores së brendshme; por 
nuk dilnin në dhomën e parë të shenjtërores së jashtme. Arka gjendet atje edhe sot. 
10Në arkë ishin vetëm dy rrasat e gurit që Moisiu i kishte futur në të në malin e 
Perëndisë, në Horev. Mbi to ishte shkruar dokumenti i besëlidhjes që Zoti kishte bërë 
me izraelitët kur dolën nga Egjipti. 
11Priftërinjtë dolën përsëri nga Tempulli. Për këtë ditë, të gjithë priftërinjtë ishin bërë 
gati për të kryer detyrat e tyre, madje edhe ata, grupet e të cilëve nuk ishin me 
shërbim në këtë kohë. 12Edhe këngëtarët e Tempullit, levitët Asaf, Heman dhe Judutun 
me të gjithë bijtë dhe farefisin e tyre, ishin të pranishëm. Ata mbanin rroba prej liri të 
hollë dhe rrinin gati me cimbalet, harpat dhe lahutat e tyre, në anën lindore të altarit. 
Pranë tyre qëndronin 120 priftërinj me trumbeta. 13Të gjithë bashkë, muzikantët dhe 
këngëtarët, filluan t’u binin cimbaleve dhe veglave të tjera dhe të këndonin, duke 
krijuar një harmoni tingujsh e zërash, që lavdëronin Zotin me fjalët: «Zoti është i mirë 
ndaj nesh; dashuria e tij kurrë nuk pushon!» Në këtë moment, një re e mbushi mbarë 
shenjtëroren. 14Priftërinjtë nuk mund ta vazhdonin më shërbimin e tyre, sepse 
madhështia e Zotit e mbushte mbarë Tempullin. 

Atëherë Solomoni iu lut Zotit: ”O Zot, ti ke thënë: «Banoj në errësirën e reve.» 
2Prandaj të kam ndërtuar këtë shtëpi madhështore, ku mund të banosh 

përgjithmonë!” 
 
Fjalimi i inaugurimit  
(1 Mbr. 8,12-21) 
3Pastaj mbreti iu drejtua kishës së izraelitëve. I përshëndeti të gjithë të mbledhurit me 
urim bekimi 4dhe tha: 
”I lavdëruar qoftë Zoti, Perëndia e Izraelit! Ai ka realizuar atë që i premtoi atit tim, 
Davidit, kur i tha: 5«Që kur e kam nxjerrë popullin tim, Izraelin, nga Egjipti dhe e kam 
sjellë në këtë vend, nuk kam zgjedhur asnjërin prej qyteteve, ku banojnë fiset e Izraelit, 
për të thënë se atje duhet ndërtuar një tempull ku njerëzit mund të më luten. As nuk 
kam zgjedhur ndonjërin për të sunduar mbi popullin tim, Izraelin. 6Por tani kam 
zgjedhur Jerusalemin. Këtu duhet të më adhurojë populli. Kam zgjedhur edhe Davidin: 
ai duhet të bëhet sundimtar mbi popullin tim, Izraelin.» 7Ati im, Davidi, donte të 
ndërtonte një tempull për nder të Zotit, Perëndisë së Izraelit. 8Por Zoti i tha: «Gëzohem 
që ke për qëllim të më ndërtosh një tempull. 9Megjithatë jo ti, por biri që do të të lindë, 
do ta realizojë këtë plan.» 10Këtë premtim Zoti e ka mbajtur: Unë u bëra mbret, si bir i 
atit tim, Davidit, dhe ndërtova Tempullin, ku mund t’i lutemi Zotit, Perëndisë së 
Izraelit. 11Në këtë Tempull vendosa edhe arkën e besëlidhjes, ku gjenden rrasat e 
besëlidhjes që Zoti bëri me izraelitët.” 
12Pastaj Solomoni iu afrua altarit të Zotit, dhe në sy të mbarë kishës, ngriti duart e tij 
drejt qiellit. 13Për këtë ai kishte urdhëruar të bënin një podium bronzi, të cilin e kishte 
ngritur në oborrin e jashtëm. Podiumi ishte 2,5 metra i gjatë dhe 1,5 metër i lartë. 
Solomoni u ngjit mbi të, ra në gjunjë para syve të mbarë kishës së izraelitëve, ngriti 
duart drejt qiellit 14dhe u lut: 
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«O Zot, ti Perëndi i Izraelit! As në qiell e as në tokë nuk ka Perëndi si ti. Ti qëndron 
besnik ndaj besëlidhjes me shërbëtorët e tu dhe ua tregon mirësinë dhe dashurinë 
tënde të gjithë atyre që të shërbejnë me gjithë zemër. 15Kështu je sjellë me atin tim, 
Davidin. Dita e sotme është një dëshmi që ti e ke mbajtur premtimin tënd. 16O Zot, ti 
Perëndi i Izraelit, tani plotësoje edhe premtimin tjetër që i dhe atit tim, Davidit: që në 
fronin e Izraelit gjithnjë do të ulet njëri nga pasardhësit e tij, me kusht që ata të të 
shërbejnë po me aq besnikëri sa edhe ai. 17O Perëndi e Izraelit, le të plotësohet ajo që i 
premtove atit tim, Davidit! 
18Por, mos je tepër i lartë për të banuar midis nesh, njerëzve? Mbarë qielli është tepër i 
vogël për ty, aq më pak ky tempull që të ndërtova. 19O Zot, Perëndia ime! 
Përmbushe lutjen time të përulët dhe dëgjoje kërkesën që të paraqes sot: 20Drejtoje 
natë e ditë shikimin tënd mbi këtë shtëpi! Ti ke premtuar se këtu mund të të gjejmë. 
21Më dëgjo, kur të të thërras që këtej, dhe dëgjoje lutjen e popullit tënd, Izraelit! Kur të 
të thërrasim duke qëndruar në këtë vend, atëherë na dëgjo atje, në banesën tënde 
qiellore. Na i përmbush lutjet dhe na i fal të gjitha mëkatet!» 
 
Tempulli si vend i lutjes 
22”Kur dyshohet se një njeri i ka bërë keq një tjetri dhe ai sillet këtu, tek altari yt, për 
t’u betuar për pafajësinë e tij, 23atëherë dëgjoje këtë në qiell dhe ndaje drejtësinë: nxirre 
në dritë në qoftë se ai është i pafajshëm ose jo. 
24Në qoftë se izraelitët, populli yt, pasi janë mundur nga armiku, sepse nuk të kanë 
dëgjuar, kthehen përsëri tek ti, e lavdërojnë emrin tënd dhe këtu, në shtëpinë tënde, të 
luten për mëshirë, 25atëherë dëgjoje në qiell: falja popullit tënd fajin e tij dhe ktheje në 
vendin që u dhe atyre e të parëve të tyre. 
26Kur nuk bie shi në vend, sepse banorët e tij nuk të dëgjuan dhe ata e pranojnë dorën 
tënde ndëshkuese, pendohen dhe të luten, i drejtohen këtij tempulli dhe e lavdërojnë 
emrin tënd, 27atëherë dëgjoje në qiell: falja popullit tënd dhe mbretit të tij fajin që kanë 
bërë, tregoju se ç’duhet të bëjnë dhe le të bjerë përsëri shi në vendin që ia ke dhënë 
popullit tënd për pronë të qëndrueshme. 
28Kur në vend bie zi buke, kur shkatërrohet drithi nga zhegu i vapës, nga sëmundjet 
ose nga dëmtuesit, kur armiku i sulet vendit ose murtaja bën kërdinë, 29atëherë dëgjoje 
lutjen që të drejton një individ ose mbarë populli izraelit. Kur ndokujt i dhemb zemra 
nga halli që ka dhe i shtrin duart, duke u lutur drejt këtij tempulli, 30dëgjoje në 
banesën tënde qiellore: falja fajin e tij dhe ndihmoje! Por sillu me secilin siç e meriton. 
Ti i di mendimet më të fshehta të njerëzve dhe ua sheh zemrat. 31Atëherë ata do të të 
respektojnë dhe do të të dëgjojnë gjatë gjithë kohës që banojnë në vendin që u dhe të 
parëve tanë. 32Në qoftë se një i huaj, që nuk i takon popullit tënd, vjen këtu nga një 
vend i largët, sepse ka dëgjuar për veprat e mëdha që ke bërë ti për popullin tënd, 
drejtohet nga ky tempull e të lutet, 33dëgjoje në banesën tënde qiellore dhe plotësoje 
lutjen e tij. Atëherë të gjithë popujt e botës do ta kuptojnë se ti je Perëndia e vërtetë 
dhe do të të adhurojnë siç të adhuron populli yt. Dhe ata do ta pranojnë se ti e ke 
shtënë në dorë këtë tempull që të kam ndërtuar. 
34Kur populli yt shkon në luftë në emrin tënd dhe nga larg të lutet, duke drejtuar 
shikimin drejt qytetit që ke zgjedhur dhe drejt tempullit që të kam ndërtuar, 35dëgjoje 
lutjen e tij në qiell dhe ndihmoje të fitojë të drejtën e tij. 
36Ndoshta izraelitët do të shkojnë aq larg, saqë do të ngrenë krye kundër teje – nuk ka 
asnjë që nuk bën gabim, – dhe ti do të zemërohesh dhe do t’i dorëzosh tek armiqtë e 
tyre, që do t’i largojnë në vend të huaj, afër ose larg. 3738Ndoshta atje do të vijnë në vete, 
do të kthehen me gjithë zemër tek ti, do ta pranojnë para teje: «Kemi vepruar keq, nuk 
të kemi dëgjuar», dhe do të të luten me shikimin drejtuar nga vendi që u dhe të parëve 
të tyre, nga qyteti që vetë e zgjodhe dhe nga tempulli që të kam ndërtuar. 39Edhe 
atëherë, dëgjoje lutjen e tyre në banesën tënde qiellore dhe ndihmoji të fitojnë të drejtat 
e tyre! 40O Perëndia ime, shikoje me dashamirësi secilin që të lutet këtu dhe dëgjoje 
lutjen e tij! 
41Dhe tani, O Zot, o Perëndia jonë, ngrihu dhe shoqëroje arkën tënde, simbolin e fuqisë 
sate shumë të madhe! Eja në vendin e pushimit tënd! Jepu priftërinjve të tu fuqi të 
plota, për të na gjetur ndihmën tënde! Le të brohorasin nga gëzimi të gjithë besnikët e 
tu! 42Mos e refuzo mbretin, që vetë e ke caktuar! Mendo për dëshmitë e mirësisë sate, 
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që i premtove shërbëtorit tënd, Davidit!” 
 
Festat e para në Tempull  
(1 Mbr. 8,62-66) 

Kur Solomoni e kishte mbaruar lutjen e tij, nga qielli ra zjarri dhe përpiu flijimin e 
përkushtimit dhe flijimet e tjera. Madhështia e Zotit e mbushi Tempullin, 2kështu 

që priftërinjtë nuk mund të hynin në të. 3Kur e panë izraelitët si ra zjarri nga qielli dhe 
si u shfaq madhështia e Zotit përmbi Tempull, të gjithë ranë në gjunjë dhe u përkulën 
duke mbështetur kokën në kalldrëm; ata e adhuruan Zotin dhe e lavdëruan me fjalët 
që vijojnë: «Zoti është i mirë ndaj nesh, dhe dashuria e tij kurrë nuk pushon!» 
4-5Pastaj, mbreti Solomon bashkë me mbarë bashkësinë, festoi shugurimin e Tempullit 
me një flijim të madh. Për gostinë e festës u therën 22.000 qe dhe 120.000 dele. 
6Priftërinjtë kryenin shërbimin e tyre dhe levitët e radhitur u binin instrumenteve të 
tyre, që mbreti Davidi kishte urdhëruar t’i bënin. Me to levitët përcillnin këngët e 
falënderimit të Davidit. Ata e lavdëruan Zotin me këngën: «Dashuria e tij kurrë nuk 
pushon!» Njëkohësisht, priftërinjtë u binin trumbetave të tyre, ndërsa mbarë populli 
qëndronte në këmbë. 7Meqë altari para Tempullit ishte tepër i vogël për sasinë e madhe 
të flive, Solomoni e bëri altar flijimi gjithë pjesën e mesme të oborrit të brendshëm. Atje 
urdhëroi që të kushtonin flijime përkushtimi e blatime drithore dhe të digjnin pjesët 
me dhjamë të flijimeve të miqësisë. 
8Me rastin e shugurimit të Tempullit, Solomoni e mbarë populli festuan për një javë 
edhe festën e tëbanave. Ishte një grumbullim i madh njerëzish, të cilët kishin ardhur 
nga gjithë vendi, që nga Levo-Hamati në veri, deri në luginën në kufirin egjiptian, në 
jug. 9Ditën e tetë u zhvillua festimi përmbyllës. Për shtatë ditë rresht ata kishin festuar 
shugurimin e Tempullit dhe pas kësaj, edhe shtatë ditët e festës së tëbanave. 10Ditën e 
23-të të muajit të shtatë Solomoni e liroi  popullin.  
Të gjithë shkuan nëpër shtëpitë e tyre të gëzuar dhe të kënaqur, për të gjitha të mirat 
që Perëndia i kishte shprehur Davidit, Solomonit dhe mbarë popullit izraelit. 
 
Zoti i përgjigjet lutjes së Solomonit 
(1 Mbr. 9,1-9) 
11Solomoni e kishte mbaruar Tempullin e Zotit dhe pallatin mbretëror. Gjithçka që 
kishte ndërmarrë të bënte, kishte shkuar mbarë. 12Një natë, atij iu shfaq Zoti e i tha: 
”Lutjen tënde e dëgjova dhe këtë Tempull e kam caktuar për të m’i kushtuar këtu 
flijimet tuaja. 13Mund të ndodhë që ta mbyll qiellin dhe atëherë nuk do të bjerë shi, që 
t’u jap urdhër karkalecave ta shkretojnë tokën ose të bëj që murtaja të bjerë mbi 
popullin. 14Por në qoftë se ky popull, që e kam bërë popullin tim, vjen në vete, më lutet 
dhe kthehet prej rrugës së tij të gabuar dhe vjen tek unë, atëherë do ta dëgjoj në qiell 
lutjen e tij. Do t’ia fal të gjitha mëkatet dhe do ta shëroj përsëri vendin nga dëmi. 15Do 
të shikoj me dashamirësi secilin që më lutet dhe do ta përmbush lutjen e tij. 16Unë vetë 
e kam zgjedhur këtë Tempull dhe e kam bërë një vend ku gjithnjë mund të më gjeni. 
Sytë e mi gjithnjë janë të drejtuar nga ky tempull, këtu është drejtuar tërë zemra ime. 
17Dhe në qoftë se ti më shërben si ati yt, Davidi, dhe i zbaton të gjitha urdhërimet e 
mia, 18do ta përforcoj sundimin tënd dhe sundimin e pasardhësve të tu. Sepse kam 
bërë besëlidhje me atit tënd dhe i kam premtuar: «Mbret mbi Izraelin do të jetë gjithnjë 
njëri prej pasardhësve të tu.» 
19Por, në qoftë se ju më ktheni shpinën dhe nuk i dëgjoni më urdhërimet e mia dhe u 
shërbeni perëndive të tjera, 20atëherë do t’ju dëboj prej vendit që ju kam dhënë.  
Nuk do të interesohem më për shtëpinë, ku mund të më gjenit dhe do të bëj që të gjithë 
popujt t’ju përbuzin e t’ju vënë në lojë. 
 21Atëherë, të gjithë ata që do të kalojnë pranë kësaj ndërtese, tani kaq madhështore, 
do të pyesin të hutuar: «Përse Zoti e ka shkretuar kështu këtë vend dhe këtë tempull?» 
22Dhe do t’u përgjigjen: «Sepse i kthyen shpinën Zotit, Perëndisë së të parëve. Ai i nxori 
nga Egjipti, por ata iu drejtuan perëndive të tjera, i adhuruan dhe u shërbyen atyre. 
Për këtë arsye, Zoti ka sjellë mbi ta të gjitha këto fatkeqësi.»” 
 

7
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Ndërmarrjet e tjera të Solomonit 
(1 Mbr. 9,10-28) 

Për 20 vjet Solomoni kishte ndërtuar Tempullin e Zotit dhe pallatin e tij personal. 
2Pas kësaj, ai i zgjeroi qytetet që i kishte dhënë Hirami, dhe në to vendosi izraelitët. 

3Pastaj shkoi në luftë kundër qytetit Hamat-Cova dhe e pushtoi. 4Fortifikoi edhe 
Tadmorin në stepë, si dhe të gjitha qytetet që kishte ndërtuar në krahinën e Hamatit, 
në të cilat kishte krijuar depo ushqimesh. 5Bet-Horonin e sipërm dhe Bet-Horonin e 
poshtëm i shndërroi në kështjella, të cilat ishin të siguruara me mure, kurse portat e 
tyre me shula të fortë. 6Gjithashtu, ai fortifikoi Baalatin, si dhe të gjitha qytetet ku 
strehonte trupat për karrocat e luftës dhe ku grumbullonte rezerva ushqimore. Edhe 
në Jerusalem, në malet e Libanit dhe në mbarë mbretërinë e tij ndërtoi gjithçka që 
kishte planifikuar. 
7-8Gjithçka që Solomoni urdhëroi të ndërtohej, u bë me angari. Për këtë, ai vuri në punë 
të gjithë pasardhësit e atyre që banonin në atë vend para ardhjes së izraelitëve, të 
gjithë ata që izraelitët nuk mund t’i shfarosnin, ç’kishin mbetur prej amorasve, hitasve, 
perisasve, horasve dhe jevusasve. Punë të tilla ata duhet të bëjnë edhe sot. 9Por, prej 
izraelitëve Solomoni nuk detyroi asnjeri të bënte angari, por i bëri ata ushtarë, oficerë 
dhe karrocierë. 10Në administrimin e provincave mbreti Solomon kishte 250 
kryembikëqyrës. 
11Solomoni ishte martuar me një bijë të faraonit. Ai i ndërtoi asaj një pallat, që të mund 
të rrinte atje, jashtë qytetit të Davidit. Solomoni tha me vete: «Gruaja ime nuk duhet të 
banojë në shtëpinë e mbretit David. Pranë kësaj shtëpie ka qëndruar dikur arka e 
besëlidhjes, prandaj mbarë rrethina është bërë e shenjtë.» 
12Pas mbarimit të Tempullit, mbi altarin para shenjtërores së jashtme, Solomoni, 
rregullisht, i kushtonte Zotit flijime përkushtimi, 13të shtunave, në festën e hënës së re 
dhe në tri festat e mëdha të vitit: festën e bukëve të ndorme, festën e rrëshajëve dhe 
festën e tëbanave. Kështu e kishte caktuar Moisiu. 14Sipas udhëzimeve që kishte marrë 
nga i ati, Davidi, Solomoni i ndau priftërinjtë në grupe të ndryshme, sipas të cilave ata 
duhej të kryenin shërbimin e tyre. Kështu bëri edhe me levitët që i ndihmonin 
priftërinjtë dhe që përgjigjeshin për këndimin në Tempull, sipas nevojës, për çdo ditë. 
Edhe rojtarët e portave i ndau në grupet e tyre të shërbimit, siç e kishte caktuar 
Davidi, njeriu i Perëndisë. 15Në asnjë pikë nuk u largua nga ajo që kishte caktuar 
Davidi në lidhje me priftërinjtë, levitët dhe thesaret e Tempullit. 
16Kështu u krye gjithçka që Solomoni kishte ndër mend të bënte, që nga dita e vënies 
së gurit të themelit të Tempullit, deri në ditën e mbarimit të tij. Tempulli i Zotit ishte 
gati. 
17Atëherë Solomoni shkoi edhe në Ecjon-Gever në bregdetin edomas të Detit të Kuq. 
18Hirami i dërgoi atij atje detarë të sprovuar. Bashkë me njerëzit e Solomonit ata 
lundruan në Ofir dhe që andej i sollën Solomonit 15 tonë ar. 
 
Fama dhe dituria e Solomonit 
(1 Mbr. 10,1-13) 

Solomoni u bë aq i njohur, saqë i shkoi nami deri te mbretëresha e Shebës. Ajo 
mori rrugën për në Jerusalem për ta vënë në provë diturinë e tij me pyetje tinzare. 

Mbretëresha mbërriti atje me një suitë të madhe. Devetë e saj ishin ngarkuar me vajra 
aromatike, me ar dhe me gurë të çmueshëm. 
Kur erdhi te Solomoni, ajo e pyeti për një numër gjëzash, të cilat i kishte përgatitur 
vetë. 2Solomoni iu përgjigj të gjithave; atë nuk e hutuan as pyetjet më të vështira. 
3Urtësia e Solomonit i la mbresë të madhe mbretëreshës. Ajo vizitoi edhe pallatin e tij. 
4Pa ushqimet dhe pijen që u vunë përpara mysafirëve, ministrat që ishin ulur në tryezë 
sipas radhës të tyre, dhe shërbëtorët që u shërbenin të veshur me rroba të çmueshme. 
Ajo pa edhe procesionin madhështor, që bëhej kur Solomoni hipte në Tempullin e 
Zotit. 
Ajo mbeti gojëhapur nga habia, 5dhe i tha Solomonit: «Ata që më kanë treguar, në 
vendin tim, për ty dhe për urtësinë tënde, nuk e kanë tepruar. 6Atje nuk mund ta 
besoja, por tani u binda me sytë e mi. Dituria dhe pasuria jote ia tejkalojnë asaj që 
kisha dëgjuar për to. Madje nuk më kanë treguar as gjysmën e së vërtetës. 7Sa të 
lumtur janë të gjithë ata që rrinë çdo ditë rreth teje dhe që dëgjojnë fjalët e tua të urta! 
8Zoti, Perëndia jote, u lavdëroftë që të zgjodhi dhe që të besoi ty sundimin mbi Izraelin. 

8

9
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Meqë dashuria e tij ndaj popullit të vet kurrë nuk pushon, të ka emëruar mbret për t’u 
kujdesur që të mos shkelet drejtësia.»  

9Pastaj i dha Solomonit katër tonë ar, një shumicë vajrash aromatike dhe shumë gurë 
të çmueshëm.  
Në Jerusalem, kurrë më parë nuk kishte pasur kaq shumë vajra aromatike sa atëherë. 
10Meqë ra fjala, anijet e mbretit Hiram, që sillnin ar nga Ofiri, sillnin edhe ngarkesa të 
mëdha drurësh dhe gurësh të çmueshëm. 11Solomoni urdhëroi që të shtroheshin me 
parket dyshemetë e Tempullit të Zotit dhe pallatit mbretëror. Po prej druri bëri edhe 
veglat muzikore me tela për këngëtarët e Tempullit. Gjer më sot nuk është parë një gjë 
e tillë në vendin e Judës. 
12Solomoni ia përmbushi mbretëreshës së Shebës të gjitha dëshirat. Ai i dhuroi shumë 
më tepër mallra se ato që i kishte sjellë ajo. Pastaj mbretëresha me suitën e saj u kthye 
në vendin e vet. 
 
Madhështia, pasuria dhe fuqia e Solomonit 
(1 Mbr. 10,14-25) 
13Brenda vetëm një viti mbretin Solomon e furnizuan me 23 tonë ar. 14Përveç kësaj, ai 
merrte ar edhe nga tatimet e tregtarëve të mëdhenj dhe të tregtarëve të tjerë, si dhe 
nga kontributet me ar dhe me argjend që i sillnin guvernatorët e provincave të tij dhe 
mbretërit arabë. 
15Solomoni urdhëroi që të punonin 200 mburoja të gjata dhe t’i lyenin me ar. Për çdo 
mburojë nevojiteshin 7 kg ar. 16Pastaj urdhëroi që të punonin 300 mburoja të 
rrumbullakëta, secila e lyer me 1,75 kg ar. Këto mburoja urdhëroi t’i vinin në «Pyllin e 
Libanit», në sallën e madhe pranë pallatit të tij. 
17Po me urdhër të tij, u punua edhe një fron i madh, i shtruar me fildish dhe me ar të 
kulluar. 18-19Gjashtë shkallare të çonin deri lart te froni, dhe në çdo shkallare nga të 
dyja anët qëndronte një figurë luani. Nga një figurë luani kishte edhe në të dyja anët e 
mbështetëses së fronit. Froni kishte edhe një stol të vogël prej ari për të mbështetur 
këmbët. Asnjë mbret tjetër nuk kishte urdhëruar të punonin një fron kaq madhështor. 
20Të gjitha gotat e Solomonit dhe të gjitha pajisjet e tjera që ishin në sallën e madhe të 
quajtur «Pylli i Libanit», ishin prej ari të kulluar. Argjendi nuk vlente asgjë në kohën e 
Solomonit. 21Mbreti kishte një flotë tregtare që lundronte e sigurt me ekuipazhe prej 
burrave të mbretit Hiram. Çdo tre vjet anijet ktheheshin dhe sillnin me vete ar, 
argjend, fildish dhe lloje të ndryshme majmunësh. 
22Kështu, mbreti Solomon ua kaloi të gjithë mbretërve të botës në pasuri dhe në dituri. 
23Të gjithë mbretërit vinin tek ai për të dëgjuar fjalët e tij dhe për t’u njohur me urtësinë 
që i kishte dhënë Perëndia. 24Të gjithë i sillnin dhurata si: enë argjendi dhe ari, rroba 
dhe armë, vajra të çmueshme, kuaj dhe mushka. Kështu vazhdoi vit pas viti. 
25Solomoni kishte 4.000 karroca, dhe ndërtoi stalla për 12.000 kuaj karrocash. Një 
pjesë prej tyre ishte vendosur në Jerusalem, kurse të tjerët ishin strehuar në qytetet që 
i kishte zgjeruar për këtë qëllim. 
26Solomoni sundonte mbi të gjithë mbretërit që gjendeshin në territorin midis Eufratit, 
vendit të filistenjve dhe Egjiptit. 27Nën mbretërimin e Solomonit argjendi në Jerusalem 
ishte bërë aq i zakonshëm, sa edhe druri i fikut të detit në zonën kodrinore të Judës. 
28Kuajt e tij importoheshin nga Muzuri (i Cilicisë) dhe nga të gjitha vendet e tjera të 
mundshme. 
 
Fundi i mbretërimit të Solomonit 
(1 Mbr. 11,41-43) 
29Gjithçka tjetër për mbretërimin e Solomonit nga fillimi deri në fund, mund të lexohet 
në shpjegimet e profetit Natan, si dhe në shënimet e profetit Ahija nga Shilo, dhe në 
vegimet e profetit Ido, që kanë të bëjnë me Jaravamin, birin e Nevatit. 30Solomoni 
mbretëroi për 40 vjet në Jerusalem mbi mbarë Izraelin. 31Kur vdiq, e varrosën në 
qytetin e Davidit. Fronin e trashëgoi i biri, Rëhavami. 
 
Mbreti përbuz këshillat e mira 
(1 Mbr. 12,1-20) 

Rëhavami shkoi në Shehem, se pse fiset veriore donin ta bënin mbret atje. 2Kur 
e mori vesh Jaravami, biri i Nevatit, u kthye nga Egjipti, ku kishte ikur për 10
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shkak të Solomonit. 3Izraelitët dërguan njerëz ta thërrisnin, dhe ai u paraqit para 
Rëhavamit bashkë me burrat e tjerë të Izraelit që ishin mbledhur. Ata i thanë: 4«Ati yt 
na ka ngarkuar me kontribute të larta dhe me angari të rëndë. Na e lehtëso barrën, 
atëherë do të të pranojmë si mbret.» 
5«Kthehuni pasnesër!» – iu përgjigj Rëhavami. Kur ata ikën, 6mbreti u këshillua me 
pleqtë që kishin qenë në shërbim të të atit, Solomonit. Ai i pyeti: «Çfarë më këshilloni? 
Ç’përgjigje duhet t’i jap popullit?» 7Ata e këshilluan: «Tregohu i mirë dhe zemërgjerë me 
popullin, plotësojau kërkesat që kanë. Në qoftë se i dëgjon, ata do të bëhen shërbëtorët 
e tu përgjithmonë.» 
8Rëhavamit nuk i pëlqeu këshilla e pleqve. Ai pyeti të rinjtë, që ishin rritur me të dhe 
tani ishin në shërbim të tij: 9«Çfarë më këshilloni ju? Si duhet t’u përgjigjem këtyre 
njerëzve, të cilët kërkojnë prej meje që t’ua lehtësoj barrën?» 10-11Ata e këshilluan: 
«Thuaju: Gishti im është më i trashë se beli i atit tim. Ati im ju ka ngarkuar me një 
barrë të rëndë; unë do ta rëndoj edhe më. Ai ju ka nxitur me kamxhikë, kurse unë do 
t’ju nxis me kamxhikë me gjemba.» 
12Ditën e tretë, sipas afatit, Jaravami dhe mbarë populli u paraqit para Rëhavamit. 
13Mbreti Rëhavam u dha një përgjigje të rëndë. Nuk ndoqi këshillën e pleqve, 14por 
veproi sipas këshillës së moshatarëve të tij. Ai tha: «Ati im ka kërkuar shumë prej jush, 
por unë do të kërkoj edhe më shumë. Ai ju ka nxitur me kamxhikë, kurse unë do t’ju 
nxis me kamxhikë me gjemba.» 15Mbreti bëri veshin e shurdhër para lutjes së popullit. 
Kështu deshi Zoti, sepse fjala që kishte thënë nëpërmjet Ahijës nga Shilo, duhej të 
realizohej. 
 
Izraeli mohon dinastinë e Davidit 
16Kur njerëzit e fiseve veriore vunë re se mbreti nuk donte t’i pranonte kërkesat e tyre, 
thirrën: 
«Çfarë lidhjeje kemi ne me dinastinë e Davidit? E ç’kemi ne të përbashkët me birin e 
Jishait? Burra të Izraelit, ngrihuni dhe shkoni në shtëpi! E ti, pasardhës i Davidit, 
merru me mbretërinë tënde!» 
Mbledhja u shpërnda. 17Vetëm izraelitët që banonin në qytetet e Judës, e pranuan 
Rëhavamin si mbret. 18Kur Rëhavami bëri edhe një përpjekje dhe dërgoi përfaqësuesit e 
fiseve veriore, Adoniramin, përgjegjësin për angarinë, ata e pritën me breshri gurësh, 
kështu që ai vdiq. Mbreti mezi mund të shpëtonte, duke hipur në karrocën e tij dhe 
iku në Jerusalem. 
19Fiset veriore e mohuan dinastinë e Davidit dhe gjer më sot rrinë të ndarë nga ajo. 
Vetëm fisi i Judës ende merr anën e pasardhësve të Davidit. 
 
Zoti ndalon ripushtimin e Izraelit verior 
(1 Mbr. 12,21-24) 

Rëhavami u kthye në Jerusalem dhe mobilizoi një ushtri prej 18.000 luftëtarësh 
të sprovuar prej fiseve të Judës dhe të Benjaminit. Ata do të niseshin për luftë 

kundër Izraelit, që biri i Solomonit të ruante mbretërinë e tij. 2Por Zoti i tha profetit 
Shemaja: 3”Po të jap një lajm për mbretin Rëhavam dhe për të gjithë izraelitët prej 
Judës dhe Benjaminit. Lajmëroji: 4Zoti thotë: «Mos luftoni kundër vëllezërve tuaj! 
Kthehuni në shtëpi. Unë vetë kështu kam dashur.»” 
Ata i dëgjuan udhëzimet e Zotit dhe hoqën dorë nga plani për të luftuar kundër 
Jaravamit. 
 
Fortesat e Rëhavamit 
5-10Rëhavami e kishte selinë e tij në Jerusalem. Ai fortifikoi një varg qytetesh në 
territorin e Judës dhe Benjaminit, dhe konkretisht qytetet Bet-Lehem, Etam, Tekoa, 
Bet-Cur, Soho, Adullam, Gat, Maresha, Zif, Adorajim, Lakish, Azeka, Cora, Ajalon dhe 
Hevron.♦ 11Rëhavami i fortifikoi fort këto qytete dhe në to emëroi komandantë. Në to 
vuri edhe rezerva ushqimore, vaji dhe vere, 12si dhe depo armësh me mburoja dhe 
shtiza, për t’i përforcuar në çdo drejtim këto qytete. Kështu e konsolidoi sundimin e tij 
mbi Judën dhe Benjaminin. 
________ 
♦ Këto kështjella formonin një linjë mbrojtëse kundër Egjiptit në rast se faraoni Shishak 
vendoste të sulmonte rishtas. Çdo kështjellë bllokonte hyrjen në luginat që të çonin në kodrat e 
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Judesë, por duke lënë bosht luginën e Ajalonit për të tërhequr armikun në zonën e betejës. 
 
Priftërinjtë dhe levitët lidhen me Rëhavamin 
13Priftërinjtë dhe levitët, që banonin gjithkund në Izrael, kaluan në anën e Rëhavamit. 
14Levitët u larguan nga kullotat dhe tokat e tyre dhe erdhën në Judë dhe në Jerusalem, 
sepse Jaravami dhe pasardhësit e tij i pengonin të kryenin shërbimet e tyre ndaj Zotit. 
15Për të shërbyer në vendet e flijimit, Jaravami kishte caktuar kudo disa priftërinj të 
tjerë, të cilët u faleshin shtatoreve të perëndive të tyre në formë cjepsh dhe demash, që 
ata i kishin bërë vetë. 16Atëherë levitët e fiseve veriore ndoqën shembullin e të gjithë 
izraelitëve që donin të rrinin besnikë ndaj Zotit, Perëndisë së Izraelit. Ata erdhën në 
Jerusalem dhe atje ia kushtonin flijimet e tyre Zotit, Perëndisë së të parëve. 17Kështu, 
ndihmuan për ta konsoliduar mbretërinë e Judës dhe sundimin e Rëhavamit. Por kjo 
zgjati vetëm për tri vjet, koha gjatë së cilës të gjithë drejtoheshin sipas shembullit të 
Davidit dhe të Solomonit. 
 
Familja e Rëhavamit 
18Rëhavami u martua me Mahalatën; i ati i saj ishte Jerimoti, një bir i Davidit, kurse 
nëna e saj Avihaila, një bijë e Eliavit dhe mbesë e Jishait. 19Mahalata i lindi Rëhavamit 
bijtë Jeush, Shemarja dhe Zaham. 20Pastaj Rëhavami u martua me Maahën, bijën e 
Avshalomit. Prej saj i lindën Avija, Atai, Ziza dhe Shelomiti. 21Rëhavami kishte gjithsej 
18 gra dhe 60 shemra dhe ato i lindën 28 bij dhe 60 bija. Por Maahën e donte më 
shumë se të gjitha gratë e tjera të tij. 22Prandaj ai e caktoi Avijën, birin e parë të 
Maahës, si trashëgimtar të fronit të tij dhe i dha vendin e parë ndër të gjithë vëllezërit. 
23Por Rëhavami sillej me urtësi edhe me bijtë e tij të tjerë. Ai i shpërndau nëpër të 
gjitha krahinat e Judës dhe të Benjaminit dhe i emëroi komandantë të qyteteve të 
fortifikuara. Ai u jepte atyre të ardhura shumë të mëdha dhe u siguronte shumë gra. 
 
Faraoni Shishak i sulet Izraelit 
(1 Mbr. 14,25-28) 

Kur Rëhavami ishte bërë i fuqishëm dhe kur e kishte konsoliduar sundimin e tij 
në Judë, ai dhe mbarë populli i tij nuk deshën t’ia dinin më për Ligjin e Zotit. 

2Prandaj, vitin e pestë të mbretërimit të Rëhavamit, Zoti bëri që faraoni egjiptian 
Shishak të nisej për të sulmuar Jerusalemin. Zoti e bëri këtë, që të ndëshkonte 
pabesinë e mbretit dhe të popullit ndaj tij. 3Shishaku kishte një ushtri prej 1.200 
karrocash dhe 60.000 kalorësh, dhe pas tyre vinin një numër shumë i madh 
mercenarësh; libianë, sukas dhe nubas. 4Në fillim, Shishaku pushtoi qytetet e 
fortifikuara të Judës dhe pastaj përparoi kundër Jerusalemit. 
5Gjatë invadimit të Shishakut, Rëhavami dhe komandantët e Judës ishin tërhequr në 
Jerusalem. Atje profeti Shemaja shkoi tek ata dhe u tha: «Zoti ju dërgon fjalë e ju 
thotë: Meqë më keni kthyer shpinën, edhe unë do t’ju kthej shpinën dhe do t’ju dorëzoj 
te Shishaku!» 6Atëherë kryetarët e Judës dhe mbreti iu nënshtruan këtij vendimi 
gjyqësor të Perëndisë dhe thanë: «Zoti ka të drejtë!» 7Kur Zoti e kuptoi se ata e pranuan 
padrejtësinë e tyre, i tha Shemajës: «Ata e kanë pranuar fajin e tyre; prandaj nuk do t’i 
vras. Zemërimi im nuk do të shkojë aq larg, saqë Shishaku ta shkatërrojë Jerusalemin; 
ata do të shpëtojnë përsëri gjallë. 8Por ata do të detyrohen t’i nënshtrohen atij, që ta 
shohin çfarë ndryshimi ka ndërmjet nënshtrimit ndaj meje dhe atij ndaj mbretërve të 
vendeve të huaja.» 
9Shishaku marshoi për në Jerusalem. Ai i zbrazi thesaret e Tempullit dhe të pallatit 
mbretëror. Mori me vete edhe të gjitha mburojat e arta që  Solomoni kishte urdhëruar 
të bëheshin. 10Për t’i zëvendësuar, Rëhavami dha urdhër të bënin mburoja prej bronzi 
dhe ia dorëzoi komandantit të rojës, që ishte vendosur në hyrjen e pallatit.  

11Sa herë që mbreti hynte në Tempullin e Zotit, rojtarët që e shoqëronin, i mbanin këto 
mburoja. Pastaj i kthenin përsëri në vendet e tyre. 
12Meqë Rëhavami e kishte pranuar gabimin e tij, Zoti nuk hodhi mbi të tërë zemërimin 
e tij dhe nuk e shkatërroi plotësisht.  
Në të vërtetë, në Judë ende kishte shumë veta që kishin mbetur besnikë ndaj Zotit. 
 
Fundi i mbretërimit të Rëhavamit 
13Rëhavami mund ta konsolidonte përsëri sundimin e tij dhe të vazhdonte të 
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mbretëronte. 
Rëhavami ishte 41 vjeç kur u bë mbret. Mbretëroi 17 vjet në Jerusalem, në qytetin që 
Zoti kishte zgjedhur në territorin e fisit të Izraelit për të ndenjur afër popullit të tij. 
Nëna e Rëhavamit ishte amonase me emrin Naama.  

14Rëhavami bëri veprime të dënueshme, sepse nuk donte t’ia dinte për vullnetin e Zotit. 
15Gjithçka tjetër për Rëhavamin dhe veprat e tij, nga fillimi deri në fund, mund të 
lexohet në shpjegimet e profetit Shemaja. Atje gjendet edhe regjistrimi i familjes së tij.  
Gjatë tërë kohës së mbretërimit të tij, kishte luftë ndërmjet tij dhe Jaravamit. 16Kur 
vdiq, e varrosën pranë paraardhësve të tij në qytetin e Davidit. Fronin e trashëgoi i biri, 
Avija. 
 
Mbreti Avija 
(1 Mbr. 15,1-8) 

Avija u bë mbret i Judës në vitin e 18-të të mbretërimit të Jaravamit, mbretit të 
Izraelit. 2Ai mbretëroi 3 vjet në Jerusalem; nëna e tij quhej Mihaja dhe ishte një 

bijë e Avishalomit. 
Edhe ndërmjet Avijës dhe Jaravamit kishte luftë. 3Avija doli në fushën e luftës me një 
ushtri prej 40.000 ushtarësh të aftë. Jaravami i doli para me 80.000 luftëtarë. 4Në 
kohën që ushtritë qëndronin përballë njëra-tjetrës, Avija hipi mbi malin Cemaraim në 
malësinë e Efraimit dhe thirri: 
«Jaravam dhe ju të gjithë izraelitë, më dëgjoni! 5Ju duhet ta dini se Zoti, Perëndia e 
Izraelit, bëri me Davidin një besëlidhje të pakthyeshme. Në të u dha përgjithmonë 
Davidit dhe pasardhësve të tij sundimin mbi mbarë Izraelin. 6Por Jaravami, shërbëtori 
i Solomonit, ngriti krye kundër zotit të tij, birit të Davidit. 7Një grup aventurierësh të 
poshtër u lidhën me të dhe ai fitoi epërsinë mbi Rëhavamin, birin e Solomonit. 
Rëhavami ishte atëherë ende shumë i ri për t’ua mbushur mendjen. 8Dhe tani, ju 
mendoni të dilni fitimtarë kundër mbretërimit që vetë Zoti bëri të kalonte në 
pasardhësit e Davidit. Ju jeni kaq të shumtë dhe keni shtatoret e demave të artë që 
Jaravami jua ka bërë për perëndi. 9Priftërinjtë e Zotit, pasardhësit e Aharonit, dhe 
levitët ju i keni dëbuar. Për këtë ju keni emëruar priftërinj të tjerë, sipas zakonit të 
popujve të tjerë. Kushdo që vjen dhe sjell me vete një dem dhe shtatë desh, shugurohet 
prift, prift për perënditë që nuk janë perëndi! 10Por ne do të qëndrojmë besnikë ndaj 
Zotit, Perëndisë sonë! Nuk e kemi braktisur! Te ne, Zotit i shërbejnë si priftërinj 
pasardhësit e Aharonit dhe levitët bëjnë atë, me të cilën janë ngarkuar. 11Çdo mëngjes 
dhe çdo mbrëmje i kushtojnë Zotit flijime përkushtimi dhe flijime me temjan. Mbi 
tavolinën e flijimit vihen rregullisht bukët e kushtuara dhe çdo mëngjes ndizen llambat 
në shandanët e artë. Ne u përmbahemi pikërisht udhëzimeve të Zotit, kurse ju e keni 
braktisur! 12Mendohuni mirë! Vetë Zoti është në anën tonë dhe na udhëheq! Edhe 
priftërinjtë e tij janë këtu, për të dhënë sinjalin me trumbeta për fillimin e luftës. 
Izraelitë, mos luftoni kundër Zotit, Perëndisë së të parëve tuaj! Nuk do t’ju shkojë 
mbarë!» 
13Ndërkohë, Jaravami kishte dërguar një pjesë të trupave të tij prapa shpinës së 
judeasve për t’u zënë pritë, kështu që judeasit gjendeshin midis dy ushtrive. 14Kur ata 
vunë re se u duhej të luftonin në dy fronte, i thirrën Zotit për ndihmë. Priftërinjtë u 
ranë trumbetave 15-16dhe të gjithë judeasit dhanë kushtrimin. Atëherë ndërhyri vetë 
Perëndia dhe e shpartalloi Jaravamin dhe ushtrinë e tij. Luftëtarët izraelitë morën 
arratinë dhe Perëndia i dorëzoi te judeasit. 17Avija dhe ushtria e tij i shkaktuan 
kundërshtarit një disfatë të rëndë; Izraeli humbi në betejë 50.000 luftëtarë të aftë. 
18Atëherë Izraeli u poshtërua, ndërsa judeasit morën epërsinë, sepse kërkuan ndihmë 
te Zoti, Perëndia e të parëve. 
19Avija e ndoqi Jaravamin edhe më tej dhe pushtoi qytetet Bet-El, Jeshana dhe Efron, 
me fshatrat e tyre përkatëse. 20Sa ishte gjallë Avija, Jaravami nuk ishte më në gjendje 
ta rifitonte fuqinë e tij të mëparshme. Në fund, Zoti e goditi dhe ai vdiq. 21Por Avija u bë 
gjithnjë e më i fuqishëm. U martua me 14 gra dhe ato i lindën 22 bij dhe 16 bija. 
22Gjithçka tjetër për Avijën dhe për veprat e tij, mund të lexohet në shpjegimet e profetit 
Ido. 23Kur vdiq Avija, e varrosën në qytetin e Davidit. Fronin e trashëgoi i biri, Asa. Nën 
mbretërimin e Asës vendi pati paqe për 10 vjet. 
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Sukseset e mbretit Asa 
Asa bëri atë që ishte e mirë dhe e drejtë dhe që i pëlqente Zotit, Perëndisë së tij. 
2Urdhëroi të shkatërroheshin altarët dhe vendet e flijimit kushtuar perëndive të 

huaja, të copëtoheshin gurët dhe të priteshin shtyllat kushtuar kultit të pjellorisë. 3Ai i 
bëri thirrje popullit të Judës që ta dëgjonte Zotin, Perëndinë e të parëve, dhe t’i 
zbatonte të gjitha urdhërimet e tij. 4Gjithashtu, në qytetet e tjera të Judës i largoi 
vendet e flijimit kushtuar perëndive të huaja, si dhe altarët e temjanit.Gjatë këtyre 
vjetëve, vendi kishte paqe, 5sepse Zoti kujdesej që Asa të mos sulmohej nga asnjë anë. 
Mbreti e shfrytëzoi këtë kohë për të fortifikuar një varg qytetesh në Judë. 6Ai u tha 
judeasve: «Le t’i zgjerojmë këto qytete dhe t’i sigurojmë me mure dhe me porta me 
shula të fortë. Vendi është i lirë dhe është në dorën tonë. Ne kemi kërkuar të jetojmë 
sipas vullnetit të Zotit, Perëndisë sonë; prandaj Ai na ka dhënë paqe në të gjithë kufijtë 
tanë.» Ata filluan me ndërtimin dhe mund ta mbaronin mirë punën. 7Ushtria e Asës 
përbëhej nga 30.000 veta prej fisit të Judës, që ishin të armatosur me shtiza dhe me 
mburoja të mëdha, si dhe 28.000  veta prej fisit të Benjaminit, të armatosur me 
mburoja të rrumbullakëta dhe me harqe. Ata të gjithë ishin luftëtarë të aftë. 
8Nubasi Zerah iu afrua Judës me një ushtri prej 100.000 vetash dhe me 3.000 
karroca. Ai arriti deri në Maresha. 9Asa i doli përpara dhe të dyja ushtritë u radhitën 
për luftë në luginën në veri të Mareshës. 10Asa iu lut Zotit, Perëndisë së tij: «O Zot, kur 
e ndihmon dikënd, nuk ka rëndësi nëse ai është i dobët ose i fortë. Na ndihmo, o Zot, o 
Perëndia jonë, sepse mbështetemi plotësisht tek ti! Ngaqë kemi besim tek ti, i kemi 
dalë përballë kësaj ushtrie të madhe. Ti, o Zot, je Perëndia jonë! Trego që asnjë fuqi 
njerëzore nuk mund të të qëndrojë!» 
11Atëherë vetë Zoti ndërhyri për Asën dhe për judeasit dhe i shpartalloi nubasit, kështu 
që ata u detyruan të merrnin arratinë. 12Asa i ndoqi ata me ushtrinë e tij deri në Gerar. 
Në këtë betejë u vranë aq shumë nubas, saqë të tjerët që mbeten nuk ishin në gjendje 
të mblidheshin për kundërsulm. Ata pësuan një disfatë të madhe prej Zotit dhe 
ushtrisë së tij. Judeasit morën gjithkund plaçkë të madhe. 13Gjithashtu, ata mund të 
pushtonin të gjithë fshatrat rreth Gerarit, sepse Zoti kishte bërë që nubasit t’i zinte një 
tmerr i madh. Ata i plaçkitën këto vende dhe gjetën edhe atje plaçkë të madhe. 
14Judeasit nënshtruan edhe fiset nomade që rrinin atje me çadrat dhe kopetë e tyre 
dhe u grabitën një sasi të madhe delesh dhe devesh si plaçkë. Pastaj u kthyen përsëri 
në Jerusalem. 
 
Asa e ripërtërin besëlidhjen me Zotin 

Shpirti i Perëndisë e shtiu në dorë Azarjën, birin e Odedit, 2kështu që ai iu afrua 
Asës dhe i tha: «Më dëgjoni, o mbret Asa dhe ju burrat e Judës dhe të 

Benjaminit! Zoti do të qëndrojë besnik ndaj jush, me kusht që edhe ju t’i qëndroni 
besnikë atij. Në qoftë se e kërkoni praninë e tij, ai do të lejojë që ju ta gjeni. Por në 
qoftë se ju i ktheni shpinën, edhe ai do t’ju kthejë shpinën. 3Para shumë kohësh 
izraelitët jetonin pa Perëndinë e vërtetë. Atëherë nuk kishin priftërinj për t’i mësuar, as 
nuk e njihnin Ligjin e Perëndisë. 46Atëherë askush nuk mund të udhëtonte pa rrezik; 
ishte një kohë e pasigurt në të gjitha vendet. Popujt shtypnin njëri-tjetrin dhe qytetet 
grindeshin mes tyre, sepse Perëndia i ngatërronte me gjithfarë fatkeqësish. Sa herë që 
izraelitëve nuk u shkonte mbarë, ata i ktheheshin përsëri Zotit, Perëndisë së tyre; ata e 
kërkonin praninë e tij dhe ai i lejonte që ta gjenin. 7Prandaj mblidheni veten dhe mos 
rrini duarkryq! Zoti do ta shpërblejë veprimin tuaj!» 
8Kur Asa i dëgjoi fjalët profetike të Azarjës, iu përvesh me vendosmëri punës dhe në 
mbarë territorin e Judës dhe të Benjaminit, si dhe në qytetet që kishte pushtuar në 
malësinë e Efraimit, dha urdhër t’i zhduknin shtatoret idhujtare të neveritshme. 
Altarin e Zotit, para shenjtërores së jashtme të Tempullit, urdhëroi ta restauronin. 
9Pastaj thirri të mblidheshin burrat e Judës dhe të Benjaminit, si dhe të gjithë burrat e 
fiseve të Efraimit, Mënasheut dhe Shimonit që jetonin në vendin e tij. Në të vertetë, kur 
e kuptuan se Zoti, Perëndia e Izraelit, ishte në anën e tij, shumë veta kishin kaluar në 
mbretërinë e tij.  

10Vitin e 15-të të mbretërimit të Asës, muajin e tretë, të gjithë u mblodhën në 
Jerusalem. 11Ata i kushtuan Zotit 700 qe dhe 1000 dele prej plaçkës së luftës që kishin 
çuar në shtëpi. 12Ata e ripërtërinë besëlidhjen që kishte bërë Perëndia me të parët e 
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tyre, dhe morën përsipër ta dëgjonin Zotin me gjithë zemër dhe me të gjitha forcat. 
13Kushdo që nuk donte të drejtohej sipas vullnetit të Zotit, duhej të dënohej me vdekje, 
pa marrë parasysh nëse ishte fisnik ose i rëndomtë, burrë ose grua. 14Të gjitha këto ia 
premtuan solemnisht Zotit me brohoritje dhe duke u rënë trumbetave dhe brirëve. 15Në 
Judë të gjithë u gëzuan për këtë, sepse ata ishin plotësisht të një mendjeje për t’u 
betuar para Zotit. Meqë ata i ishin kthyer Zotit dhe i ishin dorëzuar atij plotësisht, 
edhe ai iu kthye atyre dhe u dha paqe në të gjithë kufijtë. 16Asa ia hoqi Maahës, 
gjyshës së vet, privilegjet që kishte, sepse ajo kishte ngritur një shtatore të neveritshme 
të perëndeshës Ashera. Ai urdhëroi që ta hiqnin shtatoren dhe ta digjnin në luginën e 
Kidronit.  

17Sidoqoftë, vendet e shumta të flijimit që ishin në Izrael, i lejoi të qëndronin. Për 
gjithçka tjetër ai e dëgjoi Zotin me gjithë zemër tërë jetën e tij. 18Ai solli në Tempull 
pajisjet të arta dhe argjendta që ati i tij ia kishte kushtuar Zotit, dhe i kushtoi Zotit 
edhe mjete të tjera prej ari dhe argjendi. 
19Deri në vitin e 35-të të mbretërimit të Asës, nuk u bë më asnjë luftë. 
 
Lufta e Asës me mbretin izraelit, Bashën 
(1 Mbr. 15,17-22) 

Vitin e 36-të të mbretërimit të Asës, Basha, mbreti i Izraelit, marshoi në jug 
kundër Judës dhe e fortifikoi qytetin Rama me qëllim që të kontrollonte rrugët e 

asaj zone, nga hynin e dilnin njerëzit për në Judë. 
2Atëherë mbreti Asa dërgoi një delegacion në Damask, te mbreti sirian, Ben-Hadadi. Të 
dërguarve u dha një sasi të madhe ari dhe argjendi nga thesari mbretëror dhe nga 
thesaret e Tempullit, për t’ia çuar mbretit sirian dhe për t’i thënë: 3«Me ty dua të lidh 
marrëveshje, si ajo që ekzistonte ndërmjet etërve tanë. Këtë ar dhe argjend ta dërgoj si 
dhuratë. Për këtë, prishe marrëveshjen me mbretin izraelit Basha dhe sulju vendit të 
tij, që të detyrohet të tërhiqet nga kufiri im.» 
4Ben-Hadadi e pranoi propozimin dhe i dërgoi trupat e tij kundër Izraelit. Ato 
shkretuan qytetet Ijon, Dan dhe Avel-Bet-Maim, si dhe të gjitha depot ushqimore të 
qyteteve në territorin e fisit të Naftaliut. 5Pastaj Basha i pezulloi punimet e ndërtimit në 
Rama. 
6Atëherë mbreti Asa i mobilizoi të gjithë burrat e Judës. Ata duhej t’i largonin nga 
Rama gurët dhe drunjtë që Basha kishte përgatitur për ndërtimin e kështjellës. Asa 
urdhëroi t’i fortifikonin qytetet e tjera. 
 
Profeti Hanani 
7Në këtë kohë profeti Hanani shkoi tek Asa për t’i vënë në dukje gabimin e tij. Atij i tha: 
«Ti ke kërkuar ndihmë te mbreti i Sirisë e jo te Zoti, Perëndia jote. Prandaj e ke 
humbur mundësinë që t’i mundësh sirianët. 8A nuk kishin edhe nubasit dhe libianët 
një ushtri të fuqishme, me një sasi të madhe karrocash dhe me shumë ushtarë për 
karrocat? Atëherë ti u mbështete te Zoti dhe ai bëri që t’i mundje ata. 9Zoti ka ndër sy 
mbarë botën, për t’i ndihmuar ata që i besojnë me gjithë zemër. Ti je sjellë si njeri pa 
mend. Që tani e tutje do të kesh gjithnjë luftë.»  

10Atëherë Asa u zemërua aq shumë me profetin Hanani, saqë dha urdhër që ta futnin 
në burg. Edhe atëherë ai filloi t’i keqtrajtonte edhe disa njerëz nga populli. 
 
Fundi i mbretërimit të Asës 
(1 Mbr. 15,23-24) 
11Gjithçka tjetër për Asën, nga fillimi deri në fund, mund të lexohet në librin e 
mbretërve të Judës dhe të Izraelit.  

12Vitin e 39-të të mbretërimit të tij, Asa u sëmur keq nga këmbët. Megjithëse sëmundja 
ishte shumë e rëndë, ai nuk kërkoi ndihmë te Zoti, por te mjekët. 13Ai vdiq në vitin e 
41-të të mbretërimit të tij, 14dhe e varrosën në varrin familjar, që kishte hapur në 
shkëmb në qytetin e Davidit. E vunë në një vig që ishte lyer me balsam dhe me vajra të 
tjera aromatike, të cilat i kishin përgatitur ekspertët për çështjen e përzierjes së 
vajrave.  
Për nder të tij u ndez një zjarr shumë i madh. 
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Mbretërimi i mirë i Jehoshafatit 
Në vend të Asës, u bë mbret i biri, Jehoshafati. Ai u bë shumë i fuqishëm në 
vendin e tij. 2Vendosi trupat e veta në të gjitha qytetet e fortifikuara të Judës 

dhe gjithkund vuri rojë, madje edhe në qytetet e Efraimit që kishte pushtuar i ati. 3Zoti 
e ndihmoi Jehoshafatin, sepse ai jetonte ashtu siç kishte jetuar i pari i tij, Davidi, në 
fillim të mbretërimit të tij. Nuk i nderonte perënditë kenanase, 4por qëndroi besnik 
ndaj Perëndisë së të parit të tij dhe i zbatonte urdhërimet e tij, ndryshe nga mbretërit e 
Izraelit. 5Për këtë arsye, Zoti e konsolidoi pushtetin e Jehoshafatit. Mbarë Juda i sillte 
dhurata dhe ai u bë shumë i pasur e fitoi nam të madh. 6Meqë e dëgjonte Zotin, u bë 
gjithnjë e më shumë guximtar, dhe urdhëroi që të shkatërroheshin vendet e flijimit 
kushtuar perëndive të huaja dhe shtyllat kushtuar kultit të pjellorisë në Judë. 
7Vitin e tretë të mbretërimit të tij, Jehoshafati dha urdhër që popullit të Judës t’i jepej 
mësim për Ligjin e Zotit. Me këtë detyrë ngarkoi disa prej nëpunësve të tij, dhe 
konkretisht Ben-Hajilin, Ovadjën, Zakarinë, Netanelin dhe Mihajën, 8si dhe disa levitë, 
Shemajën, Netanjën, Zevadjën, Azaelin, Shemiramotin, Jonatanin, Adonijën, Tovijën 
dhe Tov-Adonijën, si dhe priftërinjtë Elishama dhe Jehoram. 9Këta të gjithë mbreti i çoi 
nëpër qytetet e ndryshme të vendit. Sipas urdhrit të mbretit, ata mbanin me vete 
Librin e Ligjit dhe shkonin sa nga njëri qytet tek tjetri, duke i dhënë mësime popullit. 
 
Pushteti i Jehoshafatit 
10Zoti kishte bërë që të binte një tmerr i madh mbi të gjitha mbretëritë rreth Judës, 
kështu që askush nuk guxonte ta sulmonte Jehoshafatin. 11Filistenjtë i sillnin dhurata 
dhe argjend si haraç, madje edhe arabët i çuan 7.700 desh dhe po aq cjep. 12Kështu, 
me kalimin e kohës, Jehoshafati u bë gjithnjë e më i fuqishëm. Në Judë ndërtoi 
kështjella dhe qytete me depo ushqimesh; 13edhe në qytetet e tjera të vendit vendosi 
rezerva ushqimesh. 
Në Jerusalem ishin vendosur ushtarët më të mirë të ushtrisë së tij. 14Ndarja e 
shërbimit u bë sipas reparteve të klaneve. Oficerët e fisit të Judës ishin: 
Adna, kolonel dhe komandant i 30.000 luftëtarëve të aftë; 15Johanani, kolonel dhe 
komandant i 28.000 vetave; 16Amasja, biri i Zihriut, komandant i 20.000 vetave; ky 
ishte vënë vullnetarisht në dispozicion të Zotit. 
17Oficerët e fisit të Benjaminit ishin: Eljada, luftëtar i aftë, komandant i 20.000 vetave, 
të armatosur me mburoja dhe harqe; 18Jozavadi, komandant i 18.000 vetave të 
armatosur mirë. 
19Në rast lufte, të gjithë ata ishin në dispozicion të mbretit, pa llogaritur garnizonet e 
rregullta, që ishin vendosur në fortesat e mbarë Judës. 
 
Jehoshafati lidhet me Ahavi 
(1 Mbr. 22,1-28) 

Jehoshafati ishte shumë i pasur dhe kishte nam të mirë. Të birin e martoi me 
një nga vajzat e dinastisë së Ahavit. 2Pas disa vitesh, ai i bëri vizitë Ahavit në 

Shomron. Për nder të Jehoshafatit dhe të suitës së tij, Ahavi urdhëroi të therej një sasi 
e madhe delesh dhe bagëtish. Pastaj e bindi që të sulmonin së bashku qytetin Ramot 
në Gilead. 
3Ahavi, mbreti i Izraelit e pyeti Jehoshafatin, mbretin e Judës: «A do të vish me mua 
për të sulmuar Ramotin?» 
«Dëshira jote është edhe dëshira ime – iu përgjigj Jehoshafati. – Ti mund të 
mbështetesh tek trupat e mia njëlloj si tek të tuat, si në këmbësorët, ashtu edhe në 
kalorësit. 4Por, së pari, duhet të pyesësh Zotin se ç’mendon Ai për këtë.» 
5Atëherë mbreti i Izraelit i thirri të gjithë profetët, rreth 400, dhe i pyeti: «A duhet ta 
sulmoj qytetin Ramot, apo jo?»  
«Sulmoje! – iu përgjigjën. – Zoti do të ta shtjerë në dorë.» 6Por Jehoshafati ngurroi dhe 
pyeti: «Vallë, a nuk ka këtu asnjë profet tjetër, nëpërmjet të cilit mund ta pyesim 
Zotin?»   

7«Ka edhe një profet tjetër, – iu përgjigj Ahavi, – është Miha, biri i Jimlës. Por nuk 
mund ta duroj, sepse më shpall gjithnjë fatkeqësi.»  
Por Jehoshafati i tha: «Një mbret nuk duhet të flasë kështu!» 
 8Atëherë Ahavi thirri një oborrtar dhe urdhëroi të sillte sa më shpejt Mihën. 
9Ahavi dhe Jehoshafati ishin ulur mbi dy fronë, në mes të një mjedisi mbretëror, në 
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sheshin para portës së qytetit Shomron. Para tyre qëndronin 400 profetë; ata ishin në 
ekstazë. 10Njëri prej tyre, Cidkija, biri i Kenaanës, që kishte vënë në kokë një helmetë 
me brirë, thirri: ”Zoti ka thënë: «Siç është i pamposhtshëm një dem me brirë të 
hekurta, ashtu do t’i sulmosh edhe ti sirianët dhe do t’i asgjësosh plotësisht.»”  

11Profetët e tjerë ranë dakord dhe thirrën: «Marsho lirisht kundër Ramotit! Ti do të 
dalësh fitimtar! Zoti do të ta shtjerë qytetin në dorë!» 
 
Profeti i papërshtatshëm 
12Lajmëtari i tha Mihës: «Profetët kanë parashikuar njëzëri fitoren për mbretin. Kujdes 
që profecia jote të mos i kundërshtojë të tyret! Edhe ti shpalli fitoren mbretit!» 13Por 
Miha iu përgjigj: «Betohem për Zotin që vepron, unë mund të shpall vetëm atë që më 
urdhëron Ai të them.» 
14Kur Miha u paraqit para mbretit Ahav, ky e pyeti: «Miha, a duhet ta sulmojmë 
Ramotin apo jo?» Miha iu përgjigj: «Sulmoje lirisht qytetin; do të kesh sukses. Zoti do të 
ta shtjerë në dorë.» 15Por mbreti i tha: «M’u beto që do të ma thuash troç të vërtetën! 
Çfarë të ka treguar Zoti?» 
16Atëherë Miha iu përgjigj: ”E pashë ushtrinë izraelite të shpërndarë nëpër male si 
kopeja që është pa bari. Dhe Zoti më tha: «Ata nuk kanë më udhëheqës. Lufta ka 
mbaruar; le të kthehen në shtëpi.»” 
17Ahavi iu drejtua Jehoshafatit: «A nuk kam të drejtë? Ai më shpall gjithnjë vetëm 
fatkeqësi!» 
18Por Miha vazhdoi: ”Dëgjo çfarë më bëri Zoti të shoh! Pashë Zotin të ulur në fron. Në të 
dyja anët e tij qëndronte mbarë oborri qiellor. 19Atëherë Zoti pyeti: «Kush do t’ia marrë 
mendtë Ahavit, mbretit të Izraelit, që ta sulmojë Ramotin dhe atje të gjejë vdekjen?» 
Njëri kishte një propozim, kurse tjetri një propozim tjetër, 20derisa njëri iu paraqit Zotit 
dhe i tha: «Do ta nxis unë për këtë.» «Si do ta bësh?» – pyeti Zoti, 21dhe ai iu përgjigj: 
«Do të flas si shpirt mashtrues nëpër gojën e gjithë profetëve të Ahavit.» Atëherë Zoti 
tha: «Ti do t’ia arrish ta shtiesh në rrugë të gabuar. Shko dhe bëje këtë!» 22Siç e sheh, – 
iu drejtua Miha mbretit, – Zoti ka vënë gënjeshtra në gojën e profetëve të tu. Në të 
vërtetë Ai ka vendosur të të rrënojë.” 
23Atëherë Cidkija iu afrua Mihës, i dha një shpullë dhe i tha: «Çfarë dëshmie mund të 
më japësh se Shpirti i Zotit më ka lënë mua dhe tani flet vetëm nëpërmjet teje?» 24«Ti do 
ta shohësh, – iu përgjigj Miha, – kur të vijë dita që të fshihesh në qoshen më të largët 
të shtëpisë sate!» 
25”Arrestojeni, – urdhëroi mbreti Ahav, – dhe çojeni te komandanti i qytetit, Amoni, dhe 
te guvernatori Joash. 26Thuajuni: «Urdhër i mbretit: Mbajeni këtë njeri në burg derisa 
të kthehem shëndoshë e mirë. Jepini racionin më të vogël të ujit dhe të bukës!»” 27Miha 
iu përgjigj: «Në qoftë se kthehesh shëndoshë, atëherë Zoti nuk ka folur nëpërmjet 
meje.» Dhe shtoi: «Le ta mbajnë mend të gjithë se ç’kam thënë!» 
 
Profetit i jepet të drejtë 
(1 Mbr. 22,29-35) 
28Mbreti izraelit dhe mbreti judeas marshuan, pra, së bashku, kundër qytetit Ramot. 
2930Rrugës Ahavi i tha Jehoshafatit: «Unë do të hyj i maskuar në betejë, por ti mund t’i 
mbash lirisht rrobat e tua mbretërore.» Në të vërtetë, mbreti sirian u kishte dhënë 
urdhër oficerëve të repartit të tij të karrocave: «Ju duhet të sulmoni vetëm mbretin e 
Izraelit. Mos sulmoni asnjeri tjetër, edhe në qoftë se ka gradë të lartë!» Prandaj Ahavi 
hyri i maskuar në betejë. 
31Kur luftëtarët e karrocave e panë Jehoshafatin, thirrën: «Ja mbreti i Izraelit!» dhe 
filluan ta sulmonin nga të gjitha anët. Jehoshafati lëshoi një klithmë; dhe Perëndia, 
Zoti, e ndihmoi dhe i largoi ata nga ai. 32Kur luftëtarët e karrocave vunë re se ky nuk 
ishte ai që kërkonin, e lanë të qetë. 33Por një ushtar i rëndomtë lëshoi kuturu një 
shigjetë, që i ra mbretit të Izraelit në një vend të pambrojtur të trupit. Ahavi e urdhëroi 
karrocierin e karrocës së tij: «Kthehu dhe më nxirr nga beteja! Jam i plagosur.» 34Por, 
meqë lufta po bëhej gjithnjë e më e ashpër, mbretit iu desh të përballonte sirianët dhe 
të qëndronte në këmbë në karrocën e tij. Kur perëndoi dielli, vdiq. 

Por Jehoshafati, mbreti i Judës, u kthye shëndoshë e mirë në pallatin e tij, në 
Jerusalem. 2Atëherë iu afrua profeti Jehu, biri i Hananisë, dhe i tha: «Pse duhej 

ta ndihmoje armikun e Zotit dhe të miqësoheshe me njerëzit që i urren Zoti? Për këtë 
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Zoti është zemëruar me ty! 3Por, për fatin tënd, tek ti, ai ka gjetur edhe diçka të mirë: ti 
i ke larguar prej vendit shtyllat kushtuar kultit të pjellorisë dhe kërkon të zbatosh 
vullnetin e Perëndisë.» 
 
Jehoshafati rregullon drejtësinë 
4Që atëherë Jehoshafati ndenji në Jerusalem dhe nuk shkoi më në Izrael. Ai e përshkoi 
mbarë vendin e tij, nga Beersheva deri në malësinë e Efraimit, për t’i kthyer judeasit te 
Zoti, Perëndia e të parëve. 5Në të gjitha qytetet e fortifikuara emëroi gjyqtarë. 6Atyre u 
tha: «Mendoni mirë çfarë detyre po merrni përsipër. Ju duhet të siguroni drejtësinë, jo 
në emër të njerëzve, por në emër të Zotit! 7Respektojeni Zotin dhe kryeni me ndërgjegje 
të lartë shërbimin tuaj! Zoti, Perëndia jonë, nuk do t’i mbyllë sytë në qoftë se favorizoni 
ndokënd ose merrni ryshfet.» 
8Edhe në Jerusalem Jehoshafati emëroi si gjyqtarë disa levitë, priftërinj dhe kryetarë 
klanesh. Ata formonin gjyqin e lartë të shtetit, që duhej të nxirrte vendime gjyqësore në 
emër të Zotit. Krahas kësaj, ata merreshin me zgjidhjen e proceseve gjyqësore të 
banorëve të Jerusalemit. 9Jehoshafati u dha këtyre gjyqtarëve udhëzimet që vijojnë: 
«Kryeni shërbimin tuaj duke iu bindur Zotit, me besnikëri dhe me gjithë zemër! 10Në 
qoftë se vëllezërit tuaj, gjyqtarët e qyteteve të tjera, ju bëjnë pyetje për çështje të 
ndryshme, si vrasje, vrasje pa paramendim ose shkelje të tjera të Ligjit, të rregullave, 
urdhërimeve dhe zakoneve, atëherë ju duhet t’i mësoni dhe t’i paralajmëroni, që të mos 
bëhen fajtorë para Zotit. Ndryshe, edhe ju do të bëheni fajtorë dhe zemërimi i tij do të 
bjerë edhe mbi ju. 11Për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me Ligjin e Zotit, 
përgjegjësinë e fundit e ka kryeprifti Amarja. Në qoftë se ka të bëjë me urdhrat e 
mbretit, përgjigjet Zevadja, biri i Jishmaelit, kryetari i fisit të Judës. Levitët ju 
qëndrojnë në dispozicion të gjyqit si protokollistë. Tani përvishjuni detyrës suaj me 
vendosmëri! Zoti i ndihmon ata që veprojnë drejt.» 
 
Fitorja e Jehoshafatit mbi armiqtë e tij 

Pas njëfarë kohe një ushtri e madhe moavasish dhe amonasish, e përkrahur 
nga një numër i madhe meunasish, marshoi kundër Jehoshafatit. 2Lajmëtarët 

që erdhën, njoftuan: «Një armik shumë i fortë është nisur nga Edomi, nga ana tjetër e 
Detit të Vdekur, dhe po marshon kundër teje. Armiku ka arritur deri në Hacacon-
Tamar (një emër tjetër për Ein-Gediun).» 
3Jehoshafati u tmerrua shumë. Vendosi ta pyeste Zotin dhe dha urdhër të shpallej një 
kohë agjërimi në gjithë Judën. 4Njerëzit erdhën në Jerusalem nga të gjitha qytetet e 
vendit,  për të kërkuar ndihmë te Zoti. 5Bashkë me banorët e qytetit, ata u mblodhën 
në oborrin e ri të Tempullit. Jehoshafati doli përpara 6dhe u lut: «O Zot, ti Perëndia e të 
parëve! Ti je Perëndi në qiell, ti je sundimtar mbi të gjitha perandoritë e botës. Tek ti 
është e gjithë forca dhe i gjithë pushteti, kështu që askush nuk mund të matet me ty. 
7Ti, Perëndia jonë, gjatë invadimit të popullit tënd, i ke dëbuar banorët e dikurshëm të 
këtij vendi, dhe na e dhe neve, pasardhësve të mikut tënd, Avrahamit. 8Të parët tanë u 
ngulën këtu dhe për nderin tënd ndërtuan një shenjtërore, sepse thanë me vete: 9’Kur 
të bien mbi ne fatkeqësi: tmerre lufte, murtaja ose zi buke, le të paraqitemi para Zotit 
në këtë Tempull të Tij dhe në të keqen tonë t’i thërrasim për ndihmë. Ai do të na 
dëgjojë dhe do të na ndihmojë.’ 10Shikoji tani amonasit, moavasit dhe popullin nga 
malësia e Seirit, që kanë ndër mend të na sulmojnë. Kur izraelitët dolën nga Egjipti, 
nuk i  lejove të hynin në territorin e këtyre popujve. Ata u ranë rrotull dhe nuk i 
shfarosën këta popuj. 11Në shenjë ‘mirënjohjeje’, ata tani e kanë ndër mend të na 
dëbojnë prej vendit tënd, që na e ke dhënë ti. 12O Zot, Perëndia jonë! A nuk do t’i 
dënosh për këtë? Nuk mund të bëjmë asgjë kundër kësaj ushtrie kaq të madhe. Nuk e 
dimë se ç’të bëjmë. Prandaj shikojmë drejt teje!» 
13Mbarë populli i Judës qëndronte para Tempullit edhe gratë, edhe fëmijët. 14Atëherë, 
në mes të mbledhjes, Shpirti i Zotit shtiu në dorë Jahazielin, një levit prej klanit të 
Asafit. Ai ishte biri i Zakarisë, dhe të parët e tij ishin: Benaja, Jeieli dhe Matanja. 
15Jahazieli thirri: «Dëgjoni, njerëz të Judës, ju banorë të Jerusalemit dhe, para së 
gjithash, ti, o mbret Jehoshafat! Zoti të dërgon fjalë e ju thotë: «Mos kini frikë! Mos u 
tmerroni nga epërsia e armikut! Kjo luftë nuk është puna juaj, por puna ime! 16Zbritni 
nesër në luginë, për t’i dalë përballë! Ata janë duke kaluar nëpër rrugën e Cicit. Ju do 
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t’i hasni në grykën e luginës, atje ku fillon shkretëtira e Jeruelit. 17Ju vetë nuk keni 
nevojë të luftoni; qëndroni të qetë dhe shikoni, se si unë, Zoti, do t’ju korr fitoren. Mos 
kini frikë, ju banorë të Judës dhe Jerusalemit, mos u tmerroni! Nesër marshoni 
kundër tyre, dhe Zoti do të jetë me ju.» 
18Atëherë Jehoshafati u përkul përtokë dhe mbarë populli ra përmbys para Zotit dhe e 
adhuroi. 19Pastaj, u ngritën levitët e klanit të Korahut dhe e adhuruan Zotin, Perëndinë 
e Izraelit, duke kënduar me zë të lartë. 20Të nesërmen, herët në mëngjes, para nisjes së 
tyre për në shkretëtirën e Tekoas, Jehoshafati u paraqit para njerëzve e u tha: «O 
burra të Judës dhe të Jerusalemit! Mbështetuni te Zoti, Perëndia juaj, atëherë do të 
jeni të fortë! Besojuni profetëve të tij, atëherë do të korrni fitoren!» 21Pasi u muar vesh 
me popullin, Jehoshafati i vuri këngëtarët e Tempullit me veshjen e tyre të shërbimit, 
në krye të ushtrisë. Ata kishin për detyrë ta adhuronin Zotin me këngën: 
«Falënderojeni Zotin, sepse dashuria e tij kurrë nuk pushon!» 
22-23Kur filluan të këndonin, Zoti shkaktoi kaos midis armiqve që marshonin kundër 
tyre, kështu që ata luftuan kundër njëri-tjetrit. Së pari amonasit, bashkë me moavasit, 
u kthyen kundër luftëtarëve nga malësia e Seirit, iu vërsulën atyre dhe i asgjësuan. 
Pastaj u drejtuan kundër njëri-tjetrit dhe e masakruan njëri-tjetrin. 24Kur judeasit 
arritën në sukë, nga ku mund ta shihnin mirë shkretëtirën, si dhe ushtrinë e armikut, 
panë vetëm të vdekur të shtrirë përtokë. Asnjëri prej armiqve nuk shpëtoi gjallë. 
25Jehoshafati dhe njerëzit e tij shkuan për të mbledhur plaçkitjen. Tek të vrarët gjetën 
aq shumë kafshë barre dhe gjëra me vlerë, mes tyre rroba dhe sende të çmueshme, 
saqë u nevojiteshin tri ditë për t’i marrë të gjitha. 
26Ditën e katërt ata u mblodhën në luginën e Berahës, për të falënderuar Zotin. Për 
këtë arsye, lugina mori emrin «Lugina e Falënderimit»; kështu quhet ajo edhe sot.  

27Pastaj të gjithë me Jehoshafatin në krye, u kthyen përsëri në Jerusalem. Ata ishin 
plot gëzim, sepse Zoti i kishte ndihmuar kundër armiqve të tyre. 28Nën tingëllimin e 
harpave, lahutave dhe trumbetave, ata hynë në Jerusalem dhe shkuan në Tempullin e 
Zotit. 29Vendet fqinje i përfshiu një tmerr i madh, kur morën vesh se Zoti i kishte 
mundur armiqtë e Judës.  

30Pas kësaj kohe, Jehoshafati mund të mbretëronte në qetësi, sepse Zoti, Perëndia e tij, 
i dha paqe në të gjitha anët. 
 
Fundi i mbretërimit të Jehoshafatit 
(1 Mbr. 22,41-50) 
31Jehoshafati ishte 35 vjeç, kur u bë mbret dhe mbretëroi 25 vjet në Jerusalem. Nëna e 
tij ishte vajza e Shilhit dhe quhej Azuva. 32Për gjithçka ai ndoqi shembullin e të atit, 
Asës, dhe bëri atë që i pëlqeu Zotit. 33Vetëm vendet e flijimit në mbarë vendin i lejoi të 
qëndronin, sepse populli nuk e mbante tërësisht anën e Perëndisë së të parëve. 
34Gjithçka tjetër për Jehoshafatin, luftërat dhe sukseset e tij, mund të lexohet në analet 
që shkroi Jehui, biri i Hananit. Këto janë shkruar në librin e mbretërve të Izraelit. 
35Një herë, mbreti Jehoshafat bëri marrëveshje me Ahazjën, mbretin e Izraelit, 
megjithëse ky bënte jetë të dënueshme. 36Ata u morën vesh me njëri-tjetrin, që të 
ndërtonin së bashku anije të afta për të lundruar deri në Tarshish. Anijet u ndërtuan 
në Ecjon-Gever. 37Atëherë Eliezeri, profeti nga Maresha, biri i Dodavës, i tha 
Jehoshafatit: «Meqë je lidhur me Ahazjën, Zoti do ta shkatërrojë veprën tënde.» Flota u 
mbyt dhe nuk arriti deri në Tarshish. 

Kur vdiq Jehoshafati, e varrosën pranë të parëve të tij, në qytetin e Davidit. 
Fronin e trashëgoi i biri, Jehorami. 

 
Mbreti Jehoram 
(2 Mbr. 8,17-24) 
2Përveç Jehoramit, mbreti Jehoshafat kishte edhe gjashtë djem të tjerë: Azarjën, 
Jehielin, Zakarinë, Azarjën, Mihaelin dhe Shefatjën. 3Ai u dha bijve të tij shumë ar, 
argjend dhe gjëra të tjera me vlerë dhe i emëroi komandantë në fortesat e tij judease. 
Por titullin mbretëror e trashëgoi Jehorami, sepse ai ishte i madhi. 4Kur Jehorami u bë 
mbret në vend të të atit dhe e kishte konsoliduar fuqinë e tij, dha urdhër të vriteshin të 
gjithë vëllezërit e tij si dhe disa nga burrat udhëheqës. 
5 Kur u bë mbret, Jehorami ishte 32 vjeç dhe mbretëroi 7 vjet në Jerusalem. 6Ai bëri 
çfarë nuk i pëlqeu Zotit, duke ndjekur shembullin e keq të mbretërve të Izraelit, si 
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gjithë familja e Ahavit, me bijën e të cilit ishte martuar. 7Sidoqoftë, Zoti nuk donte ta 
shfaroste dinastinë e Davidit, sepse kishte bërë besëlidhje me Davidin dhe i kishte 
premtuar se gjithnjë do të mbretëronte një pasardhës i tij. 
8Në kohën e mbretërimit të Jehoramit, edomasit e mohuan sundimin e izraelitëve dhe 
caktuan mbretin e vet. 9Jehorami marshoi kundër Edomit me të gjitha karrocat e tij të 
luftës. Në të vërtetë, edomasit e rrethuan atë dhe karrocat e tij, por natën ai i sulmoi 
dhe i mundi. 10Sidoqoftë, që atëherë Edomi ishte i pavarur nga Juda. Në të njëjtën 
kohë, edhe qyteti Livna u shkëput nga hegjemonia e Judës. Të gjitha këto ndodhën, 
sepse Jehorami i kishte kthyer shpinën Zotit, Perëndisë së të parëve. 
11Jehorami ndërtoi vendflijime edhe në malet e Judës, duke futur në rrugë të gabuar 
banorët e Jerusalemit dhe të Judës. Kështu, ata dilnin të pabesë ndaj Zotit. 12Atëherë 
Jehorami mori një letër nga profeti Elija, ku ishte shkruar: «Zoti, Perëndia e të parit 
tënd, Davidit, dërgoi fjalë e thotë: Ti nuk ke shkuar në rrugën që ka ndjekur ati yt, 
Jehoshafati dhe stërgjyshi yt, Asa. 13Në vend të kësaj, ti ke ndjekur shembullin e keq të 
mbretërve të Izraelit. Ti ke dalë po aq i pabesë, sa edhe dinastia e Ahavit dhe i ke 
nxitur njerëzit e Judës dhe të Jerusalemit që të dalin të pabesë ndaj Zotit. Vëllezërit e 
tu, që ishin më të mirë se ti, i ke vrarë. 14Prandaj Zoti do të të godasë rëndë; ndëshkimi 
i tij do të bjerë mbi popullin tënd, bijtë e tu dhe gratë e tua, si dhe mbi mbarë pasurinë 
tënde. 15Ti vetë do të sëmuresh rëndë dhe do të vuash gjatë, derisa të të dalin zorrët 
nga trupi.» 
16Zoti u shtiu në mend filistenjve dhe fiseve arabe, që banonin pranë kushasve, që të 
sulmonin Jehoramin. 17Ata e sulmuan Judën, e pushtuan vendin dhe shtinë në dorë 
gjithçka që gjendej në pallatin e mbretit. Ata morën me vete edhe gratë dhe bijtë e 
Jehoramit. Mbeti vetëm biri më i vogël, Joahazi (Ahazja). 18Pastaj Zoti i shkaktoi 
mbretit një sëmundje të rëndë. Kjo ishte një sëmundje e brendshme e pashërueshme 
19që zgjati shumë kohë. Pas dy vjetësh i dolën zorrët dhe vdiq me vuajtje të tmerrshme. 
Gjithmonë, kur vdiste mbreti, populli ndizte për nder të tij një zjarr shumë të madh. 
Por, kur vdiq Jehorami, askush nuk ndezi zjarr. 
20Jehorami ishte bërë mbret kur ishte 32 vjeç dhe kishte mbretëruar 8 vjet në 
Jerusalem. Vdiq, por askush nuk e vajtoi vdekjen e tij. E varrosën në qytetin e Davidit, 
por jo pranë mbretërve të mëparshëm. 
 
Mbreti Ahazja 
(2 Mbr. 8,25-29; 9,21-28) 

Banorët e Jerusalemit emëruan mbret Ahazjën, birin më të ri të Jehoramit, 
trashëgimtar të fronit të tij. Të gjithë bijtë e tij më të mëdhenj ishin vrarë nga 

një hordhi kusarësh që, bashkë me arabët, kishin sulmuar fushimin e ushtrisë së 
Judës. Prandaj Ahazja u bë mbret i Judës. 2Ai ishte 22 vjeç, kur hipi në fuqi dhe 
mbretëroi një vit në Jerusalem. Nëna e tij ishte Atalia, mbesë e Omriut, mbretit të 
Izraelit. 3Ajo ishte këshilltare e Ahazjës dhe e shtyu atë të ndiqte shembullin e keq të 
dinastisë së Ahavit. 4Ahazja bëri atë që nuk i pëlqeu Zotit, njëlloj si pasardhësit e 
Ahavit, të cilët i kishte si këshilltarë pas vdekjes së të atit. Kjo e çoi në rënien e tij. 
5Këta këshilltarë të tij e shtynë të shkonte në luftë, bashkë me Joramin, mbretin e 
Izraelit, kundër Hazaelit, mbretit të Sirisë. Lufta u bë pranë Ramotit të Gileadit. Jorami 
u plagos në betejë 6dhe u tërhoq në Jizrëel, që të shërohej nga plagët. Atje i bëri vizitë 
Ahazja, 7dhe kjo vizitë shkaktoi rrënimin e tij. Kështu deshi Perëndia. Ahazja, pra, 
shkoi te Jorami dhe pastaj, që të dy, u nisën për te Jehui, pasardhësi i Nimshiut. Këtë 
e kishte caktuar Zoti dhe i kishte dhënë si detyrë që t’i shfaroste të gjithë pasardhësit e 
Ahavit. 8Kur Jehui e zbatoi vendimin e dënimit që kishte caktuar Zoti, ndeshi 
nëpunësit judeas dhe nipërit e Ahazjës, që i shoqëronin, dhe i vrau edhe ata. 9Vetë 
Ahazja u fsheh në Shomron. Por, Jehui dërgoi njerëz ta kërkonin, të cilët e gjetën, e 
arrestuan, e sollën para Jehuit dhe e ekzekutuan. Sidoqoftë e varrosën, sepse njerëzit 
thanë me vete: «Megjithatë, ai është nip i Jehoshafatit, që ishte plotësisht besnik ndaj 
Zotit.» Prej familjes së Ahazjës nuk mbeti askush që do të ishte në moshë për të marrë 
përsipër sundimin e vendit. 
 
Mbretëresha Atalia 
(2 Mbr. 11,1-3) 
10Kur mori vesh se i vdiq i biri, Atalia, nëna e Ahazjës, dha urdhër që t’i vritnin të gjithë 
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pjesëtarët e familjes mbretërore. 11Por princesha Josheva, bija e Jehoramit dhe motra e 
Ahazjës, e cila ishte martuar me priftin Jehojada, mori fshehtazi Jehoashin, birin e 
vogël të Ahazjës, dhe e fshehu në një dhomë të Tempullit, ku ruheshin shtretërit, së 
bashku me mëndeshën e tij. Kështu, atë nuk e vranë dot së bashku me të tjerët. 12Ajo e 
mbajti të fshehur shtatë vjet në zonën e Tempullit, gjatë sundimit të Atalisë. 
 
Kryengritja kundër Atalisë 
(2 Mbr. 11,4-16) 

Vitin e shtatë, prifti Jehojada vendosi të vepronte. Ai u lidh me disa oficerë: 
Azarjën, birin e Jerohamit, Jishmaelin, birin e Johananit, Azarjën, birin e 

Ovedit, Maasejën, birin e Adajës, dhe Elishafatin, birin e Zihriut. 2Këta njerëz shkuan 
në të gjitha qytetet e Judës dhe sollën në Jerusalem levitët dhe kryetarët e klaneve. 
3Ata u mblodhën në Tempull dhe përfunduan një pakt me mbretin. Jehojada u tha 
atyre: «Ja biri i mbretit. Ai duhet ta marrë sundimin e vendit, sepse Zoti ka caktuar që 
gjithnjë duhet të mbretërojë një pasardhës i Davidit. 4Ne do të veprojmë kështu: Një e 
treta e priftërinjve dhe e levitëve, që janë të shtunën tjetër në shërbim, të ruajë portat e 
Tempullit, 5një e treta të ruajë pallatin e mbretit, 6kurse një e treta e fundit, portën 
kryesore; populli që do të jetë i pranishëm të pushtojë oborret e para të Tempullit. 
Askush të mos futet në Tempull, përveç priftërinjve dhe levitëve, sepse ata janë të 
shuguruar për shërbimin. Pjesa tjetër e popullit duhet t’i përmbahet ndalimit që ka 
caktuar Zoti. 7Levitët, me armë në dorë, duhet ta rrethojnë mbretin, dhe ta shoqërojnë 
në çdo hap. Kush kërkon të futet në zonën e Tempullit, duhet vrarë!» 
8Levitët dhe njerëzit e tjerë që ishin mbledhur aty, i zbatuan me përpikëri udhëzimet e 
Jehojadës. Secili lajmëroi të mblidheshin njerëzit e tij, jo vetëm ata që e fillonin 
shërbimin e tyre të shtunën, por edhe ata që e mbaronin, sepse Jehojada edhe këta 
nuk i kishte liruar nga shërbimi. 9Ai u dorëzoi oficerëve heshtat, mburojat e mëdha dhe 
mburojat e rrumbullakëta që i takonin kohës së mbretit David dhe që ruheshin në 
Tempull. 10Secili mori në dorë armën e tij. Jehojada i vendosi të gjithë para Tempullit, 
në formë gjysmërrethi, nga skaji jugor, nëpër altarin e flijimeve të përkushtimit, deri në 
skajin verior, për ta ruajtur mbretin nga të gjitha anët. 11Pastaj Jehojada e nxori birin e 
mbretit për ta bërë mbret. Ai i vuri kurorën në kokë dhe i dorëzoi dokumentin e 
kurorëzimit. Pastaj e shuguroi me vaj dhe të gjithë përplasën dhe thirrën: «Rroftë 
mbreti!» 
12Kur populli kaloi para mbretit duke brohoritur, Atalia e dëgjoi zhurmën. Ajo shkoi te 
turma në Tempullin e Zotit. 13Atje ajo pa Jehoashin, që qëndronte në hyrje të sheshit të 
mbretit, i rrethuar nga oficerët dhe borizanët. Atje ishin edhe këngëtarët e Tempullit, të 
cilët, me veglat e tyre, drejtonin meloditë e festës, kurse mbarë populli brohoriste nga 
gëzimi. Atëherë Atalia grisi rrobat dhe thirri: «Tradhti! Tradhti!» 14Por prifti Jehojada 
nuk donte që ta vritnin në zonën e Tempullit. Prandaj u dha urdhër oficerëve të rojës 
personale të mbretit: «Kalojeni mes radhëve të njerëzve tuaj! Kush e ndjek pas, të vritet 
me shpatë!» 15Ata e kapën Atalinë, e shpunë pranë Portës së Kuajve që është pranë 
pallatit mbretëror dhe aty e vranë. 
16Pastaj Jehojada si prift i Zotit, bëri besëlidhje me mbarë popullin dhe me mbretin. 
Sipas besëlidhjes, ata morën përsipër të jetonin përsëri si populli i Zotit. 17Në fund, 
mbarë turma shkoi në tempullin e Baalit dhe e rrëzoi përtokë. Ata shembën altarët dhe 
shtatoret idhujtare dhe atje, para altarëve, e vranë Matanin, priftin e Baalit. 
 
Reformat e Jehoiadës 
(2 Mbr. 11,17-20) 
18Jehojada i ngarkoi priftërinjtë, pasardhësit e Levit, me mbikëqyrjen e Tempullit të 
Zotit. Davidi i kishte ndarë ata në grupe shërbimi, për të kushtuar flijime përkushtimi, 
sipas Ligjit të Moisiut. Ata kishin për detyrë të kryenin shërbimin në Tempull, të 
shoqëruar nga këngë festive, sipas urdhrit të Davidit. 19Jehojada vendosi rojtarë edhe 
në hyrjet e Tempullit. Ata kishin për detyrë të pengonin që të hynte ndokush në 
Tempull që ishte në njëfarë mënyre i papastër. 
20Pastaj Jehojada mori me vete oficerët, njerëzit e nderuar dhe udhëheqësit për ta 
përcjellë mbretin, i cili zbriti nga Tempulli, në pallat nëpër portën e sipërme. Atje 
mbreti u ul në fronin e tij. 21Mbarë popullsia e vendit u gëzua dhe qyteti u qetësua, pasi 
e ekzekutuan Atalinë. 
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Mbreti Jehoash dhe restaurimi i Tempullit 
(2 Mbr. 12,1-16) 

Jehoashi ishte shtatë vjeç kur u bë mbret dhe mbretëroi 40 vjet në Jerusalem. 
Nëna e tij quhej Civja dhe rridhte nga Beersheva. 2Jehoashi bëri atë që i pëlqeu 

Zotit, derisa jetoi prifti Jehojada. 3Ai u martua me dy gra, që ia zgjodhi Jehojada dhe 
ato i lindën disa bij dhe bija. 
4Pas disa kohësh, Jehoashi vendosi ta restauronte Tempullin e Zotit. 5Kërkoi të vinin 
tek ai priftërinjtë dhe levitët dhe u tha: «Shkoni në të gjitha qytetet e Judës dhe 
mblidhni të holla nga izraelitët, që të kryejmë çdo vit punët e nevojshme për 
restaurimin e Tempullit të Perëndisë suaj. Ketë punë bëjeni shpejt!» 
Por levitët e zvarritnin punën. 6Prandaj mbreti thirri kryepriftin Jehojada dhe e kritikoi, 
duke i thënë: «Moisiu, shërbëtori i Perëndisë, dhe mbarë bashkësia, në kohën e tij u 
vunë izraelitëve një kontribut për mirëmbajtjen e Tendës së shenjtë. Përse nuk je 
kujdesur që levitët ta mblidhnin këtë kontribut në Judë dhe në Jerusalem? 7Atalia 
ishte grua e poshtër! Ajo dhe përkrahësit e saj lejuan që të rrënohej Tempullin. Ata 
edhe dhuratat e caktuara për mirëmbajtjen e Tempullit të Zotit, i përdornin për 
adhurimin e perëndive të tjera.» 
8Me urdhrin e mbretit u bë një arkë, që u vendos jashtë, pranë portës së Tempullit. 
9Pastaj u shpall kudo në Judë dhe në Jerusalem, që secili ta sillte kontributin që u 
kishte caktuar izraelitëve Moisiu, shërbëtori i Zotit, gjatë kalimit të tyre nëpër 
shkretëtirë. 10Burrat udhëheqës të Izraelit dhe mbarë populli e pranuan me gëzim këtë 
propozim. Ata i sollën kontributet e tyre dhe i vunë në arkë. 11Sipas urdhrit të mbretit, 
levitët duhej ta kontrollonin arkën çdo ditë. Kur vinin re se në arkë kishte shumë të 
holla, vinte protokollisti i mbretit dhe një përfaqësues i kryepriftit. Ata e zbraznin arkën 
së bashku dhe pastaj e vinin përsëri në vend. Në këtë mënyrë u mblodhën shumë të 
holla. 
12Mbreti dhe Jehojada ua dorëzuan paratë mjeshtërve që përgjigjeshin për punët e 
ndërtimit lidhur me Tempullin. Këta morën në punë muratorë dhe zdrukthëtarë, si dhe 
hekurpunues e bakërpunues që kishin për detyrë ta riparonin Tempullin dhe të 
ndreqnin të gjitha dëmet, që i ishin shkaktuar ndërtesës. 13Ata iu përveshën punës dhe 
ajo po ecte mirë. Ata e bënë Tempullin po aq të bukur dhe të sigurt, sa ç’ishte në fillim. 
14Kur i mbaruan të gjitha punët, mjeshtërit ua kthyen mbretit dhe Jehojadës të hollat 
që tepronin. Prej tyre, Jehojada urdhëroi të bënin mjete për Tempullin, kupa dhe enë 
të tjera ari dhe argjendi, që nevojiteshin për shërbimin fetar dhe për flijimet. Sa kohë 
që jetoi Jehojada, në Tempull kushtoheshin vazhdimisht flijime përkushtimi. 
15Jehojada u plak shumë. Vdiq në moshën 130 vjeçare, pas një jete të kënaqshme. 16E 
varrosën në qytetin e Davidit, pranë mbretërve, duke çmuar shërbimin e tij në Izrael 
për Perëndinë dhe për Tempullin. 
 
Jehoashi largohet nga rruga e drejtë 
17Pas vdekjes së Jehojadës, burrat udhëheqës të Judës shkuan te mbreti Jehoash për 
t’i bërë vizitë. Që atëherë ai pranoi që të këshillohej me ta. 18Kjo bëri që judeasit të mos 
shkonin në Tempull për të adhuruar Perëndinë e të parëve. Në vend të kësaj, ata 
filluan të adhuronin shtyllat kushtuar kultit të pjellorisë dhe shtatoret idhujtare. Meqë 
ata u bënë fajtorë para Zotit, ai u zemërua me Judën dhe me Jerusalemin. 19U dërgoi 
profetë për t’i paralajmëruar dhe për t’u bërë thirrje të ktheheshin tek ai, por ata e 
bënë veshin e shurdhër. 20Atëherë, Shpirti i Zotit e shtiu në dorë priftin Zakaria, nipin 
e Jehojadës. Ai doli para popullit dhe thirri: ”Perëndia, Zoti, ju dërgon fjalë e ju thotë: 
«Përse i shkelni urdhërimet e mia, dhe rrini pa gëzim? Ju më keni braktisur; tani do 
t’ju braktis edhe unë ju!»” 
21Por, kundërshtarët e Zakarisë u mblodhën dhe, me urdhrin e mbretit, e vranë atë me 
gurë në oborrin e parë të Tempullit. 22Mbreti Jehoash harroi çfarë i detyrohej 
Jehojadës, gjyshit të Zakarisë, dhe dha urdhër t’i vritnin nipin. Para se të vdiste, 
Zakaria thirri: «Zoti e sheh këtë dhe do të hakmerret!» 
23Në fillim të vitit tjetër, ushtria siriane marshoi kundër Jehoashit dhe hyri në Judë 
dhe në Jerusalem. Të gjithë burrat udhëheqës të Judës i vranë dhe gjithë pasurinë e 
tyre e çuan si plaçkë te mbreti sirian në Damask. 24Megjithëse sirianët kishin sulmuar 
vetëm me një ushtri të vogël, ata arritën t’i mundnin gjithë forcat e armatosura të 
Judës, sepse Zoti ua la në dorë; ata i kishin kthyer shpinën Zotit, Perëndisë së të 
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parëve. Kështu, mbi Jehoashin u zbatua vendimi i dënimit që kishte caktuar Zoti. 
25Kur sirianët u tërhoqën përsëri, Jehoashin e lanë prapa të plagosur rëndë. Për shkak 
të vrasjes së Zakarisë, nipit të priftit Jehojada, disa oborrtarë komplotuan kundër 
Jehoashit dhe e vranë në shtratin e tij të sëmundjes. E varrosën në qytetin e Davidit, 
por jo pranë varreve të mbretërve të tjerë. 26Organizatorët e komplotit ishin Zavadi, biri 
i gruas amonase Shimati, dhe Jozavadi, biri i gruas moavase Shomer. 
27Lista e bijve të tij, e fjalëve të shumta profetike të shpallura kundër tij, si dhe raporti i 
riparimit të Tempullit gjenden në shpjegimet e librit të mbretërve. Fronin e trashëgoi i 
biri, Amacja. 
 
Mbreti Amacja 
(2 Mbr. 14,7) 

Amacja ishte 25 vjeç kur u bë mbret mbret dhe mbretëroi 29 vjet në Jerusalem. 
E ëma quhej Joadana dhe rridhte nga Jerusalemi. 2Ai bëri atë që i pëlqente 

Zotit, por jo gjithmonë me zemër të pandarë para Zotit. 3Pasi e konsolidoi fuqinë e tij, 
dha urdhër t’i vritnin oborrtarët që e kishin vrarë të atin, Jehoashin. 4Por bijtë e tyre i 
kurseu, sepse në librin e Ligjit të Zotit është shkruar: «Etërit nuk duhet të vdesin për 
fajin e bijve të tyre e as bijtë për fajin e etërve; secili duhet ndëshkuar për fajin e vet.» 
 
Lufta e Amacjës kundër Edomit 
5Amacja lajmëroi të mblidheshin të gjithë burrat e fiseve të Judës dhe të Benjaminit. Ai 
i radhiti sipas klaneve dhe i vuri nën komandën e kapitenëve dhe të kolonelëve. Kur u 
regjistruan të gjithë burrat nga 20 vjeç e lart, doli se kishte në dispozicion një ushtri 
prej 30.000 burrash të aftë për luftë, që ishin të armatosur me mburoja dhe shtiza. 
6Përveç kësaj, mbreti pagoi edhe 3,4 tonë argjend për të rekrutuar 10.000 mercenarë të 
tjerë nga mbretëria veriore e Izraelit. 
7Por një profet shkoi tek Amacja dhe i tha: «O mbreti im, ti nuk duhet t’i marrësh në 
luftë repartet izraelite. Zoti nuk është në anën e efraimasve nga mbretëria veriore! 8Në 
qoftë se i merr me vete dhe hyn me kokëfortësi në luftë, Perëndia do të bëjë që të 
mundesh nga armiqtë e tu. Sepse Ai mund t’i bëjë të dyja: të të ndihmojë ose të të 
rrënojë!»  

9«Po ç’do të bëhet me 3,4 tonë e argjendit që ua kam dhënë mercenarëve izraelitë?» – e 
pyeti Amacja profeti. Ai iu përgjigj: «Zoti mund të të kthejë shumë më tepër se kaq.»  

10Atëherë Amacja i ktheu mercenarët prej Efraimit dhe i çoi në vendin e tyre. Kjo i 
zemëroi shumë ata dhe, të inatosur me mbretin e Judës, u kthyen përsëri nëpër 
shtëpi. 
11Amacja mori zemër dhe i udhëhoqi njerëzit e tij në luftë. Ata zbritën në Luginën e 
Kripës dhe atje i mundën edomasit, duke vrarë 10.000 veta. 12Dhjetë udhëheqës ♦ 
edomas u zunë rob. Judeasit i çuan rob në një shkëmb të lartë dhe i hodhën që andej, 
kështu që të gjithë u copëtuan.  
13Por ndërkohë, mercenarët që Amacja i kishte kthyer, iu vërsulën qyteteve të Judës 
midis Shomronit dhe Bet-Horonit. Në këtë masakër ata vranë 3.000 judeas dhe morën 
me vete shumë plaçkë. 
14Kur Amacja u kthye nga fitorja mbi edomasit, mori me vete shtatoret e idhujve të 
tyre. Ai i ngriti ato si perënditë e veta, ra përmbys para tyre dhe u kushtoi flijime me 
temjan. 15Për këtë Zoti u zemërua me të. Ai i dërgoi një profet që t’i thoshte: «Përse i 
adhuron këto perëndi që nuk ishin në gjendje të mbronin prej teje popullin e tyre?» 
16Por Amacja e ndërpreu dhe thirri: «Mos të kam emëruar këshilltarin tim? Pusho, në 
qoftë se nuk do që të të godas!» Atëherë profeti e ndërpreu lajmin e tij. Vetëm shtoi: «E 
di, Zoti e ka caktuar rënien tënde, sepse iu ktheve perëndive të huaja dhe nuk më 
dëgjove mua.» 
_________ 
♦ fjfj. 10.000, por shih Ps 141,6. 
 
Lufta e Amacjës me Izraelin 
(2 Mbr. 14,8-20) 
17Amacja, mbreti i Judës, u këshillua me oborrtarët e tij. Pastaj, Amacja dërgoi 
lajmëtarë te Joashi, mbreti i Izraelit, biri i Jehoahazit dhe nip i Jehuit, për t’i thënë: 
«Eja të ndeshemi në luftë, që të shihet se cili është më i fortë!» 18Mbreti Joash iu 
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përgjigj: ”Driza në Liban i tha cedrit: «Jepi birit tim për grua bijën tënde!» Por kafshët e 
egra kaluan mbi drizën dhe e shkelën me këmbë. 19Fitorja jote mbi edomasit të ka 
rritur mendjen! Pse kërkon të marrësh veten më qafë dhe t’i shkaktosh fatkeqësi 
mbarë Judës?” 20Por Amacja nuk i përfilli këto fjalë. Kështu e kishte vendosur Zoti. Ai 
donte t’i linte judeasit në duart e mbretit të Izraelit, sepse adhuronin perënditë e 
edomasve. 21Mbreti Joash marshoi kundër tij. Pranë Bet-Shemeshit, në krahinën e 
Judës, ushtria e tij u ndesh me atë të mbretit Amacja. 22Njerëzit e Judës u mundën 
dhe ikën në shtëpi. 23Amacja u zu rob nga Joashi, i cili e çoi në Jerusalem. Atje, Joashi 
urdhëroi që të rrëzonin murin e qytetit në një gjatësi prej 200 metrash, nga porta e 
Efraimit deri në portën e skajit.  

24Ai mori me vete të gjithë arin dhe argjendin, si dhe të gjitha sendet me vlerë që 
ruheshin në Tempull nën mbikëqyrjen e OvedEdomit dhe ato që ishin në thesarin e 
pallatit mbretëror. Përveç kësaj, mori peng edhe disa njerëz dhe i shpuri në Shomron. 
25Mbreti Amacja i Judës jetoi edhe 15 vjet pasi vdiq Joashi, mbreti i Izraelit. 26Gjithçka 
tjetër për Amacjën, nga fillimi deri në fund, mund të lexohet në analet e mbretërve të 
Judës dhe të Izraelit. 27Që nga koha, kur ai i ktheu shpinën Zotit, në Jerusalem filloi të 
kurdisej një komplot kundër tij. Në fund, iku në Lakish, por komplotistët dërguan 
edhe atje njerëzit e tyre, që e vranë. 28E kthyen në Jerusalem me një karrocë të 
mbrehur me kuaj dhe e varrosën pranë të parëve të tij. 
 
Fuqia dhe pasuria e mbretit Uzija (Azarja) 
(2 Mbr. 14,21-22; 15,1-7) 

Njerëzit e Judës e bënë Uzijën  mbret si pasardhës të të atit, Amacjës. Atëherë 
ishte 16 vjeç. 2Pas vdekjes së të atit, Uzija e rimori qytetin Elat dhe e fortifikoi. 

3Uzija ishte 16 vjeç kur u bë mbret dhe mbretëroi 52 vjet në Jerusalem. E ëma ishte 
Jeholia dhe rridhte nga Jerusalemi. 4Ai ndoqi shembullin e të atit, Amacjës, dhe bëri 
atë që i pëlqeu Zotit. 
5Derisa jetonte Zakaria, i cili e kishte nxitur ta respektonte Zotin, Uzija veproi sipas 
urdhërimeve të Zotit, prandaj edhe pati suksese. 
6Ai ndërmori një fushatë kundër filistenjve. Në këtë fushatë rrëzoi muret e Gatit, të 
Javnesë dhe të Ashdodit, por nga ana e tij, fortifikoi një sërë vendesh të tjera në 
krahinën e Ashdodit dhe në territorin tjetër të filistenjve. 7Perëndia e përkrahte në këtë 
luftë kundër filistenjve, si dhe kundër fiseve arabe, që banonin në krahinën e Gur-
Baalit dhe kundër meunasve. 8Meunasit i paguanin atij haraç. Ai u bë aq i fuqishëm, 
saqë fama e tij arriti deri në Egjipt. 
9Në Jerusalem ndërtoi kulla pranë Portës së Këndit, pranë Portës së Luginës dhe pranë 
të ashtuquajturit skaj dhe i fortifikoi shumë. 10Edhe në krahinën e shkretëtirës 
urdhëroi të ndërtoheshin kulla mbrojtëse dhe shumë sterna, sepse në zonën kodrinore 
dhe në rrafshnaltë kishte shumë kope bagëtish. Përveç kësaj, në male dhe në ultësirën 
pjellore vuri në punë shumë veta, që të punonin në bujqësi dhe në vreshtari, sepse e 
çmonte shumë bujqësinë. 
11Uzija kishte edhe një ushtri të gatshme për luftë që përbëhej nga popullsia e aftë  për 
luftë. Protokollisti Jeiel, dhe nëpunësi Maaseja, kishin për detyrë t’i regjistronin të 
gjithë; këta ishin nën mbikëqyrjen e Hananijës, njërit prej kryenëpunësve mbretërorë. 
Ushtria ishte ndarë në reparte, 12që ishin nën komandën e 2.600 kryetarëve të klaneve. 
13Gjithsej u numëruan 30.750 burra të aftë dhe guximtarë. Me ndihmën e tyre mbreti 
mund t’i përballonte të gjithë armiqtë e tij. 14Luftëtarët e tij ai i armatosi me mburoja, 
shtiza, helmeta, parzmore, harqe dhe gurë hobeje. 15Bëri të ndërtonin me shumë art 
katapulta, me të cilat mund të lëshoheshin shigjeta dhe të hidheshin gurë të mëdhenj. 
Këto u vunë në Jerusalem, mbi kulla dhe mbi këndet e mureve. 
 
Mëkati i Uzijës dhe sëmundja e tij 
Meqë Perëndia e ndihmonte në mënyrë të mrekullueshme, Uzija u bë gjithnjë e më i 
fuqishëm dhe fama e tij u përhap deri në vende të largëta. 16 Por, pasi u bë i fuqishëm, 
ai u bë mendjemadh dhe mëkatoi kundër Zotit, Perëndisë së tij, duke e dëmtuar veten. 
Ai hyri në Tempull për të djegur vetë temjan mbi altarin e temjanit. 17Por kryeprifti 
Azarja dhe 80 priftërinj të tjerë trima i shkuan pas. 18Ata i dolën mbretit përballë dhe i 
thanë: 
«Uzija, nuk të përket ty t’i kushtosh Zotit flijimin e temjanit. Kjo u lejohet vetëm 
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priftërinjve, pasardhësve të Aharonit, që janë shuguruar për këtë. Largohu nga 
shenjtërorja, sepse mëkatove kundër Zotit, Perëndisë sate. Me këtë ti nuk mund të 
fitosh asnjë famë!» 19Uzija, që tashmë e kishte temjanicën në dorë, u zemërua; por 
pikërisht kur donte t’i bërtiste priftit, i doli gërbula mu në ballë. Kjo ndodhi para syve 
të priftërinjve, në Tempullin e Zotit, mu pranë altarit të temjanit. 20Kryeprifti Azarja, 
dhe priftërinjtë e tjerë e panë plot tmerr gërbulën në ballin e mbretit. Menjëherë e 
dëbuan Uzijën nga Tempulli. Ai doli me vrap prej andej, sepse vuri re që Zoti e kishte 
ndëshkuar. 
21Deri në vdekjen e tij mbreti Uzija mbeti i gërbulur. Duhej të banonte në një shtëpi të 
veçuar dhe nuk mund të hynte më në Tempull. I biri, Jotami, u emërua kryetar i 
pallatit mbretëror dhe kishte për detyrë të kryente punët e shtetit në vend të mbretit. 
22Gjithçka tjetër për Uzijën, nga fillimi i mbretërimit të tij deri në fund, e përpiloi profeti 
Isaia, biri i Amocit. 23Kur vdiq Uzija, për shkak të gërbulës së tij e varrosën në tokën 
pranë varreve të mbretërve. Fronin e trashëgoi i biri, Jotami. 
 
Për Jotamin, mbretin e Judës 
(2 Mbr. 15,32-38) 

Jotami ishte 25 vjeç kur u bë mbret dhe mbretëroi 16 vjet në Jerusalem. E ëma 
quhej Jerusha dhe ishte bijë e Cadokut. 2Ai bëri atë që i pëlqeu Zotit dhe për 

gjithçka ndoqi shembullin e të atit, Uzijës; por nuk hyri në Tempull si i ati.  
Populli vazhdonte të mos e dëgjonte Zotin. 
3Jotami ndërtoi portën e sipërme të Tempullit dhe i përforcoi muret në shumë vende, 
në Ofel. 4Fortifikoi një sërë qytetesh në malësinë e Judës dhe ndërtoi kështjella dhe 
kulla në krahinën pyjore. 5Bëri luftë kundër mbretit amonas dhe e mundi. Atë vit dhe 
dy vjetët e mëpastajmë amonasit u detyruan ta furnizonin me 3.400 kg argjend, 1.500 
tonë grurë dhe 1.500 tonë elb.  

6Jotami u bë shumë i fuqishëm, sepse për gjithçka drejtohej sipas vullnetit të Zotit. 
7Gjithçka tjetër për Jotamin dhe të gjitha fushatat e tij ushtarake dhe ndërmarrjet e 
tjera, mund të lexohet në librin e mbretërve të Izraelit dhe të Judës.  

8Jotami ishte 25 vjeç kur u bë mbret, dhe mbretëroi 16 vjet në Jerusalem.  

9Kur vdiq, e varrosën në qytetin e Davidit. Fronin e trashëgoi i biri, Ahazi. 
 
Mbreti Ahaz 
(2 Mbr. 16,1-4) 

Ahazi ishte 20 vjeç kur u bë mbret dhe mbretëroi 16 vjet në Jerusalem. Nuk e 
ndoqi vullnetin e Zotit, si Davidi, stërgjyshi i tij më i lashtë, 2por ndoqi 

shembullin e keq të mbretërve të Izraelit. Urdhëroi të derdheshin shtatore të perëndisë 
Baal 3dhe në luginën e Hinomit dogji flijime temjani. Madje ai urdhëroi që edhe bijtë e 
tij të digjeshin si flijim, duke ndjekur, kështu, zakonin e neveritshëm të popujve që Zoti 
i kishte dëbuar prej vendit gjatë invadimit të izraelitëve. 4Ai bëri flijime miqësie dhe 
dogji temjan në vendet e flijimit kushtuar perëndive të huaja, në kodra dhe nën të 
gjitha pemët e shenjta. 
5Për shkak të gjitha këtyre krimeve, Zoti, Perëndia e tij, e dorëzoi tek armiqtë e tij. Së 
pari, e mundi mbreti i Sirisë; shumë judeas u zunë rob dhe u çuan në Damask. Pastaj 
Pekahu, mbreti i Izraelit, i shkaktoi një disfatë të rëndë. 6Në një ditë të vetme u vranë 
12.000 judeas, luftëtarë të aftë. Të gjitha këto ndodhën sepse judeasit i kishin kthyer 
shpinën Zotit, Perëndisë së tyre. 7Zihriu, një trim prej fisit të Efraimit, vrau princin 
Maaseja, kryetarin e pallatit, Azrikamin dhe Elkanën, dorën e djathtë të mbretit. 
8Izraelitët zunë rob 20.000 gra dhe fëmijë prej njerëzve të tyre të një gjaku, dhe përveç 
kësaj, bënë plaçkë të madhe dhe të gjithë i morën në Shomron. 
 
Kthimi i robërve 
(2 Mbr. 16,5) 
9Në Shomron banonte një profet i Zotit me emrin Oded. Kur mbërriti atje ushtria, ai i 
doli përpara duke thënë: «Zoti, Perëndia e të parëve tuaj, u zemërua me judeasit. 
Prandaj jua dorëzoi juve. Por ju i keni masakruar me aq tërbim, saqë thirrjet e tyre i 
janë drejtuar për hakmarrje. 10E tani doni t’i bëni skllevër dhe skllave këta robër nga 
Juda dhe nga Jerusalemi. A nuk jeni ngarkuar me mjaft faj ndaj Zotit? 11Tani më 
dëgjoni! Këta robër janë vëllezërit tuaj dhe motrat tuaja. Lejoni të shkojnë në shtëpi! 
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Përndryshe, zemërimi i Zotit do të drejtohet kundër jush.» 
12Edhe disa prej burrave udhëheqës nga fisi i Efraimit, u dolën përballë luftëtarëve që 
po ktheheshin. Këta ishin Azarja, biri i Johananit, Berehja, biri i Meshillemotit, 
Jehizkija, biri i Shallumit dhe Amasa, biri i Hadlait. 13Ata thanë: «Ju ndalohet t’i sillni 
këtu robërit! Padrejtësia jonë dhe faji ynë ndaj Zotit janë aq të mëdha, saqë ai është i 
zemëruar me ne. Mos doni t’i shtoni edhe më fajet tuaja?» 
14Atëherë luftëtarët, në prani të kryetarëve të popullit dhe të mbarë kishës, i liruan 
robërit; madje ata hoqën dorë edhe nga plaçka. 15Caktuan disa burra dhe i ngarkuan 
që të kujdeseshin për robërit. Të gjithë atyre që nuk ishin aq të veshur, ata u dhanë 
veshje prej sendeve të plaçkitura. Ata u dhanë edhe për të ngrënë e për të pirë dhe u 
kujdesën për të plagosurit. Të gjithë ata që nuk kishin fuqi për të ecur i hipën nëpër 
gomarë dhe i çuan deri në Jeriho, Qytetin e Palmave. Prej andej ata nuk ishin larg 
njerëzve të tyre. Pastaj izraelitët u kthyen në Shomron. 
 
Ahazi kërkon më kot ndihmë tek asirianët 
 (2 Mbr. 16,7-9) 
16Në këtë kohë, Ahazi u lidh me mbretin e Asirisë dhe i kërkoi atij ndihmë, 17sepse 
edomasit e kishin sulmuar përsëri Judën. Ata i kishin mundur judeasit dhe kishin 
zënë shumë robër. 18Edhe filistenjtë i ishin vërsulur zonës kodrinore dhe krahinës 
jugore. Ata kishin pushtuar qytetet Bet-Shemesh, Ajalon dhe Gederot, si dhe qytetet 
Soho, Timna dhe Gimzo me fshatrat e tyre përkatëse dhe ishin vendosur atje. 19Kështu, 
Zoti e ndëshkoi Judën për mëkatet e mbretit Ahaz, i cili e kishte shkelur besën dhe 
vetë kishte toleruar idhujtarinë e popullit. 
20TiglatPilezeri, perandori i Asirisë, u afrua Judës, por, në vend që ta përkrahte Ahazin, 
e kërcënoi. 21Ahazi ia dorëzoi thesaret nga tempulli, nga pallati mbretëror dhe nga 
pasuria e familjeve kryesore të popullit, por nuk e mori ndihmën e pritur. 
22Edhe në këtë gjendje të dëshpëruar, Ahazi vazhdonte të mos e dëgjonte Zotin dhe 
veproi gjithnjë e më keq. 23Ai u kushtoi flijime perëndive të Damaskut, megjithëse 
sirianët e kishin mundur. Mendonte: ’Këto perëndi i kanë ndihmuar sirianët dhe më 
kanë mundur. Në qoftë se tani u kushtoj flijime, ato do të më ndihmojnë edhe mua.’ 
Por ato i sollën vetëm fatkeqësi, atij dhe mbarë Izraelit. 24Ahazi urdhëroi të mblidheshin 
pajisjet e Tempullit dhe t’i shkatërronin. Ai urdhëroi të mbyllnin edhe portat e 
Tempullit. Në vend të kësaj, ngriti altarë kudo në Jerusalem. 25Edhe në qytetet e tjera 
të Jerusalemit urdhëroi të ngrinin vendflijime, ku u kushtoheshin flijime perëndive të 
huaja. Me të gjitha këto ai e nxiti zemërimin e Zotit. 
26Gjithçka tjetër për Ahazin dhe të gjitha veprat e tij, nga fillimi deri në fund, mund të 
lexohet në analet e mbretërve të Judës dhe të Izraelit. 27Ahazi vdiq dhe u varros në 
Jerusalem, por jo pranë mbretërve të tjerë. Fronin e trashëgoi i biri, Hizkija. 
  
Mbreti Hizkija pastron Tempullin 
(2 Mbr. 18,1-3) 

Hizkija ishte 25 vjeç kur u bë mbret, dhe mbretëroi 29 vjet në Jerusalem. E ëma 
quhej Avi dhe ishte bijë e Zakarisë. 2Hizkija bëri atë që i pëlqeu Zotit, njëlloj si i 

pari i tij, Davidi. 
3Vitin e parë të mbretërimit të tij, që në fillim të vitit të ri, dha urdhër që të hapnin 
portat e Tempullit dhe t’i riparonin. 4Pastaj lajmëroi të vinin tek ai priftërinjtë dhe 
levitët. Ata u mblodhën në sheshin lindor 5dhe ai u tha: 
«Burra të fisit të Levit, më dëgjoni! Përgatituni për shërbimin tuaj! Pastroni dhe 
shuguroni përsëri Tempullin! Tempulli i takon Zotit, Perëndisë së të parëve. Për këtë 
pastroni gjithçka që është e papastër! 6Të parët tanë dolën të pabesë ndaj Zotit dhe 
bënë atë që nuk i pëlqeu atij. Ata i kthyen shpinën atij dhe Tempullit të tij. 7Edhe më 
keq: ata i mbyllën portat e shenjtërores së jashtme, i fikën kandilat dhe nuk i 
kushtuan Zotit asnjë flijim përkushtimi e as me temjan. 8Për këtë Zoti u zemërua me 
Judën dhe me Jerusalemin. Ai i ka bërë ata shembull frikësues dhe shenjë talljeje, siç 
mund ta shihni me sytë tuaj. 9Etërit tanë kanë vdekur në luftë dhe gratë e fëmijët tanë 
u zunë rob. 10Tani kam vendosur të bëj besëlidhje me Zotin, Perëndinë e Izraelit, duke 
shpresuar se ai do ta largojë prej nesh zemërimin e tij. 11Tani mos humbni kohë më, 
përvishjuni punës! Zoti ju ka zgjedhur ju, që t’i shërbeni dhe t’i kushtoni flijime.» 
1214Atëherë u paraqitën levitët që vijojnë: prej pasardhësve të Kehatit: Mahati, biri i 

29



 787

Amasait, dhe Joeli, biri i Azarjës; prej pasardhësve të Merariut: Kishi, biri i Avdiut, dhe 
Azarja, biri i Jehallelit; prej pasardhësve të Gershonit: Joahu, biri i Zimës, dhe Edeni, 
biri i Joahut; prej pasardhësve të Elicafanit; Shimriu dhe Jeieli; prej pasardhësve të 
Asafit: Zakaria dhe Matanja; prej pasardhësve të Hemanit: Jehieli dhe Shimiu; prej 
pasardhësve të Jedutunit: Shemaja dhe Uzieli. 
15Ata lajmëruan të mblidheshin vëllezërit e tyre fisnorë dhe të gjithë u përgatitën për 
shërbim. Pastaj filluan të pastronin Tempullin, siç kishte urdhëruar mbreti, sipas 
udhëzimeve të Zotit. 16Priftërinjtë hynë në pjesën e brendshme të Tempullit dhe nxorën 
në oborr gjithçka që ishte e papastër. Që andej, levitët i çuan në luginën e Kidronit, 
jashtë qytetit. 17Ata e filluan pastrimin ditën e parë të muajit të parë. Pas një jave ata 
arritën te paradhoma e shenjtërores. Pas tetë ditëve të tjera, gjatë të cilave u pastrua 
paradhoma, Tempulli u pastrua. Kështu, ditën e 16-të gjithçka ishte gati. 
18Pastaj ata shkuan te mbreti Hizkija dhe i thanë: «Ne e pastruam dhe e rregulluam 
përsëri gjithë Tempullin, duke përfshirë edhe altarin e temjanit dhe tavolinën për bukët 
e kushtuara bashkë me pajisjet përkatëse. 19I kemi vënë nëpër vende dhe i kemi 
shuguruar përsëri të gjitha sendet e shenjta, që i kishte përdhosur në kohën e 
mbretërimit të tij mbreti Ahaz, kur doli i pabesë ndaj Zotit. Tani gjithçka është vënë 
përsëri në vendin e vet para altarit të Zotit.» 
 
Rikushtimi i Tempullit 
20Mëngjesin tjetër, mbreti Hizkija lajmëroi të vinin tek ai të gjithë burrat udhëheqës të 
qytetit dhe, bashkë me ta, hipi në Tempull. 21Aty sollën shtatë dema, shtatë desh dhe 
shtatë qengja për flijimin e përkushtimit, si dhe shtatë cjep, që ishin caktuar si flijim 
pajtimi për dinastinë mbretërore, Tempullin dhe mbarë popullsinë e Judës. Mbreti u 
dha urdhër priftërinjve, pasardhësve të Aharonit, që t’i kushtonin kafshët për flijimin 
në altarin e Zotit. 22Njëri pas tjetrit u therën demat, deshtë dhe qengjat. Priftërinjtë e 
mblodhën gjakun e tyre dhe me të spërkatën altarin. 23Në fund morën cjeptë për 
flijimin e pajtimit dhe i çuan para mbretit dhe izraelitëve të mbledhur. Këta vunë duart 
mbi kokat e kafshëve të caktuara për flijim. 24Pastaj priftërinjtë i therën cjeptë dhe 
spërkatën altarin me gjakun e tyre, për ta çliruar Izraelin nga faji. Mbreti kishte 
urdhëruar që ato t’i kushtonin si flijime përkushtimi dhe flijime pajtimi për mbarë 
popullin. 
25Mbreti i vendosi levitët përsëri në Tempull, bashkë me cimbalet, harpat dhe me 
lahutat, sipas urdhrit që kishte dhënë dikur Davidi. Këtë urdhër mbretit ia 
transmetuan këshilltari e tij profetik, Gadi, dhe profeti Natan. 26Levitët zunë vend me 
instrumentet që kishte urdhëruar t’i përpunonin mbreti Davidi, kurse priftërinjtë me 
trumbetat e tyre. 27Kur Hizkija dha urdhër të fillohej me flijimin e përkushtimit mbi 
altar, ata nisën t’u binin instrumenteve të Davidit, mbretit të Izraelit. Njëkohësisht, 
levitët e lavdëruan Zotin me këngët e tyre dhe priftërinjtë u ranë trumbetave. 28Të gjithë 
izraelitët e mbledhur ranë përmbys dhe e adhuruan Zotin. Levitët kënduan dhe 
trumbetat shungulluan, gjatë gjithë kohës që vazhdoi flijimi. 29Në fund, mbreti dhe të 
gjithë të pranishmit ranë përmbys për t’iu lutur Zotit. 30Pastaj mbreti Hizkija dhe 
burrat udhëheqës i urdhëruan levitët ta lavdëronin Zotin me këngët e Davidit dhe me 
këngët e Asafit, këngëtarit profetik. Ata i kënduan këngët me gëzim të madh, pastaj 
ranë përmbys për ta adhuruar Zotin. 
31Në fund Hizkija iu drejtua popullit të mbledhur dhe i tha: «Unë e shoh se ju keni 
ardhur para Zotit me duart plot. Afrohuni dhe sillni në Tempullin e tij flitë tuaja për 
flijimet e miqësisë dhe të mirënjohjes!» Të gjithë i afruan flitë e tyre dhe kush donte të 
jepte më shumë, kushtoi edhe flijime përkushtimi. 32Në këtë mënyrë për flijimin e 
përkushtimit u mblodhën 70 qe, 100 desh dhe 200 qengja. 33Numri i flive të tjera ishte 
600 qe dhe 3.000 dele. 34Në fillim kishte pak priftërinj për t’i rrjepur kafshët e caktuara 
për flijimin e përkushtimit. Prandaj, për ta përfundur këtë punë, priftërinjve u erdhën 
në ndihmë vëllezërit e tyre fisnorë, levitët. Kjo ndodhi sepse për këtë shërbim duhej të 
ishin përgatitur më shumë priftërinj, ndërkohë që levitët ishin përgatitur më shpejt 
sesa priftërinjtë. 35Përveç kësaj, atë ditë sasia e flijimeve të përkushtimit ishte shumë e 
madhe dhe priftërinjve iu desh të bënin shërbim plotësues për pjesët me dhjamë, që 
duheshin djegur, dhe për blatimet e pijes, që bënin pjesë në flijimet e përkushtimit. 
Me këto flijime filloi përsëri shërbimi fetar i rregullt në Tempullin e Zotit. 36Hizkija dhe 



 788

mbarë populli u gëzuan shumë që Perëndia ua kishte pranuar këtë kthesë. Gjithçka 
kishte ndodhur më shpejt sesa e kishin pritur. 
 
Përgatitjet për festën e Pashkës 

Hizkija dërgoi lajmëtarë nëpër gjithë territorin e Izraelit dhe të Judës; për fiset e 
Efraimit dhe të Mënasheut lajmin e tij e dërgoi me shkrim. Ai i ftoi të gjithë të 

vinin në Tempull, në Jerusalem për të festuar së bashku festën e Pashkës. 2Më 
përpara, ishte këshilluar me kryetarët e familjeve dhe me mbarë bashkësinë e 
Jerusalemit, dhe kishin vendosur që ta festonin Pashkën vetëm në muajin e dytë. 3Në 
muajin e parë nuk kishin mundësi ta festonin në kohën e caktuar, sepse mjaft 
priftërinj ende nuk ishin përgatitur për shërbim dhe populli nuk mund të mblidhej aq 
shpejt në Jerusalem. 4Mbreti dhe mbarë bashkësia e kishin miratuar këtë plan 5dhe 
kishin vendosur që t’i drejtonin një thirrje mbarë popullit. Me anë të saj, ata i ftonin të 
gjithë izraelitët, nga Beersheva në jug e deri në Dan në veri, që të mblidheshin në 
Jerusalem për të festuar së bashku festën e Pashkës. Kishte kohë që atë nuk e 
festonin më të gjitha fiset, siç është e caktuar. 6Lajmëtarët me lajmin e mbretit dhe të 
ministrave të tij shkuan me nxitim nëpër gjithë Judën dhe Izraelin. Në emër të mbretit 
u bënë thirrje banorëve të Izraelit: «Kthehuni te Zoti, Perëndia e të parëve, Avrahamit, 
Izakut dhe Izraelit! Atëherë ai do t’ju kushtojë vëmendje juve, gjithë asaj pjese të 
popullit që asirianët nuk i morën rob. 7Mos ndiqni më shembullin e keq të të parëve 
dhe të vëllezërve tuaj! Ata dolën të pabesë ndaj Zotit, Perëndisë së të parëve të tyre, dhe 
për këtë ai lejoi që të bëheshin shembull frikësues për të gjithë, siç e keni përjetuar 
vetë. 8Mos u bëni aq kokëfortë sa të parët tuaj! Nënshtrojuni Zotit! Ejani në Tempullin e 
tij, që e ka caktuar përgjithmonë për shenjtëroren e tij! Shërbejini Zotit, Perëndisë suaj; 
dhe atëherë ai do të largojë prej jush zemërimin e tij. 9Në qoftë se ktheheni tek ai, ai do 
të kujdeset që asirianët të kenë mëshirë për vëllezërit dhe bijtë tuaj dhe t’i lejojnë të 
kthehen në vendin e tyre. Zoti, Perëndia juaj, është plot mirësi dhe mëshirë! Në qoftë 
se ju ktheheni tek ai, me siguri edhe ai do të mendojë për ju.» 
10Lajmëtarët shkuan nga një qytet në tjetrin, nëpër territorin e Efraimit e të Mënasheut, 
deri në territorin e Zevulunit. Gjithkund i përqeshën dhe u tallën me ta. 11Vetëm disa 
veta prej fiseve të Asherit, Mënasheut dhe Zevulunit u penduan dhe erdhën në 
Jerusalem. 12Por në Judë Perëndia bëri që të gjithë t’i përgjigjeshin thirrjes që kishin 
shpallur mbreti dhe kryetarët me urdhrin e Zotit. 
 
Hizkija feston Pashkën 
13Muajin e dytë, në Jerusalem u mblodh një turmë e madhe për të kremtuar festën e 
Pashkës dhe festën e bukëve të ndorme. Kjo ishte një mbledhje jashtëzakonisht e 
madhe njerëzish. 14Së pari u larguan nga Jerusalemi altarët e perëndive të huaja, si 
dhe altarët e temjanit, që u hodhën në luginën e Kidronit. 15Ditën e 14-të të atij muaji 
ata therën qengjat e Pashkës. Priftërinjtë dhe levitët, dikur të bërë me turp, kësaj here 
ishin bërë gati me kohë për të kryer shërbimin e tyre. Ata sollën kafshët për flijimin e 
përkushtimit. 16Pastaj zunë vendet e caktuara në Ligj nga Moisiu, njeriu i Perëndisë. 
Priftërinjtë morën nga levitët gjakun e flive dhe spërkatën altarin. 
17Shumë prej pjesëtarëve të festës nuk kishin bërë pastrimin e duhur, prandaj, për 
hirin e tyre, levitët therën qengjat e Pashkës, që të mund t’i kushtoheshin Zotit. 18-

19Shumë veta, veçanërisht nga Efraimi, Mënasheu, Jisakari dhe Zevuluni kishin filluar 
ta hanin darkën e Pashkës pa u kushtuar vëmendje rregullave të pastrimit. Prandaj 
Hizkija iu lut Zotit për ta: «O Zot, ti Perëndi i të parëve tanë! Me mirësinë tënde, faljau 
mëkatet të gjithë atyre që nuk u përgatitën ashtu siç kërkohet për të festuar këtë festë 
të shenjtë, por që kërkojnë me gjithë zemër vullnetin tënd.» 20Zoti e dëgjoi lutjen e 
Hizkijës dhe nuk lejoi që ata të ndëshkoheshin. 
21Izraelitët e mbledhur në Jerusalem për shtatë ditë kremtuan me gëzim festën e 
bukëve të ndorme. Priftërinjtë dhe levitët e lavdëruan ditë e natë Zotin me tingullimin e 
fortë të instrumenteve të tyre, të cilëve u binin për nder të Zotit. 22Hizkija i lavdëroi 
levitët, sepse i kishin përmbushur siç duhet detyrimet e tyre ndaj Zotit. 
Izraelitët festuan gjatë gjithë javës dhe hëngrën së bashku flijimet e miqësisë dhe 
falënderuan Zotin, Perëndinë e të parëve të tyre. Kur mbaruan ato ditë, 23mbarë 
bashkësia vendosi të rrinte e mbledhur edhe për shtatë ditë të tjera. Në këtë javë të 
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dytë bënë festë gëzimi. 24Mbreti Hizkija i kishte dhënë kishës edhe 1.000 qe dhe 7.000 
dele, ndërsa kryetarët e popullit kishin dhënë 1.000 qe dhe 10.000 dele. Shumë 
priftërinj rrinin gati për të shërbyer. 25Të gjithë së bashku: populli i Judës, priftërinjtë 
dhe levitët, të gjithë ata që kishin ardhur nga fiset e tjera të Judës, si dhe të huajt që 
kishin ardhur prej larg ose që banonin në Judë, i kaluan ato ditë plot gëzim. 26Në 
mbarë Jerusalemin mbretëronte një gëzim festimi, që nuk ishte përjetuar që nga koha 
e mbretit Solomon. 
27Në fund, u ngritën priftërinjtë, pasardhësit e Levit, dhe i dhanë popullit bekimin e 
Zotit. Lutja e tyre u ngrit lart, deri në banesën qiellore, dhe Perëndia e dëgjoi. 
 
Hizkija rregullon shërbimin në Tempull 

Kur mbaroi festa, izraelitët e mbledhur shkuan nëpër qytetet e tjera të Judës. 
Gjithkund thyen gurët përmendore, përmbysën shtyllat e shuguruara dhe 

shkatërruan vendet e flijimit dhe altarët e perëndive të huaja, derisa nuk u mbeti asnjë 
gjurmë. Këtë gjë ata e bënë jo vetëm në territorin e Judës, por edhe në atë të 
Benjaminit, Efraimit dhe Mënasheut. Pastaj u kthyen në vendbanimet e tyre. 
2Hizkija i rregulloi përsëri grupet e shërbimit të priftërinjve dhe të levitëve, siç ishin më 
parë, dhe secilit i caktoi detyrën që kishte në Tempull, në banesën e Zotit. Priftërinjtë 
kishin për detyrë të kushtonin flijimet e përkushtimit dhe flijimet e miqësisë, kurse 
levitët kishin për detyrë t’i ndihmonin ata dhe ta lavdëronin Zotin me muzikë dhe më 
këngë. 
3Nga pasuria e tij personale mbreti dha pjesën e tij të flijimeve të përkushtimit, të 
caktuar në Ligjin e Zotit për çdo mëngjes dhe çdo të shtunë, për festën e hënës së re 
dhe për festat e tjera. 
4Ai urdhëroi që edhe banorët e Jerusalemit të jepnin kontributet e tyre për priftërinjtë 
dhe levitët, që ata t’i kushtoheshin plotësisht Ligjit të Zotit. 5Kur u njoftua ky urdhër, 
izraelitët sollën sasi të mëdha gruri, nga më i miri, verë të re, vaj ulliri, mjaltë dhe 
gjithfarë prodhimesh të fushave, si dhe të dhjetën e caktuar prej të lashtave të tyre. 
6Edhe banorët e qyteteve të tjera të Judës duke përfshirë edhe izraelitët veriorë që ishin 
vendosur mes tyre, e sollën të dhjetën e bagëtisë dhe të deleve të tyre, si dhe dhurata 
të tjera që ia kishin kushtuar Zotit, Perëndisë së tyre. 
Këto kontribute u mblodhën në grumbuj të mëdhenj, pranë njëri-tjetrit. 7Grumbullimi i 
kontributeve filloi në muajin e tretë dhe përfundoi vetëm muajin e shtatë. 8Kur i panë 
kontributet e grumbulluara, Hizkija dhe kryetarët e popullit e falënderuan Zotin dhe 
popullin e tij, Izraelin. 
9Hizkija i pyeti priftërinjtë dhe levitët, se nga erdhën këta grumbuj, 10Kryeprifti, Azarja, 
pasardhës i Cadokut, iu përgjigj: «Që nga koha kur populli filloi t’i sjellë kontributet e 
veta në Tempullin e Zotit, kemi kaq shumë për të ngrënë e për të pirë, sa na teprojnë 
edhe rezerva të mëdha. Aq e ka bekuar Zoti popullin e tij, saqë kanë tepruar këta 
grumbuj të mëdhenj.» 
11Atëherë Hizkija dha urdhër që disa salla të përshtateshin për ruajtjen e rezervave. 
Kur sallat ishin gati, 12gjithçka e futën brenda me kujdes: kontributet e të lashtave, të 
dhjetën e prodhimeve dhe dhuratat e tjera për flijim. Leviti Konanja u emërua 
mbikëqyrës i këtyre rezervave, kurse të vëllanë e caktuan si zëvendësin e tij. 13Atij iu 
nënshtruan të gjithë mbikëqyrësit e tjerë: Jehieli, Azazja, Nahati, Asaheli, Jerimoti, 
Jozavadi, Elieli, Jesmahja, Mahati dhe Benaja. Kështu kishin vendosur mbreti Hizkija 
dhe kryeprifti Azarja, i cili përgjigjej për Tempullin. 
14Mbikëqyrjen për dhuratat, që iu dhanë me vullnet të mirë Perëndisë, e kishte leviti 
Kore, biri i Jimnës, rojtari i Portës Lindore. Ai kishte gjithashtu për detyrë t’u ndante 
priftërinjve dhuratat për flijim, që i ishin kushtuar Zotit, gjithashtu duhej të ndante 
pjesët më të shenjta të flive, që duhej t’i hanin priftërinjtë. 15Nën drejtimin e tij ishin 
Edeni, Minjamini, Jeshua, Shemaja, Amarja dhe Shehanja, të cilët e ndihmonin në 
punën e tij në vendbanimet e priftërinjve. Ata siguronin që të gjithë priftërinjtë, të rinjtë 
dhe pleqtë, të ndarë në grupet e tyre të ndryshme të shërbimit, t’i merrnin rregullisht 
pjesët e tyre. 16Vetëm priftërinjtë, të cilët duhej të shkonin me shërbim në Jerusalem 
dhe atje në Tempullin e Zotit të kryenin detyrat e tyre të përditshme, ishin shkarkuar 
nga plotësimi i këtij detyrimi. Kjo vlente për të gjithë meshkujt që nga mosha tre 
vjeçare e lart e që ishin përpiluar në regjistrime. 17Regjistrimi i priftërinjve u bë sipas 
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klaneve të tyre. Por regjistrimi i levitëve u bë për ata që ishin 20 vjeç e lart, duke i 
ndarë sipas grupeve të shërbimit dhe detyrave të tyre. 18Në të dy rastet ishin regjistruar 
edhe familjet e tyre, gratë, bijtë dhe bijat. Meqë burrat ishin gjithnjë në shërbim të 
Zotit, edhe ato u numëruan me ta, për shkak të gjendjes së tyre të kushtuar. 19Disa 
priftërinj banonin jashtë qyteteve, në kullotat që u ishin ndarë si pasardhës të 
Aharonit. Nëpër qytete ishin caktuar njerëz të veçantë që kishin për detyrë t’u ndanin 
familjeve të këtyre priftërinjve, si dhe të të gjithë atyre që ishin regjistruar si levitë, 
pjesën që u takonte prej dhuratave. 
20Kështu veproi Hizkija në mbarë Judën. Ai bëri atë që ishte e mirë dhe e drejtë për 
Zotin, Perëndinë e tij, dhe kështu e tregoi besnikërinë e vet ndaj Zotit. 21Kur rregulloi 
përsëri shërbimin e Tempullit dhe i dha rëndësi Ligjit të Zotit dhe urdhërimeve të tij, ai 
i bëri të gjitha këto, sepse donte ta dëgjonte Zotin me gjithë zemër, prandaj edhe Zoti i 
dha sukses. 
 
Asirianët depërtojnë në Judë 
(2 Mbr. 18,13-37; 19,14-19, 35-37; Is 36,1-22; 37,8-38) 

Pasi Hizkija i bëri të gjitha këto, duke treguar kështu besnikërinë e tij ndaj 
Zotit, perandori asirian Sinaherib sulmoi Judën. Trupat e tij pushtuan vendin 

dhe rrethuan qytetet e fortifikuara, me qëllim që t’i shtinin në dorë. 2Hizkija e kuptoi që 
Sinaheribi, para se gjithash, kishte ndërmend të sulmonte Jerusalemin. 3Prandaj u 
këshillua me ministrat dhe oficerët e tij për t’i mbyllur burimet jashtë qytetit. Ata ranë 
dakord me këtë vendim. 4Ata menduan: «Kur të arrijnë perandorët asirianë për të na 
rrethuar, le të mos gjejnë asnjë pikë ujë!» Mblodhën shumë njerëz dhe ata i mbyllën 
burimet me dhe. Ata mbyllën edhe grykën e kanalit nëntokësor, nëpërmjet të cilit sillej 
uji në qytet. 
5Hizkija, i vendosur e plot besim, filloi të ndreqte murin e qytetit kudo ku ai ishte i 
dëmtuar. Kullat u ndërtuan më të larta, dhe, përveç murit kryesor, u ndërtua një mur 
i dytë. Edhe në qytetin e Davidit u përforcua fortifikimi në Millo. Përveç kësaj, mbreti 
dha urdhër të prodhohej një sasi e madhe shtizash dhe mburojash. 6Emëroi oficerë që 
e kishin komandën mbi banorët e qytetit në kohën e mbrojtjes. 
Pastaj dha urdhër të mblidheshin të gjithë burrat në sheshin pranë portës së qytetit 
dhe i inkurajoi duke u thënë: 7«Qëndroni trima dhe të vendosur! Mos u trembni dhe 
mos kini frikë nga perandori i Asirisë dhe nga ushtria e tij! Në anën tonë është një Fuqi 
më e fortë se ai. 8Ai mbështetet në fuqinë njerëzore, por ne mbështetemi te Zoti, 
Perëndia jonë! Ai do të na ndihmojë dhe vetë do të luftojë për ne.» Këto fjalë të Hizkijës, 
mbretit të Judës, ia ngrohën zemrën dhe i dhanë guxim popullit. 
 
Duan të frikësojnë Jerusalemin 
9Pas disa kohësh perandori Sinaherib, me forcat e tij të armatosura, kishte rrethuar 
qytetin Lakish. Që andej ai dërgoi lajmëtarë te mbreti Hizkija dhe tek të gjithë judeasit 
në Jerusalem për t’u thënë: 
10”Mbreti Sinaherib nga Asiria ju dërgon fjalë: «Ku vallë mbështeteni ju, që e ndieni 
veten kaq të sigurt? 11Mos u mashtroni nga Hizkija, kur ju mbush mendjen duke ju 
thënë: ’Zoti, Perëndia jonë, do të na shpëtojë nga perandori i Asirisë.» Në të vërtetë, ai 
po ju çon drejt vdekjes. Ju do të vdisni nga uria dhe nga etja. 12Ai vetë i ka hequr 
vendet e flijimit dhe altarët e Perëndisë suaj dhe ka dhënë urdhër që në Judë dhe në 
Jerusalem Perëndia të adhurohet vetëm në një altar të vetëm dhe atje t’i kushtohen 
flijime. 13A nuk e dini se ç’u kemi bërë ne, unë dhe paraardhësit e mi, popujve të 
vendeve të tjera? A ishin në gjendje perënditë e tyre t’i mbronin prej meje? 14Asnjëra 
prej perëndive të shumta nuk ishte në gjendje ta bëntë këtë. Prej popujve që i 
shkatërruan paraardhësit e mi, asnjërin nuk e shpëtoi perëndia i tij! Mos mendoni ju 
se Zoti, Perëndia juaj, është i vetmi që mund t’ju mbrojë prej meje? 15Po ju them edhe 
një herë: mos u mashtroni nga Hizkija! Mos i besoni! Asnjë perëndi i ndonjë vendi ose i 
ndonjë perandorie nuk ka mundur ta shpëtojë popullin e vet nga pushteti im ose nga 
paraardhësit e mi. Pra, as Perëndia juaj nuk mund ta bëjë këtë!”  

16Me fjalë të tilla vazhdonin të flitnin të dërguarit e Sinaheribit kundër Zotit, Perëndisë 
së vërtetë, dhe kundër shërbëtorit të tij, Hizkijës. 
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Sinaheribi ndëshkohet 
17Të dërguarit e Sinaheribit kishin me vete edhe një letër, në të cilën ai përqeshte Zotin, 
Perëndinë e Izraelit, dhe ku thuhej: «Perënditë e popujve të tjerë nuk ishin në gjendje t’i 
shpëtonin popujt e tyre nga pushteti im. As Perëndia e Hizkijës nuk mund ta shpëtojë 
popullin e vet nga pushteti im.» 18Të dërguarit sirianë i thanë këto fjalë në hebraisht 
dhe me zë të lartë, që t’i dëgjonin edhe banorët e Jerusalemit, që qëndronin mbi murin 
e qytetit. Me to ata donin t’i frikësonin dhe t’i tmerronin ata, për ta pushtuar qytetin sa 
më lehtë. 19Kështu, flitnin për Perëndinë e Jerusalemit si për perënditë e popujve të 
tjerë, që janë vetëm shtatore të punuara prej duarve njerëzore. 
20Por mbreti Hizkija dhe profeti Isaia, biri i Amocit, iu lutën Perëndisë dhe e thirrën për 
ndihmë.  

21Atëherë Zoti dërgoi engjëllin e tij në fushimin e asirianëve, i cili i vrau të gjithë 
luftëtarët, oficerët dhe komandantët, kështu që perandorit të Asirisë iu desh të kthehej 
në vendin e tij me turp dhe me faqe të zezë. Kur shkoi një ditë në tempullin e perëndisë 
së tij, bijtë e tij e vranë me shpatë. 
22Kështu, Zoti i ruajti banorët e Jerusalemit nga pushteti i Sinaheribit, perandorit të 
Asirisë, dhe nga të gjithë armiqtë e tjerë. I dha paqe në të gjithë kufijtë e tij.  23Njerëzit 
prej të gjitha anëve sollën në Jerusalem dhurata për t’ia kushtuar Zotit. Dhurata të 
çmueshme sollën edhe për Hizkijën, mbretin e Judës, sepse që atëherë ai gëzonte nam 
të mirë tek të gjithë popujt. 
 
Fundi i mbretërimit të Hizkijës 
(2 Mbr. 20,1-3.12-19; Is 38,1-3; 39,1-8) 
24Një herë Hizkija u sëmur për vdekje. Ai iu lut Zotit dhe Zoti i tha se do të shërohej. 
Këtë ia vërtetoi me një shenjë. 25Në vend që ta falënderonte Zotin për këtë të mirë, 
Hizkija u bë mendjemadh. Prandaj Zoti u zemërua me të, me Judën dhe me 
Jerusalemin. 26Por Hizkija dhe banorët e Jerusalemit e pranuan fajin e tyre dhe iu 
nënshtruan Zotit. Atëherë Zoti nuk i dënoi sa kohë që jetoi Hizkija. 
27Hizkija ishte shumë i pasur dhe kishte nam shumë të mirë. Ndërtoi vende të veçanta 
për pasurinë e tij, që përbëhej nga ar, argjend, gurë të çmuar, vaj balsami, mburoja 
dhe të gjitha sendet e tjera të çmueshme. 28Ndërtoi edhe depo për grurë, verë dhe vaj 
ulliri, si dhe stalla për bagëtinë e tij që e kishte të shumtë. 29Për t’i mbrojtur kopetë e tij 
të mëdha të bagëtive dhe të deleve, ai dha urdhër që të ndërtoheshin një sërë qytetesh 
kufitare. Vetë Perëndia e kishte ndihmuar për ta fituar këtë pasuri. 30Hizkija e mbuloi 
burimin e Gihonit që gjendej jashtë qytetit dhe, duke e kaluar ujin e tij nën tokë, drejt 
perëndimit, e çoi në qytetin e Davidit.  
Gjithçka që ndërmori, i shkoi mbarë. 31Po kaq mirë i eci, edhe kur kryetarët babilonas 
dërguan tek ai njerëz për t’u njohur me mrekullitë që ishin bërë në vendin e tij. Atëherë 
Zoti e la Hizkijën që të ecte në rrugën e vet. Ai veproi kështu, vetëm sepse donte ta 
vinte në provë karakterin e tij. 
32Gjithçka tjetër për Hizkijën, për veprat nëpërmjet të cilave ai e tregoi besnikërinë e tij 
ndaj Zotit, mund të lexohet në shënimet e vegimeve të profetit Isaia, birit të Amocit, 
dhe në librin e mbretërve të Izraelit dhe të Judës.  

33Kur vdiq Hizkija, e varrosën në vendin e nderit, në varrin e pasardhësve të Davidit, 
dhe mbarë popullsia e Judës dhe e Jerusalemit i bëri nderime të mëdha. Fronin e 
trashëgoi i biri, Mënasheu. 
 
Mbreti Mënashe 
(2 Mbr. 21,1-9) 

Mënasheu ishte 12 vjeç kur u bë mbret dhe mbretëroi 55 vjet në Jerusalem. 
2Bëri atë që nuk i pëlqeu Zotit dhe adhuronte perënditë e popujve që Zoti i 

kishte dëbuar për t’ua lënë vendin izraelitëve. 3Rindërtoi vendet e flijimit që i kishte 
shkatërruar Hizkija, ngriti altarë për nder të Baalit, ngriti përsëri shtyllat kushtuar 
kultit të pjellorisë, adhuronte yjet dhe u lutej atyre. 4Në Tempullin e Jerusalemit, që 
Zoti e kishte zgjedhur për banesën e tij, ngriti altarë për perëndi të huaja 5dhe në 
oborret e Tempullit bëri altarë për perënditë e yjeve. 6Birin e tij e kushtoi si flijim me 
djegie në luginën e Hinomit, merrej me magjistarë dhe falltarë dhe jepej pas 
mediumëve dhe astrologëve. Me të gjitha këto e fyente Zotin dhe ngjalli zemërimin e tij. 
7Ai dha urdhër të bënin një shtatore idhujtare, dhe ta vendosnin në shenjtërore, në atë 
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vend, për të cilin Zoti i kishte thënë Davidit dhe birit të tij, Solomonit: «Në këtë 
Tempull, këtu në Jerusalem, në qytetin që kam zgjedhur prej të gjitha fiseve izraelite, 
gjithnjë mund të më gjejë populli im. 8Në qoftë se ata më dëgjojnë dhe i zbatojnë të 
gjitha urdhërimet e mia, që u dhashë nëpërmjet Moisiut, nuk do të lejoj që të dëbohen 
nga vendi që u dhashë të parëve të tyre.» 9Por Mënasheu i mashtroi njerëzit e Judës 
dhe të Jerusalemit, kështu që vepruan më keq se popujt që Zoti i kishte asgjësuar 
gjatë invadimit të izraelitëve. 
10Zoti e paralajmëroi Mënasheun dhe popullin e tij, por ata nuk i kushtuan vëmendje. 
11Prandaj Zoti i lejoi gjeneralët e perandorit asirian që të marshonin me trupat e tyre 
kundër Judës. Ata e zunë rob Mënasheun, i ngulën një çengel në fulqi dhe e çuan me 
pranga deri në Babilon. 12Në këtë gjendje të dëshpëruar, ai u kthye përsëri te Zoti, 
Perëndia e tij dhe Perëndia e të parëve. U pendua thellë para tij 13dhe iu lut për 
mëshirë. Dhe Zoti e dëgjoi lutjen e tij: e lejoi që të kthehej përsëri në Jerusalem dhe të 
vazhdonte të mbretëronte. Atëherë Mënasheu e pranoi që Zoti është Perëndia e vërtetë. 
14Pas kthimit të tij, dha urdhër të ndërtonin një mur të lartë rreth qytetit të Davidit. Ky 
mur të çonte pranë burimit të Gihonit, gjatë shpatit të luginës së Kidronit, drejt Portës 
së Peshqëve dhe rreth Ofelit. Në të gjitha qytetet e fortifikuara të Judës ai emëroi 
komandantë. 15Largoi edhe shtatoret e perëndive të huaja prej Tempullit, veçanërisht 
shtatoren idhujtare prej guri që e kishte ngritur vetë atje. Gjithashtu largoi të gjithë 
altarët që kishte ngritur më parë në zonën e Tempullit dhe dha urdhër t’i flaknin jashtë 
qytetit. 16Por altarin e Zotit e ngriti përsëri dhe mbi të kushtoi flijimet e miqësisë dhe të 
mirënjohjes. Në gjithë Judën urdhëroi që të nderohej Zoti, Perëndia e Izraelit. 
17Popullsia vërtet vazhdonte të kushtonte flijime edhe nëpër vendet e flijimit në mbarë 
vendin, por vetëm për nder të Zotit. 
18Gjithçka tjetër për Mënasheun – për lutjen e tij drejtuar Zotit dhe për gjithçka që i 
shpallën profetët në emër të Zotit, – mund të lexohet në librin e mbretërve të 
Izraelit.19Lutja që ai i drejtoi Zotit dhe përgjigjja që Ai i dha, si dhe mëkatet dhe rebelimi 
i tij, por edhe vendet ku ndërtoi vendflijime dhe ngriti shtylla  kushtuar kultit të 
pjellorisë dhe shtatore idhujtare, para se të pendohej – regjistrimi i të gjitha këtyre 
mund të gjendet në librin «Shpjegimet e Hozait». 20Kur vdiq Mënasheu, e varrosën 
pranë pallatit të tij. Fronin e trashëgoi i biri, Amoni. 
 
Mbreti Amon 
(2 Mbr. 21,19-26) 
21Amoni ishte 22 vjeç kur u bë mbret dhe mbretëroi dy vjet në Jerusalem. 22Ai bëri atë 
që nuk i pëlqeu Zotit, tamam si i ati, Mënasheu. 22U kushtoi flijime idhujve që kishte 
bërë i ati dhe binte përmbys para tyre. 23Por ndryshe nga i ati, Mënasheu, Amoni nuk 
u pendua para Zotit, por e ngarkoi veten me mëkate edhe më të mëdha. 24Në fund, disa 
prej oborrtarëve të Amonit thurën një komplot kundër tij dhe e vranë brenda në 
pallatin mbretëror. 25Por judeasit i vranë të gjithë ata që kishin marrë pjesë në komplot 
dhe emëruan birin e Amonit, Joshijën, pasardhës të tij. 
 
Mbreti Joshija bën spastrime 
(2 Mbr. 22,1-2) 

Joshija ishte 8 vjeç kur u bë mbret dhe mbretëroi 31 vjet në Jerusalem. Ai bëri 
atë që i pëlqeu Zotit 2dhe për gjithçka ndoqi shembullin e të parit të tij, Davidit. 

3Vitin e 8-të të mbretërimit të tij, kur ishte ende shumë i ri, filloi ta kërkonte Zotin, 
Perëndinë e të parit të tij, Davidit. Vitin e 12-të të mbretërimit të tij filloi t’i largonte nga 
Juda dhe nga Jerusalemi vendet për flijime, shtyllat kushtuar kultit të pjellorisë dhe 
shtatoret idhujtare të derdhura. 4Nën mbikëqyrjen e tij u shembën altarët e perëndisë 
Baal. Shtyllat për kushtimin e temjanit që ishin mbi të, urdhëroi t’i copëtonin. 
Shtyllat kushtuar ritit të pjellorisë, shtatoret e gdhendura dhe të derdhura, urdhëroi t’i 
dërrmonin e t’i bënin pluhur, dhe këtë të fundit ta shpërndanin nëpër varret e atyre që 
u kishin kushtuar flijime këtyre perëndive. 5Eshtrat e priftërinjve të tyre urdhëroi t’i 
digjnin mbi altarët, mbi të cilët ata i kishin kushtuar këto flijime. Kështu e pastroi 
Judën dhe Jerusalemin nga të gjitha këto. 6Këtë gjë ai e bëri edhe në qytetet e fiseve të 
Mënasheut, Efraimit, dhe Shimonit, deri në territorin e Naftaliut, ku bastisi shtëpitë. 
7Gjithkund nëpër fiset veriore urdhëroi të shembnin altarët, të pritnin shtyllat  
kushtuar kultit të pjellorisë, të thyenin shtatoret idhujtare dhe të copëtonin altarët e 
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temjanit. Pastaj u kthye në Jerusalem. 
 
Rizbulimi i librit të Ligjit 
8Vitin e 18-të të mbretërimit të tij, në kohën kur ende vazhdonte spastrimi i vendit dhe 
i Tempullit, Joshija ndërmori restaurimin e ndërtesave lidhur me Tempullin. Për këtë 
dërgoi në Tempull tre burra: Shafanin, birin e Acaljës, Maasejën, guvernatorin e 
qytetit, dhe Joahun, birin e Joahazit, zëdhënësin e mbretit. 9Ata shkuan te kryeprifti 
Hilkija dhe i dorëzuan të hollat që ishin dhënë për mirëmbajtjen e Tempullit. Këtë 
shumë, levitët që kishin shërbyer si rojtarë të portave e kishin mbledhur prej banorëve 
të Mënasheut, Efraimit dhe prej fiseve të tjera veriore, si dhe prej banorëve të Judës, të 
Benjaminit dhe të Jerusalemit.10Këtë shumë ua dorëzuan mjeshtërve që ishin ngarkuar 
me riparimin e Tempullit. 11Prej kësaj shume ata paguan artizanët dhe muratorët. Me 
këto të holla blenë edhe gurë të gdhendur dhe dru ndërtimi, me të cilat duheshin 
riparuar trarët e të gjitha pjesëve të ndërtesave. Kështu, Joshija bëri që ta restauronin 
Tempullin e Zotit, Perëndisë së tij, pasi mbretërit e mëparshëm të Judës e lanë pas 
dore. 12Punëtorët e ndërtimit punuan me ndërgjegje. Mbikëqyrjës të tyre e ishin levitët 
Jahat dhe Obadja, prej pasardhësve të Merariut, si dhe levitët Zakaria dhe Meshullam, 
prej pasardhësve të Kehatit. Levitët e tjerë, që dinin t’u binin instrumenteve, 13mbanin 
ritmin për punët e hamejve dhe të gjithë punëtorëve të tjerë. Disa levitë të tjerë ishin 
emëruar si protokollistë, mbikëqyrës ose rojtarë portash. 
14Kur u nxorën të hollat që kishin sjellë njerëzit në Tempull, prifti Hilkija gjeti librin e 
Ligjit, që Zoti ia kishte shpallur nëpërmjet Moisiut. 15Hilkija i tha protokollistit Shafan: 
«Në Tempull kam gjetur librin e Ligjit të Zotit», dhe ia dorëzoi pergamenën Shafanit. 
16Shafani ia çoi pergamenën mbretit dhe i tha: «Gjithçka që na ke urdhëruar, e kemi 
zbatuar. 17Arkën e dhuratave në Tempull e kemi zbrazur dhe të hollat ua kemi 
dorëzuar njerëzve që përgjigjen për punët e ndërtimit.» 18Pastaj, ai e njoftoi mbretin se 
prifti Hilkija i kishte dorëzuar një pergamenë, dhe i lexoi mbretit një pjesë të saj me zë 
të lartë. 
 
Mbreti Joshija tmerrohet 
19Kur dëgjoi Joshija se ç’ishte shkruar në këtë libër të Ligjit, grisi rrobat 20dhe i dha 
urdhër kryepriftit Hilkija si dhe Ahikamit, birit të Shafanit, Avdonit, birit të Mihajt, 
kryeministrit Shafan, dhe të besuarit të mbretit, Azajës: 
21«Shkoni dhe pyetni Zotin ç’duhet të bëjmë! Të parët tanë nuk i kanë ndjekur 
udhëzimet e Zotit, që janë shkruar në këtë libër. Prandaj Zoti është zemëruar me ne të 
gjithë dhe me të gjithë ata që kanë mbetur prej popullsisë së Izraelit dhe të Judës.» 
22Hilkija dhe njerëzit e tjerë, që i kishte caktuar mbreti, shkuan te profetesha Hulda 
dhe i thanë përse kishin shkuar. Profetesha banonte në lagjen e re të Jerusalemit. 
Burri i saj, Shallumi, biri i Tokhatit dhe nip i Hasrajt, ishte mbikëqyrës i sallës së 
rrobave të Tempullit. 23-24Profetesha u tha të dërguarve të mbretit: 
”Njeriut që ju ka dërguar tek unë do t’i thoni: «Zoti të dërgon fjalë e të thotë: Të gjitha 
kanosjet që i gjete në këtë libër, do t’i bëj të plotësohen. Do të sjell fatkeqësi mbi këtë 
qytet dhe mbi banorët e tij. 25Ata ma kanë shkelur besën dhe u kanë kushtuar flijime 
perëndive të tjera. Me shtatoret e tyre të punuara vetë kanë nxitur zemërimin tim. Këtë 
do ta provojë ky qytet!» 26-27Por, për vetë mbretin që ju ka dërguar për të pyetur për 
vullnetin e Zotit, kam lajmin që vijon: «Zoti, Perëndia e Izraelit, të dërgon fjalë e të 
thotë: Ti e ke marrë seriozisht fjalën time. Kur more vesh se ç’kam vendosur t’i bëj këtij 
qyteti dhe banorëve të tij, ti iu nënshtrove këtij vendimi, ke grisur rrobat dhe ke qarë. 
Prandaj lutjen tënde e kam dëgjuar. 28Ti do ta shohësh me sytë e tu fatkeqësinë që do 
ta sjell mbi këtë qytet. Ti do të vdesësh në paqe dhe do të varrosesh pranë të parëve të 
tu!»” 
 
Joshija e vë popullin të zbatojë Ligjin e ri 
(2 Mbr. 23,1-20) 
Të dërguarit u kthyen te mbreti dhe ia treguan të gjitha. 29Pastaj mbreti dërgoi njerëz, 
që të thërritnin të gjithë pleqtë e Judës të mblidheshin në Jerusalem. 
30Bashkë me priftërinjtë dhe profetët, me të gjithë burrat e Judës dhe të Jerusalemit, 
me pleqtë dhe njerëzit e rëndomtë, me mbarë popullin, mbreti hipi në Tempullin e 
Zotit. Atje urdhëroi që ta lexonin para tyre gjithë Ligjin, që kishin gjetur në Tempull. 



 794

31Pastaj mbreti shkoi në vendin e vet para Tempullit dhe bëri besëlidhje me Zotin. 
Mbarë populli u vu që të premtonte se do ta dëgjonte Zotin dhe se do t’i zbatonte me të 
gjitha forcat dhe me vullnet të plotë të gjitha urdhërimet dhe udhëzimet e tij. Gjithçka 
që kërkohej në librin e gjetur, duhej të zbatohej me përpikëri. 32Mbreti i urdhëroi të 
gjithë të pranishmit, nga Jerusalemi dhe nga fisi i Benjaminit, që ta miratonin këtë 
besëlidhje. Mbarë popullsia e Jerusalemit mori përsipër t’i bindej Ligjit të Zotit, 
Perëndisë së të parëve. 
33Gjithashtu, Joshija urdhëroi t’ i largonin shtatoret e perëndive të huaja nga të gjitha 
krahinat e tjera të Izraelit dhe kërkoi prej tyre të adhuronin vetëm Zotin, Perëndinë e 
tyre. Sa kohë që jetoi Joshija, ata ia mbajtën besën Zotit, Perëndisë së të parëve. 
 
Joshija feston Pashkën 
(2 Mbr. 23,21-23) 

Në Jerusalem, për nder të Zotit, Joshija festoi Pashkën. Ditën e 14-të të muajit 
të parë therën qengjat e Pashkës. 2Joshija i kishte kujtuar priftërinjtë për 

detyrën e tyre dhe i kishte nxitur që të kryenin shërbimin e tyre në Tempull. 3Levitëve, 
që kishin për detyrë të mësonin mbarë Izraelin dhe që i ishin shuguruar shërbimit të 
Zotit, Joshija u tha: 
«Ju nuk keni më nevojë ta mbani mbi supe arkën e besëlidhjes; ajo e ka gjetur vendin 
e saj të qëndrueshëm në Tempull, të cilin e ndërtoi Solomoni, biri i Davidit dhe mbret i 
Izraelit. Prandaj tani ju duhet t’i shërbeni Zotit, Perëndisë suaj dhe popullit të tij këtu 
në Tempull. 4Radhituni sipas klaneve dhe grupeve tuaja, siç e ka caktuar me shkrim 
mbreti David dhe biri i tij, Solomoni. 5Secili prej grupeve tuaja të shërbimit duhet të 
rrijë gati që t’i shërbejë një numri të caktuar prej familjeve të popullit, që vijnë në 
Tempull. 6 Përgatituni t’ua therni dhe t’ua piqni qengjat e Pashkës vëllezërve prej 
popullit, që gjithçka të bëhet sipas urdhrit të Zotit, që na e ka dhënë nëpërmjet 
Moisiut.» 
7Prej pasurisë mbretërore, për flijimet e Pashkës, Joshija i dhuroi popullit të mbledhur 
30.000 desh dhe cjep dhe 300 qe. 8Edhe nëna e tij, me vullnet të plotë, u dhuroi 
popullit, priftërinjve e levitëve dhurata të tilla. Kryepriftërinjtë në Tempull, Hilkija, 
Zakaria dhe Jehieli, u dorëzuan priftërinjve 2.600 kafshë për flijimet e Pashkës dhe 
300 qe. 9Gjithashtu, levitët morën nga kryetarët e tyre, Konanja dhe vëllezërit e tij, 
Shemaaja dhe Netaneli, si dhe nga Hashavja, Jelieli dhe Jozavadi, 5.000 kafshë për 
flijimet e Pashkës dhe 500 qe. 10Pasi ishte përgatitur gjithçka për festën, priftërinjtë 
zunë vend dhe levitët u radhitën sipas grupeve të tyre të shërbimit, sipas urdhrit të 
mbretit. 11Levitët therën qengjat e Pashkës dhe priftërinjtë morën prej tyre gjakun dhe 
me të spërkatën altarin. Pastaj levitët i ropën kafshët. 12Pjesët e caktuara për flijimin e 
përkushtimit, ata i hoqën mënjanë për grupet e veçanta të familjeve. Priftërinjtë do t’i 
digjnin ato në altarin e Zotit, sipas urdhrit që jepej në librin e Ligjit të Moisiut. Kështu 
vepruan edhe me qetë. 
13Pastaj levitët i poqën qengjat drejtpërdrejt mbi zjarr, sipas rregullit. Por pjesët e qeve 
që duheshin ngrënë në darkën e flijimit, i zien në legenë dhe në tenxhere. Gjithçka ia 
ndanë popullit sa më shpejt që mundën. 14Pastaj levitët përgatitën darkën e Pashkës, 
për vete dhe për priftërinjtë, pasardhësit e Aharonit. Priftërinjtë kishin shumë punë për 
të bërë gjatë gjithë natës, sepse do të kushtonin në altar flijimet e shumta të 
përkushtimit dhe pjesët me dhjamë për flijimet e miqësisë. 
15Gjatë kësaj kohe, këngëtarët, pasardhësit e Asafit, qëndronin në vendin e tyre, siç e 
kishin caktuar Davidi dhe këshilltarët e tij profetikë, Asafi, Hemani dhe Jedutuni. 
Edhe rojtarët e portave qëndronin në postet e tyre. Ata të gjithë nuk kishin nevojë ta 
ndërpritnin shërbimin e tyre, sepse levitët, vëllezërit e tyre fisnorë, ua përgatitën 
darkën e Pashkës. 16Kështu, atë ditë u rregullua mbarë shërbesa fetare për nder të 
Zotit. E festuan darkën e Zotit dhe në altarin e tij kushtuan flijimet e përkushtimit, 
ashtu siç kishte urdhëruar mbreti Joshija. 
17Menjëherë pas festës së Pashkës, izraelitët e mbledhur festuan për shtatë ditë rresht 
festën e bukëve të ndorme. 18Një festë e tillë e Pashkës nuk ishte festuar në Izrael që 
nga koha e profetit Samuel. Asnjëri prej mbretërve të mëparshëm nuk e kishin festuar 
në këtë mënyrë, siç e festoi Joshija, së bashku me priftërinjtë dhe levitët, me banorët e 
Jerusalemit dhe me të gjithë mysafirët nga Juda dhe Izraeli. 19Kjo ndodhi në vitin e 18-
të të mbretërimit të Joshijës. 
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Fundi i mbretërimit të Joshijës 
(2 Mbr. 23,28-30) 
20Pak pas restaurimit të Tempullit nga Joshija, Judës iu afrua faraoni Neho me trupat 
e tij. Ai po shkonte për në betejën e Karkemishit mbi Eufrat. Por Joshija i pengoi 
rrugën. 21Atëherë Neho i dërgoi lajmëtarë për t’i thënë: «Përse ndërhyn në punët e mia, 
o mbret i Judës? Fushata ime nuk drejtohet kundër teje, por kundër dinastisë së 
Babilonisë, me të cilën jam në luftë. Perëndia kërkon prej meje të veproj shpejt. Ai 
është në anën time, prandaj mos e kundërshto, ndryshe ai do të të shkatërrojë!» 
22Por Joshija nuk iu bind fjalëve të tij, me të cilat vetë Perëndia donte ta 
paralajmëronte, dhe nuk u tërhoq para Nehos. U maskua, u vesh ndryshe dhe e 
sulmoi. Lufta u bë në rrafshinën e Megidos. 23Mbreti u godit nga harkëtarët egjiptianë. 
«Më tërhiqni prej këndej, – e urdhëroi shoqëruesin e tij, – jam plagosur rëndë!» 24Ata e 
zbritën nga karroca e tij, e vunë mbi një karrocë tjetër dhe e kthyen në Jerusalem. 
Atje vdiq. E varrosën në varret e mbretërve, pranë të parëve të tij, dhe e vajtuan mbarë 
Juda dhe Jerusalemi. 25Profeti Jeremia hartoi një poemë vajtimi për Joshijën. Që 
atëherë, për të këndohej në të gjitha këngët e vajtimit dhe ky u bë zakon i përhershëm 
në Izrael. Këto këngë ndodhen në librin e këngëve të vajtimit. 
26Gjithçka tjetër për Joshijën dhe veprat e tij, me të cilat tregoi besnikërinë e tij ndaj 
Zotit, 27si dhe për gjithë historinë e tij, nga fillimi deri në fund, mund të lexohet në 
librin e mbretërve të Izraelit dhe të Judës. 
 
Mbretërit Joahaz, Jehojakim dhe Jehojahin 
(2 Mbr. 23,30-35) 

Njerëzit e Judës emëruan mbret në Jerusalem Joahazin, i cili ishte trashëgimtar 
i fronit të të atit, Joshijës. 2Joahazi ishte 23 vjeç kur u bë mbret dhe mbretëroi 

vetëm dy muaj në Jerusalem. 3Pastaj Neho, mbreti i Egjiptit, e rrëzoi nga froni. Vendit i 
vunë një haraç prej 3.400 kg argjend dhe 35 kg ar. 4Mbret të Judës dhe të Jerusalemit 
faraoni Neho caktoi Eljakimin, vëllanë e Joahazit, të cilit i ndërroi edhe emrin në 
Jehojakim. Vëllanë e tij, Joahazin, Neho e zuri rob dhe e mori me vete në Egjipt. 
5Jehojakimi ishte 25 vjeç kur u bë mbret dhe mbretëroi për 11 vjet në Jerusalem. Ai 
bëri atë që nuk i pëlqeu Zotit. 6Nebukadnecari, perandori i Babilonisë, e sulmoi dhe e 
zuri rob. I vuri prangat dhe e çoi në Babilon. 7Edhe një pjesë të sendeve të çmueshme 
të Tempullit e çoi në Babilon dhe e vendosi në pallatin e tij. 
8Gjithçka tjetër për Jehojakimin dhe veprat e tij, me të cilat nxiti zemërimin e Zotit, si 
dhe çfarë i ndodhi më tej, mund të lexohet në librin e mbretërve të Izraelit dhe të 
Judës. Fronin e trashëgoi i biri, Jehojahini. 
9Jehojahini ishte 18 vjeç kur u bë mbret dhe mbretëroi tre muaj dhe dhjetë ditë në 
Jerusalem. Edhe ai bëri atë që nuk i pëlqeu Zotit. 10Kur erdhi pranvera, perandori 
Nebukadnecar urdhëroi që ta çonin në Babilon, bashkë me një sasi mjetesh me vlerë 
nga Tempulli. Si mbret të Judës dhe të Jerusalemit perandori emëroi Cidkijën, farefis 
të Jehojakimit. 
 
Mbreti Cidkija dhe rrënimi i Judës 
(2 Mbr. 24,18-20; Jer 52,1-3a) 
11Cidkija ishte 21 vjeç kur u bë mbret, dhe mbretëroi 11 vjet në Jerusalem. 12Ai bëri atë 
që nuk i pëlqeu Zotit dhe nuk u pendua edhe kur profeti Jeremia e paralajmëroi. 
13Ngriti krye kundër perandorit Nebukadnecar, megjithëse i kishte bërë betimin e 
besnikërisë dhe për këtë kishte thirrur Perëndinë për dëshmitar. Me këmbëngulje dhe 
kokëfortësi nuk pranoi të kthehej te Zoti, Perëndia e Izraelit. 
14Edhe kryetarët e priftërisë dhe të popullit dolën po aq të pabesë ndaj Zotit. Ata 
ndoqën zakonet e popujve të tjerë, që ngjallin neveri, dhe e përdhosën Tempullin në 
Jerusalem, të cilin Zoti e kishte shpallur pronë të tij. 15Herë pas here Zoti, Perëndia e të 
parëve të tyre, i paralajmëronte me anë të lajmëtarëve të tij, sepse donte ta kursente 
popullin dhe Tempullin e tij. 16Por ata i përqeshnin lajmëtarët e Perëndisë, nuk i 
përfillnin fjalët e tyre dhe i tallnin profetët e Zotit. Për këtë, Zoti u zemërua aq shumë 
me popullin e tij, saqë nuk kishte më asnjë shpëtim. 17Zoti lejoi që perandori babilonas, 
Nebukadnecari, të marshonte kundër tyre. Të gjithë luftëtarët judeas vdiqën, të fundit 
u vranë në betejën rreth Tempullit. Nebukadnecari nuk kurseu as të rinjtë e as vajzat, 

36



 796

as pleqtë e as të dobëtit. Zoti ia dorëzoi të gjithë. 18Pastaj Nebukadnecari dha urdhër t’i 
shpinin në Babilon enët e fundit të Tempullit, të mëdhatë dhe të voglat, si dhe thesaret 
e Tempullit dhe ato të mbretit dhe të nëpunësve të tij. 19Babilonasit i vunë zjarrin 
Tempullit, shembën murin e Jerusalemit, u vunë zjarrin të gjitha shtëpive të njerëzve 
fisnikë dhe në këtë mënyrë i shkatërruan të gjitha sendet me vlerë që mbetën. 20Pjesën 
tjetër të popullsisë, e cila mund të shpëtonte gjallë, Nebukadnecari urdhëroi t’i merrnin 
rob e t’i çonin në Babiloni. Atje ata u detyruan të bëheshin skllevërit e tij dhe të 
pasardhësve të tij, derisa u vendos perandoria persiane. 21Kështu u realizua ajo që 
kishte parathënë Zoti me anë të profetit Jeremia: «Vendi duhet të rrijë ugar për 70 vjet, 
derisa të vihen në vend të gjitha vitet e përtëritjes, të cilave izraelitët nuk u janë 
përmbajtur.» 
 
Kiri jep autorizimin për t’u kthyer 
(Ezra 1,1-4) 
22Vitin e parë të mbretërimit të perandorit persian, Kirit, u vërtetua ajo që kishte 
shpallur Zoti me anë të profetit Jeremia. Zoti i shtiu Kirit në mendje që në tërë 
perandorinë e tij të njoftohej me shkrim e të shpallej se: 
23«Kiri, perandori i Persisë, shpall: Zoti, Perëndia e qiellit, m’i ka dorëzuar të gjitha 
perandoritë e botës. Ai më ka dhënë detyrën që të ndërtoj një Tempull në Jerusalem 
për nder të tij. Prandaj urdhëroj: Kush prej nënshtetasve të mi i përket popullit të këtij 
Perëndie, të kthehet në vendin e vet nën mbrojtjen e Perëndisë së tij!» 
_____________ 
Kështu mbaron Dhiata (ose: Besëlidhja) e vjetër. Autori i librave të Kronikave (Ezra) e parashikon 
kohën kur Izraeli do të rikthehet si shtet teokratik nën udhëheqjen e Mesisë, Davidit më të madh. 
Atëherë Jerusalemi do të jetë kryeqyteti i sundimit të tij botëror dhe Izraeli do ta udhëheqë botën 
në adhurimin e Zotit. 
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BOTA BIBLIKE NË KUADËR TË LASHTËSISË 
 
Krijimi i botës 
 
5099 Krijimi i Adamit  4594 Lindja e Jeredit 
4969 Lindja e Kainit  4432 Lindja e Henokut 
4924 Lindja e Shetit  4367 Lindja e Metushelahut 
4819 Lindja e Enoshit  4180 Lindja e Lamekut 
4729 Lindja e Kenanit  3998 Lindja e Noahut 
4659 Lindja e Mahalalelit 3860 Lindja e Tuval-kainit 
 
3398 Përmbytja e madhe 
3048 Vdekja e Noahut 
[Sistemi i datimit të mësipërm vjen nga përkthimi grek i Dhiatës së Vjetër (Septua-
ginta). Sistemet e tjera që e llogaritin krijimin e Adamit ndryshojnë midis 6984 dhe vitit 
3616 (Sistemi masoretik fillon me 4000). Vetëm me zhvillimin e teorisë së evolucionit 
kjo periudhë, me sa duket, u transferua padrejtësisht në sferën e ‘para-historisë’.] 
Banorët e parë të rrafshinës së Mesopotamisë arrijnë nga veriu. 
 
Kulla e Babilonit – ngatërrimi i gjuhëve, pas përpjekjes së kryengritjes kundër Pe-
rëndisë. 
Nimrodi – themeluesi i qyteteve të mëdha; Babilon, Uruk, Akad, Ninave. Fillimi i 
sistemit të parë të paganizmit të organizuar. 
 
3000-2000 Periudha sumeriane. Themelimi i shteteve-qytet; Kish, Uruk, Akad, 
Lagash, Ur, Uma. Princi Lugal-Zagisi, sundimtari i Umës, i bashkon të gjitha shtetet-
qytet sumeriane. 
2360-2305 Sargoni (Sharrum-Kin) nga Akadi mposht Lugal-Zagisin dhe vjen në fuqi. 
Dinastia e tij zgjat deri më 2180. 
3000-2778 Në Egjipt, periudha tinite dhe bashkimi i provincave veriore dhe jugore, 
nën sundimin e Menesit. Dinastia e parë dhe dinastia e dytë. 
2778-2100 Perandoria e vjetër me kryeqytet në Memfis. Dinastitë e 3-të deri në 10-të. 
Ndërtimi i piramidave në Sakarë dhe në Gize. Që nga 2600 luftërat civile dhe rënia. 
2500 Qytetërimi i parë i Minosit në Kretë. 
2000 Fillimi i qytetërimit grek në Troadë dhe në Kretë. 
2500 Qytetërim i parë i njohur në Indi, në luginën e Indusit. Ky qytetërim u shkatë-
rrua më vonë nga pushtimi i arianëve (d.m.th. një degë e horasve dhe mitanasve) që 
futën sistemin e kastave. 
2500 Dinastia e parë (Hia) e njohur në Kinë e vendosur në luginën e lumit Huang-Ho. 
2150 Pushtimi i tokës së Sumerit nga gutët – popull malësor (kurdët e sotëm). 
2166 Lindja e Avrahamit 
2070 Mbreti Ur-Namu dëbon gutët dhe themelon dinastinë e tretë në Ur. 
2091 Vdekja e Terahut në Haran (në Turqinë e sotme juglindore). Nisja e Avrahamit 
nga Harani. 
2090 Vizita e Avrahamit në Egjipt. 
2066 Lindja e Izakut. 
2006 Lindja e Jakovit. 
2000 Shteti i fuqishëm elamas në krahinën e Gjirit të Persisë. Elamasit semitikë, në 
fund, mbizotërojnë shtetet Akad e Sumer. Më 1960 ata pushtojnë qytetin Ur. Më në 
veri, amorasit sulmojnë dhe pushtojnë tokën. Dinastitë rivale në Mari, Larsë, Ashur. 
Në këtë kohë shkruhen poema për Krijimin (Enuma Elish) dhe poezi për Përmbytjen 
(Gilgamesh). Shkruhen, gjithashtu, kodet civile të mbretërve Lipit-Ishtar dhe Isin (në 
1875) dhe më 1940 kodi i mbretit Bililama nga Eshnuna. 
2000 Fillimi i perandorisë se parë hitase në Anadollinë qendrore (Turqia e sotme 
qendrore). 
1991 Në Egjipt themelohet dinastia XII nga Amenemheti I me kryeqytet në Tebes. 
Ekspansionizmi i fortë. Marrëdhënie të forta ndërmjet Egjiptit dhe Mesopotamisë. 
1900 Josefi (një nga bijtë e Jakovit) shitet skllav. 
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1894-1878 Faraoni Sesostris II në fuqi në Egjipt. Josefi i shpjegon ëndrrat dhe 
emërohet guvernator i Egjiptit. 
1878-1843 Faraoni Sesostris III – politika ekspansioniste e shpie hegjemoninë 
egjiptiane gjer në Shehem, në Kënaan. 
1876 Mbërritja e Jakovit në Egjipt. Fillimi i 430 vjetëve të qëndrimit të Izraelit në 
Egjipt. 
1806 Vdekja e Josefit 
1800 Fillimi i shtetit Mitani (nga hurrianët dhe mitanasit) i vendosur ndërmjet hitasve 
dhe egjiptianëve. Me kalimin e kohës ata pushtuan Sirinë, Anadollinë jugore dhe 
Mesopotaminë para së të munden nga asirët, më 1150. Tabelat Nuzi (kodi akadian) 
tregojnë ndikimin e fortë hurriane. 
1748-1716 Shamshi-Adadi I, themeluesi i perandorisë së parë asiriane në Meso-
potaminë e sipërme. 
1728-1676 Në Babiloni, Hamurabi, mbreti i gjashtë i dinastisë amorase, dëbon 
elamasit dhe bashkon vendin. Qytetërim i shkëlqyeshëm. Kodi i Hamurabit. Tabelat 

Mari (korespondenca ndërmjet Hamurabit dhe Zimri-Limit, mbretit të fundit të Mariut). 
Më 1625 elamasit dhe hitasit mposhtin dinastinë e Hamurabit. 
1730 Sundimi i dinastisë semite Hiksos në Egjipt. Favorizimi i izraelitëve, me të cilët 
janë të afërm. Kryeqytet në Avaris, afër tokës Goshen (ose Raamses) ku banonin 
izraelitët. 
1628 Fillimi i shpërthimeve vullkanike dhe termeteve. Fundi i qytetërimit minoen. 
1600 Në Greqi zhvillimi i qytetërimit micen (të akasve) që mori fund më 1100. 
1580-1548 Faraoni Amosis, themeluesi i dinastisë së re, dëbon hiksosët. Ai do të jetë 
‘mbreti i ri që nuk e njihte Josefin’ (shih Dalja 1,8). Egjiptianët i ngarkojnë hebrenjtë 
me punë të detyrueshme. 
1548-1528 Faraoni Amenopis I (Amenhotepi). Politika e gjenocidit ndaj izraelitëve 
(shih Dalja 1,21) 
1528-1520 Faraoni Tutmosis I 
1526 Lindja e Moisiut 
1520-1505 Faraoni Tutmosis II 
1505-1483 Regjenca e Hatshepsutës (bijës së faraonit? shih Dalja 2,5) 
1500 Kulmi i perandorisë Mitanni (shtet butoir midis hitasve dhe egjiptianëve). 
1500 Fillimi i perandorisë babilonase që mori fund me sulmin e kasitëve më 1180. 
1505-1450 Faraoni Tutmosis III. Fushata në Palestinë (Kënaan) dhe në Siri. Ndërtimi i 
gjerë i qyteteve-depo për qëllime ushtarake në Pitom dhe në Ramses. Kryeqyteti i tij 
ishte në Tebe. 
1450 Shkatërrimi i qytetërimit minoan në Kretë me anë të shpërthimit vullkanik. 
Fillimi i shpërnguljes së pëlishtasve (filistenjve). 
1450-1425 Faraoni Amenopis II. Ai do to jetë faraoni në kohën e Daljes. Dobësimi i 
pushtetit; nuk ishte në gjendje të ndërmerrte një fushatë ushtarake midis vitit të pestë 
(1445/6) dhe vitit të nëntë, sigurisht për shkak të humbjes së forcave të tij elite 
karrocash në Detin e Xhunkthtë. 
1446/5 Dalja e izraelitëve. 
1425-1408 Faraoni Tutmosis IV (biri i dytë i të atit, Amenopisit II). 
1406/5 Pushtimi izraelit i Palestinës (Kënaanit) nën komandën e Joshuas. 
1400 Tabelat Ras-Shamra në Ugarit (dëshmi për kulturën kënanase dhe fenikase). 
1375-1051 Periudha e gjyqtarëve në Izrael. 
1365-1336 Otnieli – shtypja e hitasve nën Kushan-Rishataim 
1319-1240 Ehudi – shtypja e moavasve (1336-1319) – Egloni 
   Shamgari – shtypja e filistenjve 
1240-1201 Dëvora – shtypja e kananasve (1260-1240) 
1194-1155 Gidoni – shtypja e midjanasve (1201-1194) 
1200 Zhvillimi i pushtetit filistin 

1154-1131 Tola 
1131-1107 Jairi 
1089-1083 Jiftahu – shtypja e amonasve 
1083-1076 Ivcani 
1076-1066 Eloni 
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1066-1051 Avdoni 
1071-1051 Samsoni – shtypja e filistenjve 
1040 fillimi i shërbimit të Samuelit 
1030-1010 Shauli 
Çdo periudhë shtypjeje i përgjigjet zakonisht dobësisë së hegjemonisë egjiptiane në 
Palestinë. 
_____________________________________________________________ 
1300 Kodi civil hitas në Hatusas afër Ankarës së sotme. 
1290 Rënia e Troadës nga pushtuesit akas – grekët e vjetër. 
1150 Mbarimi i qytetërimit miken pas sulmeve të dorëve. Akasit ikin dhe kolonizojnë 
Akadinë, Atikën dhe Jonin (në Azinë e vogël). Përparimi i dorëve në Greqi dhe në ishujt 
e saj. Ata futin një regjim të bazuar në qytete (polis) që zëvendëson idenë e fisit (genos) 
dhe zhvillojnë mitologjinë e tyre (perënditë, heronjtë etj.). Dalngadalë mbizotërojnë dy 
qytete greke; Sparta (me regjim ushtarak) dhe Atina (me regjim tregtar-detar). 
_____________________________________________________________ 
 

TABELA KRONOLOGJIKE E MBRETËRVE IZRAELITË 
 

Shauli 1030-1010 
Davidi 1010-970 

Solomoni 970-931 
     
MBRETËRIT E IZRAELIT MBRETËRIT E JUDËS 
Jaravami I (931-910)  Rëhavami (931-913) 
Nadavi (910-909)  Avija  (913-911) 
Basha (909-886)  Asa (911-870) 
Ejla (886-885)   Jëhoshafati (870-848) 
Zimriu (7 ditë)   Jëhorami (848-841) 
Omriu (885-874)  Ahazja (841) 
Ahavi (874-853)   Atalia (841-835) 
Ahazjahu (853-852)  Jehoashi (835-796) 
Jorami (852-841)  Amacja (796-781) 
Jehu (841-814)   Uzija (Azarja)  (781-740) 
Jëhoahazi (814-798)  Jotami (740-736) 
Joashi (798-783)  Ahazi (736-716) 
Jaravami II (783-743)  Hizkija (716-687) 
Zëharja (743)   Mënasheu (687-642) 
Shallumi (743)   Amoni (642-640) 
Mënahemi (743-738)  Joshija (640-609) 
Pekahja (738-737)  Joahazi (609) 
Pekahu (737-732)  Jehojakimi (609-597) 
Hoshea (732-724)  Jehojahini (597) 
MËRGIMI NË ASIRI  Cidkija (597-587) 
    MËRGIMI NË BABILONI 
 
 
Vështrim i përgjithshëm 
 
Periudha e hegjemonisë egjiptiane 
2091 Mbërritja e Avrahamit në Kënaan 
1876 Mbërritja e Jakovit në Egjipt 
1446 Dalja e Izraelit nga Egjipti 
1406 Pushtimi i tokës së Kënaanit 
1375-1051 Periudha e sundimit të Gjyqtarëve në Izrael 
 
Pushteti suprem i Izraelit nën mbretërit David dhe Solomoni 
1010-970 Sundimi i Davidit 
970-931 Sundimi i Solomonit 
966 Tempulli i parë 
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931 Ndarja ndërmjet mbretërisë veriore (Izraelit) dhe asaj jugore (Judës) 
850 Shërbimi i profetit Joel në Judë, kurse shërbimi i profetëve Elija dhe Elisha në 
Izrael. 
883 Fillimi i ekspansionizmit asirian. 
 
Periudha e hegjemonisë asiriane 
760 Fillimi i hegjemonisë asirian 
750-700 Shërbimi i profetëve Isaia, Miha, Jona, Amos dhe Hoshea 
721 Mërgimi i mbretërisë veriore (Izraelit) në Asiri 
626 Fillimi i dinastisë babilonase 
 
Periudha e hegjemonisë babilonase 
640-600 Shërbimi i profetëve Jeremia, Cefanija, Habakuk, Nahum dhe Obadja 
605 Mërgimi i parë babilonas i mbretërisë jugore (Judës). Nisja e Danielit. 70 vjetët e 
profecisë së Jeremisë llogariten qysh nga kjo datë (Jr 25,11) 
597 Mërgimi i dytë babilonas. Nisja e profetit Ezekiel 
587 Mërgimi i tretë babilonas 
539 Rënia e Babilonisë 
 
Periudha e hegjemonisë persiane 
538 Dekreti i perandorit persian Kir (Ezra 1,1-4). Fillimi i kthimit nga mërgimi. 
Sheshbazar guverner. Fundi i periudhës së 70 vjetëve të profecisë së Jeremisë. 
537 Themelimi i Tempullit të Dytë (Mbarimi më 515). Rilindja e shtetit izraelit fetar. 
520-400 Ndërtimi i Tempullit. Shërbimi i profetëve Malahi, Zëkarja dhe Hagai. 
483-473 Periudha e përmendur në librin e Esterës. 
458 misioni i parë i Ezrës. 
445 Dekreti i perandorit persian Artakserks I: rindërtimi i mureve të Jerusalemit (Neh 
2,1-9). Misioni i parë i Nehemijës. Rilindja e shtetit izraelit politik. Fillimi i profecisë së 
Danielit për 70 periudhat prej 7 vjetësh. 
438 Misioni i dytë i Ezrës dhe më 433, misioni i dytë i Nehemijës.  
 
Periudha e hegjemonisë greke 
331-323 Izraeli në perandorinë greke të Aleksandrit të Madh. Pas vdekjes, perandoria 
ndahet ndërmjet generalëve të Lekës 
323 Izraeli nën hegjemoninë e perandorisë greke në Egjipt (Lagidët) 
200-142 Izraeli nën hegjemoninë e perandorisë greke në Siri (Seleukidët) 
166-160 Periudha e çlirimtarëve izraelitë Makabe. Lufta çlirimtare kundër hegje-
monisë së Seleukidëve. 166 Rikushtimi i Tempullit. Inaugurimi i festës hebreje Hanu-
ka. 
150-163 Sundimi i pasardhësve të çlirimtarëve Makabe/Johan Hirkanit, mbretëreshës 
Aleksandra etj. 
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DINASTITË JASHTËBIBLIKE 
 
PERANDORIA ASIRIANE 
883-859 Ashurnasirpal II 
858-824 Shalmanezer III 
(853 beteja e Karkarit) 
823-811 Shamshi-Adad 
810-783 Adad-Nirari III 
782-773 Shalmaneser IV 
772-756 Ashurdan 
755-745 Ashurnirari V 
744-727 Tiglat-Pilezer III 
726-722 Shalmanezer V 
721-705 Sargon II 
704-681 Senaheriv 
680-669 Esarhaddon 
668-630 Ashurbanipal 
629-612 Sinsharishkun 
(612 rënia e Ninaves) 
612-609 Ashuruballit 
(609 rënia e Haranit) 
 
PERANDORIA BABILONASE 
626-605 Nabopolasar 
605-562 Nabokadnecar II 
562-560 Amel-Marduk (Evil-
merodah 
(562 rob lufte, Jehoahini, favori-zo-
het nga ky) 
560-556 Neriglisar 
556 Labashi-Marduk 
556-539 Nabonidi, Belshacar 
(bashkësundimtarë 549-539) 
(539 rënia e Babilonit) 
 
PERANDORIA PERSIANE 
539-530 Kir 
530-522 Kambys 
522-486 Dariu 
486-465 Kserksi 
464-423 Artakserksi I 
423-404 Dariu II  
404-539 Artaksersi II 
359-338 Artaksersi III  
338-336 Arsi 
336-331 Dariu III 
331-323 Aleksandri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EGJIPTI  
faraonët e kohës biblike 
Dinastia XI  
2117–2069 Intef II 
2069-2060 Intef III 
2060–2010 Mentuhotep  
Dinastia XII 
1991–1962 Amenemhat  
1971–1926 Sesostris I 
1929–1895 Amenemhat II 
1897–1878 Sesostris II 
1878–1860 Sesostris III 
Dinastia XVIII 
1550–1525 Ahmose I 
1541–1520 Amenhotep I 
1520–1492 Thutmose I 
1492–1479 Thutmose II 
1479–1458 Hatshepsut 
1458–1425 Thutmose III 
1425–1400 Amenhotep II 
1400–1390 Thutmose IV 
1390–1352 Amenhotep III 
1352–1334 Akhenaten 
1320–1292 Horemheb 
1279-1213 Raamses II 
Dinastia XIX 
1213-1203 Merenptah 
1203–1200 Amenmesse 
1203–1197 Seti II 
1197–1191 Merenptah Siptah  
Dinastia XX 
1001–992 Amenemope 
992–986 Smendes II 
986–967 Siamun 
967–943 Psusenes II 
Dinastia XXII  
943–922 Shoshenq I (Shishak) 
922–887 Osorkon I 
887–885 Shoshenq II 
Dinastia XXV 
716-702 Sahabako (Shabaka) 
702-690 Shebitku (Shabataka) 
690-664 Tarharka (Tirhaka) 
Dinastia XXVI 
672–664 Neko I 
664-610 Psametik I 
610-595 Neko II 
595-589 Psametik II 
589-570 Apries (Hofra) 
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EGJIPTI NËN GREKËT 
332-323 Aleksandri i Madh 
323-285 Ptolemeu 1 
285-246 Ptolemeu II 
246-221 Ptolemeu III 
221-205 Ptolemeu IV 
205-180 Ptolemeu V 
180-145 Ptolemeu VI 
145 Ptolemeu VII 
145-116 Ptolemeu VIII 
51-30 Kleopatra VII 
 
SIRIA NËN GREKËT 
312-281 Seleuku 1 
281-261 Antioku I 
261-246 Antioku II 
246-226 Seleuku II 
226-223 Seleuku III 
223-187 Antioku III 
187-175 Seleuku IV 
175-164 Antioku IV Epifan 
164-161 Antioku V 
161-150 Demetri 1 
150-145 Aleksandri Balas 
145-138 Demetri II 
145-142 Antioku VI 
142-138 Trifon 
138-129 Antioku VII 
129-125 Demetri II 
128-123 Aleksandri II 

 
Dinastia e hashmonasve në Izrael 
 
142-143 Jonatani 
143-134 Simoni 
134-104 Gjon Hirkani 
104-103 Aristobuli I 
103-76 Aleksandër Janai 
76-67 Hirkani II 
67-63 Aristobuli II 
63-40 Hirkani II 
40-37Antigoni 
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DHIATA E RE 
 
Dhiata (ose: Besëlidhja) e re është plotësimi dhe kulmi i shfaqjes 
hyjnore të mëparshme. Temat kryesore janë: ardhja e Mesisë së 
parashikuar në Dhiatën e vjetër për të shlyer mëkatet e 
njerëzimit, dhënia e Shpirtit të shenjtë dhe, lidhur me këtë, 
dhënia e jetës së përjetshme, dhe vendosja e mbretërisë së 
Perëndisë në trajtën e saj fillestare. Për këtë arsye tema kryesore 
e Dhiatës së re quhet «Lajmi i mirë» ose «Ungjilli». 
 
Lista e librave të Dhiatës së Re  
Librat 1-4 i quajmë Ungjijt: sipas Mateut, Markut, Lukës dhe 
Gjonit. 
Veprat e apostujve është vazhdimi i ungjillit sipas Lukës.  
13 Letrat nga Pali drejtuar kishave dhe individëve të ndryshëm: 
Letrat e Palit drejtuar romakëve, korintasve (1 + 2), galatasve, 
efesianëve, filipianëve, selanikasve (1 + 2), Timoteut (1 + 2), Titit, 
Filemonit; 
8 letra të tjera: Letra drejtuar Hebrenjve, letrat e Jakobit, Pjetrit 
(1 + 2), Gjonit (1 + 2 + 3), Judës. 
Një vegim: Apokalipsi. 
Sipas renditjes origjinale të kanunit, pas Veprave të apostujve 
(vazhdim i ungjillit sipas Lukës) vijojnë Letrat e apostujve të 
renditura sipas vjetërsisë: Letrat e Jakobit, Pjetrit, Gjonit, Judës 
dhe në fund Letrat e Palit, me Apokalipsin në fund. Renditja 
origjinale e librave të kanunit, duke ndjekur një shkallë 
hierarkike tipike hebraike, shënon se kanuni do të jetë 
përfunduar para ndarjes përfundimtare midis krishterimit dhe 
judaizmit, d.m.th. kur apostulli Gjon ishte ende gjallë. 
Kështu, katër ndarjet e kanunit të DhR janë: 
1. Librat historikë (pesëlibërshi i krishterë): katër ungjijt + 
Veprat. 
2. Shtatë letrat e përgjithshme (baritore). 
3. Katërmbëdhjetë (2 x 7) letrat e Palit. 
4. Libri i Apokalipsit. 
 
Kanuni i Dhiatës së re: Në rastin e Dhiatës së re, njerëzit e 
autorizuar do të jenë Pjetri dhe Pali në Romë, kurse Gjoni në 
Efes. Formimi i kanunit do të jetë shpejtuar kur apostujt e kup-
tuan (pas 63 e.s.) se Jezusi nuk do të kthehej kur ata të ishin 
gjallë. Edhe Ezra (për DhV) edhe Gjoni (për DhR)  
si përfunduesit e kanuneve, do të kenë redaktuar, gjithashtu, 
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mbarë tekstin. Kanunet kishtare përfundimtare ishin: kanuni i 
kuvendit të tretë të Kartagut (397); në perëndim dhe në lindje 
kanuni i Atanazit (367). Kështu, pas një periudhe diskutimi dhe 
pasigurie, u ratifikua kanuni origjinal i apostujve. 
Dhiatën e re e shkruan apostujt (përfaqësuesit e vetë Jezusit). 
Marku do të ketë qenë redaktori i Pjetrit, kurse Luka redaktori i 
Palit. Këto shkrime do të jenë redaktuar edhe në Efes në fund të 
jetës së Gjonit. 
 
Kanuni i përgjithshëm i Shkrimit përmban në përgjithësi 49 (7 
x 7) libra: 22 librat e Dhiatës së vjetër (sipas llogaritjes hebraike) 
dhe 27 librat e Dhiatës së re. Autorët e këtyre librave do të ishin 
të gjithë hebrenj, anëtarë të kombit të zgjedhur, që shkruan nën 
frymëzimin e Shpirtit të shenjtë. 
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UNGJILLI SIPAS MATEUT 
 
 
Jezusi, pikësynimi i historisë së Izraelit 
(Lk 3.23-38) 

Jezusi, Mesia, është pasardhës i Davidit dhe i Avrahamit. Këtu është gjenealogjia e 
tij: ♦ 

2Avrahamit i lindi Izaku. Izakut i lindi Jakovi. Jakovit i lindi Juda me vëllezërit e tij. 
3Tamarës së Judës i lindën Pereci dhe Zerahu. Perecit i lindi Hecroni. Hecronit i lindi 
Rami. 4Ramit i lindi Aminadavi. Aminadavit i lindi Nahshoni. Nahshonit i lindi 
Salmoni. 5Nga Salmoni dhe Rahava lindi Boazi. Boazi dhe Ruta lindën Ovedin. Ovedit i 
lindi Jishai dhe 6Jishait i lindi mbreti David. 
7Solomoni ishte biri i Davidit dhe i ish-gruas së Urijës; Rëhavami ishte biri i Solomonit. 
Rëhavamit i lindi Avija. Avijës i lindi Asa. 8Asës i lindi Jëhoshafati. 
Jëhoshafatit i lindi Jëhorami. Jëhoramit i lindi Uzija. 9Uzijës i lindi Jotami. Jotamit i 
lindi Ahazi. Ahazit i lindi Hizkija. 10Hizkijës i lindi Mënasheu. Mënasheut i lindi Amoni. 
Amonit i lindi Joshija. 11Joshijës i lindi Jëkanja me vëllezërit e tij në kohën e 
shpërnguljes në Babiloni. 
12Pas shpërnguljes, Jëkanjës i lindi Shëaltieli. Shëaltielit i lindi Zërubaveli. 13Zërubavelit 
i lindi Avihudi. Avihudit i lindi Avneri. Avnerit i lindi Eljakimi. Eljakimit i lindi Azuri. 
14Azurit i lindi Cadoku. Cadokut i lindi Jahini. Jahinit i lindi Elihudi. 15Elihudit i lindi 
Elazari. Elazarit i lindi Matani. Matanit i lindi Jakovi. 16Jakovit i lindi Jozefi, 
bashkëshorti i Marisë, prej së cilës lindi Jezusi, Mesia. 
17Janë, pra, 14 breza nga Avrahami deri te Davidi, 14 nga Davidi deri te shpërngulja në 
Babiloni dhe 14 nga shpërngulja deri te Mesia. 
__________ 
♦ Kjo do të jetë gjenealogjia e Josefit, ndërsa gjenealogjia te Luka është ajo e Marisë. Një 
mundësi tjetër është se Mateu tregon linjën ligjore të Jezusit, ndërsa Luka tregon linjen fizike. 
 
Jezusi – Perëndia me ne 
(Lk 2.1-7) 
18Lindja e Jezusit, Mesisë, ndodhi kështu: Maria, nëna e tij, ishte e fejuar me Jozefin. 
Por, para se të martoheshin, doli se Maria priste një fëmijë të mbarsur me anë të 
Shpirtit të shenjtë. 19Jozefi, me të cilin ajo ishte e fejuar, ishte burrë i ndershëm dhe 
nuk donte ta bënte shembull publik. Kishte ndër mend të ndahej nga ajo fshehtas.♦ 
20Por, para se të shkonte puna aq larg, iu shfaq në ëndërr një engjëll i Zotit, i cili i tha: 
«O Jozef, pasardhësi i Davidit, mos ki frikë të marrësh për grua Marinë, sepse fëmija që 
ajo po pret, u mbars me anë të Shpirtit të Perëndisë. 21Ajo do të lindë një djalë: ti do t’ia 
vësh emrin Jezus (Shpëtimtar), sepse ai do ta shpëtojë popullin e tij nga mëkatet.» 
22Kjo ndodhi që të plotësohej ajo që kishte parashikuar Zoti me anën e profetit (Isaia): 
23Virgjëresha do të mbarset dhe do të lindë një djalë, i cili do të quhet Imanuel. Ky emër 
do të thotë: Perëndia me ne. 
24Kur u zgjua, Jozefi iu bind urdhrit të engjëllit dhe e mori Marinë në shtëpinë e tij. 
25Por nuk fjeti me të gjer në lindjen e birit të saj, të cilit ia vuri emrin Jezus. 
_________ 
♦ Mt 19,9; Br 22,13-21 
 
Parashija e mbretërisë së ardhshme mesianike 

Jezusi lindi në qytetin Bet-Lehem në Jude në kohën e sundimit të mbretit Herod në 
Jerusalem. Pak pas lindjes së tij, në Jerusalem arritën disa astrologë ♦ nga Lindja 

2dhe pyetën: «Ku është foshnja e lindur, mbreti i premtuar i hebrenjve? E pamë yllin e 
tij duke lindur dhe erdhëm t’i bëjmë nderimet tona.»♦♦ 
3Kur e dëgjoi këtë, mbreti Herod u turbullua dhe, bashkë me të, mbarë Jerusalemi. 
4Thirri në mbledhje të gjithë kryepriftërinjtë dhe mësuesit e Ligjit fetar dhe i pyeti: «Ku 
duhet të lindë Mesia?» 5Ata iu përgjigjën: «Në qytetin Bet-Lehem në Jude, sepse kështu 
ka shkruar profeti (Mihaja): 6Ti, Bet-Lehem, në tokën e Judës, nuk je aspak pa rëndësi 

ndër qytetet e Judës, sepse nga ti do të vijë ai që do ta udhëheqë popullin tim, Izraelin.» 
7Atëherë Herodi i thirri astrologët të vinin fshehtazi tek ai dhe i pyeti hollësisht se kur e 

1
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kishin parë yllin për herë të parë. 8Pastaj i dërgoi ata në Bet-Lehem duke u thënë: 
«Shkoni dhe informohuni saktësisht për fëmijën, dhe kur ta gjeni, më lajmëroni! Pastaj 
do të vij vetë për t’i bërë nderimet e mia.» 
9Pasi morën këto udhëzime, ata u nisën. Ylli që kishin parë në lindjen e tij, u shkoi 
përpara. U ndal pikërisht mbi vendin ku ndodhej fëmija. 10Kur e panë yllin, ata u 
mbushën me gëzim të madh. 11Hynë në shtëpi dhe, kur e gjetën fëmijën bashkë me 
nënën e tij, Marinë, ranë përmbys dhe i bënë nderimet e tyre. Pastaj shtruan para tij 
thesarët që i kishin sjellë si dhurata: ar, temjan dhe mirrë. 12Në ëndërr Zoti i urdhëroi 
të mos ktheheshin te Herodi. Kështu morën një rrugë tjetër për t’u kthyer në vendin e 
tyre. 
_________ 
♦ Fjala "magoi" siç duket, jep të kuptojë që ata kanë ardhur nga Persia. 
♦♦ Ylli i përmendur  do të jetë drita shumë e shndritshme e shkaktuar nga bashkimi i trefishtë të 
Jupiterit (ylli mbretëror) dhe Saturnit (ylli i hebrenjve) në yllësinë mbretërore të Regulit. Kështu 
mund të thuhet se ylli të jetë "shfaqur" me tri raste të njëpasnjëshme. 
 
Ikja për në Egjipt 
13Natën tjetër, Jozefi pa një ëndërr, në të cilën iu shfaq një engjëll i Zotit që i tha: 
«Ngrihu, merre fëmijën dhe nënën e tij dhe ik në Egjipt! Rri atje derisa të të them se 
mund të kthehesh, sepse Herodi do të bëjë çmos për ta vrarë fëmijën.» 14Pastaj Jozefi u 
ngrit në mesin e natës, mori fëmijën me nënën e tij dhe u nis për në Egjipt. 15Atje 
banuan derisa vdiq Herodi. Kështu u plotësua ajo që kishte parashikuar Zoti me anë të 
profetit (Hoshea): Nga Egjipti e thirra Birin tim. 
 
Vrasja e fëmijëve në Bet-Lehem 
16Kur vuri re se astrologët e kishin mashtruar, Herodin e pushtoi inati. Urdhëroi që të 
vriteshin të gjithë fëmijët meshkuj nga dy vjeç e poshtë, që ishin në Bet-Lehem dhe në 
mbarë rrethinën. Kjo i përgjigjej periudhës që Herodi kishte mësuar nga të dhënat e 
astrologëve. 17Kështu u realizuan fjalët e profetit Jeremia: 18U dëgjua një klithmë në 

Rama – vaj dhe gjëmë e madhe: Rahela vajton fëmijët e saj. Ajo nuk do të ngushëllohet, 

sepse ia morën të gjithë. 
 
Kthimi nga Egjipti në Nazaret 
19Kur vdiq Herodi, Jozefi pa një ëndërr, në të cilën iu shfaq një engjëll i Zotit 20që i tha: 
«Ngrihu, merre fëmijën dhe nënën e tij dhe kthehu në tokën e Izraelit; sepse të gjithë 
ata që kishin ndër mend ta vritnin fëmijën, vdiqën.» 21Atëherë Jozefi u ngrit, mori 
fëmijën me nënën e tij dhe u kthye në Izrael. 
22Kur mësoi se në Jude sundonte Arhelau si trashëgimtar i të atit, Herodit, Jozefi nuk 
guxoi të shkonte atje. Në ëndërr mori udhëzime të mëvonshme dhe pastaj shkoi në 
Galile. 23Atje u vendos në qytetin Nazaret (hebr. Necaret). Kështu u plotësuan profecia 
për Jezusin që thoshte se Mesia do të quhej Pinjolli♦  (hebr. Necer). 
______________ 
♦  fjfj: nazareas. Lojë fjalësh e mundshme vetëm në hebraisht: Fjala hebraike «nucri» mund të 
përkthehet ose «nazareas» ose «pinjolli im», emërtim mesianik (shih Isaia 11,1). 
 
Predikimi i Gjon Pagëzorit 
(Mk 1.1-8; Lk 3.1-18; Gjn 1.19-28) 

Atëherë Gjon Pagëzori u paraqit në shkretëtirën e Judesë. 2Ai predikonte si vijon: 
«Ndryshoni, se u afrua mbretëria e Perëndisë!» ♦ 3Për Gjonin profeti Isaia kishte 

parashikuar kështu: Në shkretëtirë thërret dikush: Përgatitni rrugën në të cilën po vjen 

Zoti! Ndërtoni për Perëndinë tonë një udhë të drejtë. 4Gjoni ishte veshur me një rrobë me 
lesh deveje, me një rrip lëkure në brez. Ushqehej me karkaleca dhe me mjaltë bletësh 
të egra. 5Njerëzit vinin tek ai nga Jerusalemi, nga mbarë Judeja dhe nga krahina e 
Jordanit, 6i pranonin hapur mëkatet e tyre dhe Gjoni i pagëzonte në lumin Jordan. 
7Tek ai vinin për t’u pagëzuar edhe shumë farisenj dhe saducenj. Atyre u tha: «Pjellë 
nepërkash, kush ju tha se do t’i ikni gjyqit që po vjen? 8Tregoni me anë të veprave 
tuaja se u penduat me të vërtetë! 9Ju është mbushur mendja se asgjë nuk do t’ju 
ndodhë, pasi Avrahami është stërgjyshi më i lashtë i fisit tuaj. Mos u mashtroni: 
Perëndia mund të nxjerrë prej këtyre gurëve pasardhës të Avrahamit! 

3



 807

10Tashmë sëpata godet që në rrënjë, gati për të prerë pëmët. Çdo pemë që nuk jep fryt 
të mirë, do të pritet dhe do të hidhet në zjarr. 11Unë po ju pagëzoj me ujë në shenjë 
pendimi. Por ai që po vjen pas meje, ka më shumë pushtet se unë. Unë vetë nuk jam i 
denjë as për të qenë skllavi i tij më i përulur! Ai do t’ju pagëzojë me Shpirtin e shenjtë 
dhe me zjarrin (e gjyqit). 12Ai ka në dorë terploten e do të ndajë grurin nga egjra. Grurin 
do ta mbledhë në hambar, kurse bykun do ta djegë në zjarrin që nuk do të shuhet 
kurrë.» 
__________________ 
♦ fjfj. mbretëria e qiellit, d.m.th. mbretëria mesianike. Me këtë shprehje kuptohet tri faza :  
1). Faza e parë: mbretëria e fshehtë (në zemrat e besimtarëve) ; 2). Faza a dytë : mbretëria e 
Perëndisë në tokë (me këtë kuptim kryesisht tek ungijtë) ; 3) faza e fundit : mbretëria e 
përjetshme (me këtë kuptim kryesisht në letrat e apostujve, por ka edhe aludime për fazën e 
parë). 
 
Pagëzimi i Jezusit 
(Mk 1.9-11; Lk 3.21-22) 
13Rreth kësaj kohe, Jezusi erdhi nga Galileja në Jordan për t’u pagëzuar nga Gjoni. 
14Gjoni kërkoi t’ia kthente mendjen dhe i tha: «Unë duhet të pagëzohem prej teje, e jo 
anasjelltas!» 15Por Jezusi iu përgjigj: «Mos kundërshto! Kështu duhet të veprojmë, që të 
bëhet gjithçka që kërkon Zoti!» Atëherë Gjoni u bind. 16Sapo u pagëzua, Jezusi doli nga 
uji dhe menjëherë u hap qielli, dhe ai (Gjoni) pa Shpirtin e Perëndisë duke zbritur në 
trajtë pëllumbi mbi Jezusin. 17Dhe një zë që erdhi nga qielli, tha: «Ky është Biri ♦ im i 
dashur, i zgjedhuri im. »♦♦ 
____________ 
♦  në DhV greke fjala «Pais» mund të përkthehet ose «Bir» ose «Shërbëtor» (shih Isaia 42,1 
dhe 44,2). Pagëzimi shënon fillimin e shërbimit të Shërbëtorit të Zotit. ♦♦ d.m.th. Mesia. 
 
Jezusi – shërbëtori i Zotit – vihet në provë 
(Mk 1.12-13; Lk 4.1-13) 

Pas kësaj, Shpirti i Perëndisë e çoi Jezusin në shkretëtirë, ku duhej ta vinte në 
provë djalli. 2Jezusi, pas dyzet ditësh e netësh agjërimi, kishte uri të madhe. 

3Atëherë iu afrua djalli dhe i tha: «Në qoftë se ti je Biri i Perëndisë, atëherë urdhëro që 
këta gurë të shndërrohen në bukë.» 4Por Jezusi iu përgjigj: «Është shkruar (në 
Shkrimin e shenjtë): Njeriu nuk jeton vetëm nga buka, por nga çdo fjalë që flet Perëndia.» 
5Pastaj djalli e çoi në qytetin e shenjtë, Jerusalem, e vendosi lart në Tempull 6dhe i tha: 
«Në qoftë se je me të vërtetë Biri i Perëndisë, hidhu poshtë: sepse është shkruar: Zoti do 

t’i urdhërojë engjëjt e tij, që të të presin në duar që të mos vritesh në ndonjë gur.» 7Jezusi 
ia ktheu: «Gjithashtu është shkruar: Mos e provoko Zotin, Perëndinë tënd!» 
8Në fund, djalli e çoi mbi një mal shumë të lartë, i tregoi të gjitha mbretëritë e botës me 
madhështinë dhe pasurinë e tyre 9dhe i tha: «Të gjitha këto do të t’i jap ty, në qoftë se 
bie përmbys para meje dhe më adhuron.» 10Por Jezusi iu përgjigj: «Largohu, o Satan, 
sepse është shkruar: Para Zotit, Perëndisë sate, përmbysu, veç Tij asnjë tjetër nuk duhet 

të adhurosh.» 11Pas kësaj, djalli u largua nga Jezusi, dhe engjëjt u afruan për t’u 
kujdesur për të. 
 
Jezusi fillon veprimtarinë e tij në Galile 
(Mk 1.14-15; Lk 4.14-15) 
12Kur dëgjoi se kishin burgosur Gjonin, Jezusi u tërhoq në Galile. 13Nuk qëndroi në 
Nazaret, por u vendos në Kafarnaum, qytet pranë liqenit Ginosar, në territorin e fisit të 
Zëvulunit dhe të Naftaliut. 14Kjo ndodhi që të plotësohej fjala e profetit Isaia: 15Tokë e 

Zëvulunit dhe e Naftaliut, në drejtim të detit ♦ dhe përtej Jordanit, Galile, tokë e 

paganëve, – 16populli yt që jeton në errësirë, sheh një dritë të madhe. Për të gjithë ata që 

banojnë në tokën e errët të vdekjes, lindi drita. 17Që atëherë Jezusi filloi të predikonte 
kështu: 
«Ndryshoni, se u afrua mbretëria e Perëndisë!» 
__________ 
♦ Kafarnaumi ndodhej pikërisht në rrugën drejt detit (lat. Via maris) që lidh Egjiptin me 
Mesopotamin, kështu që ardhja e Krishtit në Kafarnaum përmbush profecinë. Mateu ishte një 
doganier i cili mblidhte taksat atje. 
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Jezusi bën nxënës të tij katër peshkatarë  
(Mk 1.16-20; Lk 5.1-11) 
18Ndërsa po ecte buzë liqenit të Galilesë, Jezusi pa dy vëllezër, të cilët ishin peshkatarë, 
Simonin që e quanin edhe Pjetër dhe Andreun. Kur po hidhnin rrjetën në liqen, 
19Jezusi u tha: «Ejani pas meje dhe unë do t’ju bëj peshkatarë njerëzish.» 20Ata 
menjëherë lanë rrjetat dhe shkuan pas tij. 
21Duke vazhduar rrugën, Jezusi pa dy vëllezër të tjerë, Jakobin dhe Gjonin. Ata ishin 
në barkë bashkë me të atin, Zebedeun, duke ndrequr rrjetat. Jezusi i thirri të bëheshin 
nxënësit e tij; 22ata menjëherë e lanë barkën dhe të atin, dhe shkuan pas tij. 
 
Jezusi mëson dhe shëron popullin 
(Lk 6.17-19) 
23Jezusi shkoi kudo në Galile. Fliste në sinagoga duke shpallur lajmin e mirë për 
ardhjen e mbretërisë së Perëndisë. Shëroi çdo sëmundje dhe çdo lëngim në popull. 
24Nuk kaloi shumë kohë dhe për të filloi të flitej në Sirinë fqinje. I sillnin njerëzit që 
vuanin nga lëngimet më të ndryshme, si epileptikë, paralitikë dhe të pushtuar nga 
djalli, dhe ai i shëronte. 25Pas tij shkonte një mori e madhe njerëzish nga Galileja, nga 
krahina e Lidhjes së Dhjetë Qyteteve, nga Jerusalemi, Judeja dhe nga krahina përtej 
lumit Jordan. 
 
Manifest i Mesisë 

Kur pa turmën, Jezusi u ngjit në mal dhe u ul. Nxënësit e tij iu afruan. 2Pastaj i 
mësoi ata për ato që Zoti kërkon nga populli i tij. 

 
Lumturia e vërtetë 
(Lk 6.20-23) 
3Jezusi nisi t’u thoshte: 
«Lum ♦ ata që varen nga Zoti,♦♦  sepse atyre u përket mbretëria e Perëndisë. 4Lum ata 
që qajnë,♦♦♦  sepse Zoti do t’i ngushëllojë. 5Lum ata që i besojnë Zotit për sigurinë e 
tyre, sepse ai do t’u japë për pronë tokën (e premtuar). 6Lum ata që digjen që të 
plotësohet vullneti i Zotit, sepse ai do t’ua shuajë mallin. 7Lum ata që janë të 
mëshirshëm, sepse Zoti do të ketë mëshirë për ta. 8Lum ata që qëndrojnë besnikë ndaj 
Perëndisë, sepse ata do ta shohin atë. 9Lum pajtuesit, sepse ata do të quhen bijtë e 
Perëndisë. 10Lum ata që përndiqen, sepse kryejnë atë që kërkon Zoti; atyre u përket 
mbretëria e Perëndisë. 11Lum ju kur njerëzit ju shajnë, dhe ju përndjekin, dhe thonë 
gjithfarë të zezash kundër jush pa të drejtë, sepse më takoni mua. 12Gëzohuni dhe 
ngazëllohuni, sepse Zoti do t’ju japë shpërblim të madh. Po kështu trajtuan ata edhe 
profetët para jush.» 
______________ 
♦  fjfj. i bekuar, duke gëzuar dashamirësinë e Zotit. ♦♦  e kundërta e vetëmjaftueshmërisë.  
♦♦♦  për shkak të apostazisë së kombit izraelit.  
 
Kripa dhe drita për botën 
(Mk 9.50; Lk 14.34-35) 
13«Siç është kripa për ushqimin, ashtu jeni edhe ju për botën. Por në qoftë se kripa e 
humbet fuqinë e saj, si mund t’i kthehet fuqia? Nuk vlen më për asgjë, kështu që 
hidhet jashtë dhe njerëzit e shkelin. 
14Ju jeni dritë për botën. Qyteti i ngritur në majë të malit nuk mund të fshihet. 15As 
kandili nuk ndizet për ta vënë nën tas. Përkundrazi, vihet mbi shandan për t’u bërë 
dritë të gjithëve në shtëpi. 16Po aq duhet të ndritë drita juaj para njerëzve, që ata t’i 
shohin veprat tuaja të mira e ta lavdërojnë Atin tuaj që është në qiell.» 
 
Jezusi dhe Besëlidhja e vjetër 
17«Mos mendoni se erdha për të anuluar Ligjin e Moisiut dhe udhëzimet e profetëve. ♦ 
Nuk erdha për t’i anuluar ato, por për t’i bërë realitet. 18Ju siguroj se derisa të jetë qielli 
dhe toka, Ligjit nuk do t’i hiqet asnjë shkronjë dhe asnjë presje.  19Prandaj kush shkel 
edhe më të voglin nga këto urdhërime dhe i mëson njerëzit të bëjnë ashtu, do të jetë 
më i vogli në mbretërinë e Perëndisë. Por kush i bindet një urdhërimi të tillë dhe i 
mëson të tjerët të bëjnë ashtu, do të nderohet në mbretërinë e Perëndisë. 20Prandaj ju 
siguroj se kurrë nuk do të hyni në mbretërinë e Perëndisë, në qoftë se nuk e plotësoni 
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vullnetin e tij më mirë se mësuesit e Ligjit dhe farisenjtë.» 
_________ 
♦ Jezusi jo vetëm që po sulmon keqinterpretimin rabinik të Ligjit, por edhe zbatimin e gabuar të 
së drejtës civile në ligjin moral (për shembull, duke legjitimuar hakmarrjen personale, ndërsa 
ligji civil ka synuar ta kufizojë atë). Ndërsa shumica e legjislacionit të DhV ishte në formën e së 
drejtës civile, Jezusi mëson parimet e tij morale, pasi kisha nuk është shtet teokratik. 
 
Mësimi për vrasjen 
21« Ju keni dëgjuar se si rabinët e kanë interpretuar rreshtin: Mos bëj vrasje. Kush bën 
vrasje, duhet të dalë në gjyq. 22Por unë po ju them: Madje edhe ai që zemërohet me 
bashkëbesimtarin e tij, duhet të dalë në gjyq. Kush i thotë bashkëbesimtarit të tij: 
«Budalla!», duhet të dalë në gjyqin më të lartë, kurse kush i thotë: «Të marrtë djalli!», 
meriton të hidhet në ferr. 
23Në qoftë se shkon në altar, që t’ia kushtosh dhuratën tënde Zotit, dhe atje të kujtohet 
se bashkëbesimtari yt ka diçka kundër teje, 24atëherë lëre dhuratën tënde aty para 
altarit dhe shko e pajtohu më parë me bashkëbesimtarin tënd. Pastaj mund t’ia 
kushtosh dhuratën Zotit. 
25Kërko të pajtohesh me huadhënësin tënd sa je ende me të duke shkuar rrugës për në 
gjyq. Përndryshe, ai do të të dorëzojë te gjykatësi dhe ky tek ekzekutivi i gjyqit për të të 
futur në burg. 26Unë po të them që nuk do të dalësh që andej para se ta paguash 
borxhin deri në qindarkën e fundit.» 
 
Mësimi për tradhtinë bashkëshortore 
27 Ju keni dëgjuar se si rabinët e kanë interpretuar rreshtin: Mos bëj tradhti 

bashkëshortore. 28Por unë po ju them: Kush e shikon me lakmi gruan (e tjetrit), tashmë 
ka bërë tradhti bashkëshortore me të në mendjen e tij. 29Në qoftë se syri yt i djathtë të 
çon në mëkat, nxirre e flake larg teje. Është më mirë për ty të humbasësh njërën prej 
gjymtyrëve të tua, sesa të të hidhet në ferr i tërë trupi. 30E në qoftë se dora jote e 
djathtë të çon në mëkat, preje e flake larg teje. Është më mirë për ty të humbasësh 
njërën prej gjymtyrëve të tua, sesa të të hidhet në ferr i tërë trupi.» 
 
Mësimi për ndarjen martesore 
(Mt. 19.9; Mk 10.11-12; Lk 16.18) 
31« Ju keni dëgjuar se si rabinët e kanë interpretuar rreshtin: Kush ndan gruan e vet, 

duhet ta ndajë me dokumentin e ndarjes. 32Por unë po ju them: Kush e ndan gruan e 
vet – edhe pse ajo nuk ka qenë e pabesë ♦ – e shtyn atë në tradhti bashkëshortore: e 
në qoftë se ndokush martohet me gruan e ndarë, ai bën tradhti bashkëshortore.» 
______________ 
♦ Martesa nuk mund të anulohet, përveçse me vdekjen e njërit prej partnerëve. Prandaj, nëse 
ka ndarje, madje edhe për kurorëshkelje, atëherë asnjëra palë nuk lejohet të rimartohet. Kjo 
ishte mënyra se si Kisha e hershme e interpretoi këtë pasazh. Një mundësi tjetër është se 
klauzola përjashtimore u referohet shkallëve të ndaluara të martesës (shih Lv 18) siç mund të 
ndodhë në Veprat 15,20. 
 
Mësimi për betimin 
33« Ju keni dëgjuar se si rabinët e kanë interpretuar rreshtin: Mos e shkel premtimin, 

por zbato atë që i ke premtuar Zotit me betim. 34Por unë po ju them: Aspak mos u betoni 
kur të jepni premtim – mos e merrni qiellin për dëshmitar, sepse është froni i Zotit; 35as 
tokën, sepse është shtroja e këmbëve të tij; as Jerusalemin, sepse është qyteti i Mesisë. 
36As me kokën tuaj nuk duhet të garantoni për diçka, sepse nuk mund të ndikoni që të 
rritet as edhe një fije floku e bardhë ose e zezë. 37Mos u betoni, por thoni thjesht «po» 
ose «jo»; çdo fjalë tjetër vjen nga djalli.» 
 
Mësimi për hakmarrjen 
(Lk 6.29-30) 
38« Ju keni dëgjuar se si rabinët e kanë interpretuar rreshtin: Sy për sy e dhëmb për 

dhëmb. 39Por unë po ju them: Mos u mbroni kundër njeriut të keq. Atij që ju bie me 
shpullë në faqen e djathtë, kthejini edhe tjetrën. 40Atij që ju nxjerr në gjyq për t’ju 
marrë këmishën, jepini dhe xhaketën. 41E në qoftë se një nga trupat pushtuese ju 
detyron t’i mbani trastën për një kilometër, mbajeni për dy. 42Jepini atij që ju kërkon 
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diçka, dhe mos e kundërshtoni atë që të kërkon hua.» 
Mësimi për dashurinë ndaj armiqve 
(Lk 6.27-28.32-36) 
43« Ju keni dëgjuar se si rabinët e kanë interpretuar rreshtin: Duaje të afërmin tënd e 
urreje armikun tënd. 44Por unë po ju them: Duajini armiqtë tuaj, lutjuni Perëndisë për 
ata që ju përndjekin. 45Kështu do të vërtetohet që jeni fëmijët e Atit tuaj qiellor, sepse Ai 
i trajton njerëzit pa dallim: Ai bën të lindë dielli i tij mbi të këqij e mbi të mirë dhe të 
bjerë shi mbi të gjithë, qofshin të drejtë a të padrejtë. 46E si mund të pritni një 
shpërblim nga Zoti, në qoftë se doni vetëm ata që ju duan? Edhe kriminelët e duan 
njëri-tjetrin. 47Çfarë veçantie keni, në qoftë se silleni mirë vetëm me bashkëbesimtarët 
tuaj? A nuk bëjnë ashtu edhe të pafetë? 48Jo, ju duhet të silleni mirë me të gjithë 
njerëzit pa dallim, ashtu siç bën edhe Ati juaj që është në qiell.» 
 
Mësimi për lëmoshën 

«Shikoni që të mos e tregoni lëmoshën tuaj para njerëzve. Atëherë nuk do të keni 
aspak shpërblim nga Ati qiellor. 

2Prandaj, në qoftë se ndihmoni ndokënd, mos e bëni të madhe, që ta marrë vesh mbarë 
bota. Mos u sillni si hipokritët nëpër sinagoga dhe nëpër rrugë. Ata dëshirojnë veçse të 
nderohen para njerëzve. Unë po ju them: Tashmë ata e kanë marrë shpërblimin e tyre. 
3Kur të japësh lëmoshë, bëj kështu pa rënë në sy, që të mos e marrë vesh as miku yt 
më i ngushtë. 4Ati yt, që sheh edhe gjëra më të fshehta, do të të shpërblejë për këtë.» 
 
Mësimi për lutjen 
(Lk 11.2-4) 
5«Kur t’i luteni Zotit, mos bëni si hipokritët. Ata zënë vend me kënaqësi në sinagoga për 
t’iu lutur Zotit, edhe në qoshe të rrugës, që t’i shohin të gjithë. Ju siguroj se ata 
tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. 6Kur t’i luteni Zotit, shkoni në dhomën tuaj, 
mbylleni derën dhe lutjuni Atit tuaj, që është i padukshëm. Ati juaj që sheh se ç’bëni 
në fshehtësi, do t’ju shpërblejë. 
7Kur t’i luteni Zotit, mos u zgjatni me fjalë pa kuptim si paganët. Ata mendojnë se do 
t’u plotësohet lutja, në qoftë se thonë shumë fjalë. 8Mos bëni si ata, sepse Ati juaj e di 
mirë se për çfarë keni nevojë para se t’i luteni. 9Prandaj lutjuni kështu: Ati ynë që je në 
qiell, të nderofshin të gjithë njerëzit! 10Ardhtë mbretëria jote – u bëftë vullneti yt si në 
qiell, ashtu edhe në tokë! 11Bukën tonë të përditshme na e jep sot! 12Na i fal fajet tona, 
siç ua falëm ne fajtorëve tanë! 13E mos lejo të biem në tundim, por na shpëto nga i 
Ligu! 14Në qoftë se ju ua falni njerëzve të tjerë gabimet, atëherë Ati juaj qiellor do t’jua 
falë juve gabimet; 15por, në qoftë se ju nuk ua falni njerëzve të tjerë gabimet, as Ati juaj 
qiellor nuk do t’jua falë juve gabimet.» 
 
Mësimi për agjërimin 
16«Kur të agjëroni, mos u pezmatoni, si hipokritët. Ata pezmatohen, që të marrin vesh 
të gjithë se po agjërojnë. Unë po ju them: Ata tashmë e kanë marrë shpërblimin e tyre. 
17Ju, përkundrazi, kur agjëroni, lajeni fytyrën dhe krihu, 18që të mos e vërejë askush 
përveç Atit tuaj, që është i padukshëm. Ati yt, që sheh se ç’bëni në fshehtësi, do t’ju 
shpërblejë për këtë.» 
 
Pasuria e pafund 
(Lk 11.34-36; 16.13; 12.22-34) 
19«Mos grumbulloni për vete pasuri këtu mbi tokë, ku e brejnë tenja e ndryshku, ♦ ku 
futen hajdutët dhe e vjedhin. 20Më mirë mblidhni pasuri për në qiell. Atje nuk mund ta 
brejë as tenja, as ndryshku; as hajdutët nuk mund të futen për ta vjedhur. 21Zemra 
juaj do të jetë gjithnjë aty ku keni pasurinë tuaj.» 
________ 
♦ Në atë kohë shumica e pasurisë së njerëzve përbëhej nga rroba të shtrenjta, qilime dhe 
mallra metalike, në vend të parave. 
 
Gjendja shpirtërore është kryesorja 
22«Syri ia gjen njeriut dritën. Në qoftë se syri është i shëndoshë, ♦ i tërë njeriu është në 
dritë; 23në qoftë se syri është i sëmurë, ♦♦ i tërë njeriu është në errësirë. Por kur syri – 
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gjendja juaj shpirtërore – nuk është në rregull,  sa e tmerrshme do të jetë ajo errësirë!» 
_________ 
♦ d.m.th. nëse je bujar. ♦♦ d.m.th. nëse je i dorështrënguar. 
 
Shqetësimet e përditshme 
24«Askush nuk mund t’u shërbëjë dy zotërinjve njëkohësisht. Ose do të dojë njërin, ose 
do të urrejë tjetrin. Njërit do t’i jetë besnik, kurse tjetrin do ta mashtrojë. Nuk mund t’u 
shërbeni të dyve njëkohësisht: Perëndisë dhe parasë. 
25Prandaj po ju them: Mos u shqetësoni për ushqim dhe pije, as për veshje. Jeta vlen 
më shumë se ushqimi dhe pija, dhe trupi vlen më shumë se veshja. 26Shikoni zogjtë! 
Ata as mbjellin, as korrin dhe as grumbullojnë ushqim – por Ati juaj në qiell kujdeset 
për ta. Megjithatë, ju jeni më të vlefshëm se të gjithë zogjtë! ♦ 27E kush prej jush, 
megjithë kujdesin e tij, është në gjendje ta zgjatë jetën e vet vetëm për një ditë? 
28E përse shqetësoheni se çfarë do të vishni? Shikoni si rriten lulet në fushë! As nuk 
punojnë, as nuk tjerrin. 29Megjithatë po ju them: As vetë Solomoni, me gjithë pasurinë 
e tij, nuk ishte veshur si njëra prej tyre! 30Meqenëse Perëndia u bën pajën luleve të 
fushës që sot lulëzojnë dhe nesër hidhen në furrë, ♦♦ vallë a nuk do të kujdeset për ju, 
besëpakë?! 
31Mos u shqetësoni! Mos pyetni: Çfarë do të hamë? Çfarë do të pimë? Me çfarë do të 
vishemi? 32 – Me gjëra të tilla mundohen të pafetë. Ati juaj në qiell e di mirë se ju keni 
nevojë për të gjitha këto. 33Shikoni, para së gjithash, që të merreni me punët e 
mbretërisë së Perëndisë dhe që të bëni atë që kërkon Ai; atëherë Ai do të kujdeset për 
të gjitha të tjerat. 
34Mos e mundoni veten me mendime për të nesërmen; e nesërmja do të kujdeset vetë 
për veten. Secilës ditë i mjafton pikëllimi i vet.» 

_______ 
♦ Argumentimi a fortiori  (nga pohimi më i vogël në pohimin më të madh). Shembujt e tjera për 
këtë ndërtim janë si vijon: Mt 7,11 : 10,25 : 12,12 ; Lk 11,13 ; 12,24.28 ; Rm 5,9-10.15.17; 
11,12.24; 1 Kor 12,22; Fil 2,12: Fl 16; Heb 9,14; 10,29; 12,25. ♦♦ Bari u hodh në furrat e balta 
për t'i ngrohur aq nxehtë për të pjekur bukën. 
 
Mos kritikoni 
(Lk 6.37-38, 41-42) 

«Mos i kritikoni të tjerët, që të mos ju kritikojë Zoti; 2sepse kritika juaj do t’ju 
kthehet dhe do të mateni me të njëjtën masë që matni të tjerët. 3Pse shikoni halën 

në syrin e bashkëbesimtarit dhe nuk shihni më parë trarin në syrin tuaj? 4Si guxoni t’i 
thoni bashkëbesimtarit tuaj: «Eja këtu. Ta nxjerr unë halën nga syri», kurse ju keni tra 
në syrin tuaj? 5Hipokrit, nxirrni më parë trarin nga syri juaj, e pastaj do të shihni mjaft 
qartë që ta nxirrni halën nga syri i bashkëbesimtarit tuaj. 
6Mos u jepni qenve për ushqim gjëra të shenjta! Mos ua hidhni derrave margaritarët 
tuaj. Ata vetëm sa do t’i shkelin, e pastaj do të hidhen kundër jush për t’ju sulmuar.» 
 
Lutuni, kërkoni, trokitni 
(Lk 11.9-13) 
7«Lutuni dhe do t’ju jepet! Kërkoni dhe do të gjeni! Trokitni dhe do t’ju hapen dyert! 
8Kush lutet, i jepet; kush kërkon, gjen; kush troket, i hapen dyert. 9Kush prej jush do 
t’i jepte fëmijës një gur, kur ai ju lutet për bukë? 10Ose i jep gjarpër, kur ai ju lutet për 
peshk? 11Sado të këqij të jeni, ju dini t’u bëni mirë fëmijëve tuaj dhe t’u jepni atyre. Dhe 
aq më tepër Ati juaj që është në qiell, do t’u japë gjëra të mira atyre që ia kërkojnë 
këto.» 
 
Rregulla e artë dhe dera e ngushtë 
(Lk 13.24) 
12«Trajtojini njerëzit ashtu siç doni që t’ju trajtojnë edhe ju – kjo është gjithçka që 
kërkon Perëndia në Ligj dhe në librat e Profetëve. 
13Hyni nga dera e ngushtë, sepse dera që të çon në rrënim, është e gjerë, dhe rruga për 
atje është e lehtë. Shumë veta udhëtojnë nëpër të. 14Por dera që të çon në jetë, është e 
ngushtë dhe rruga për atje është e vështirë. Pak njerëz kalojnë nëpër të.» 
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Paralajmërimi për profetët e rremë 
(Lk 6.43-44) 
15«Ruhuni nga profetët e rremë! Ata duken, vërtet, si dele që i takojnë kopesë, por në të 
vërtetë janë ujq që kanë dalë për gjah. 16Ju mund t’i njihni nga ajo që bëjnë. Nga ferrat 
nuk mund të vilet rrush; as nga murrizat nuk mund të vilen fiq. 17Një pemë e 
shëndoshë jep fruta të mira, kurse një pemë e keqe fruta të këqija. 18Dhe anasjelltas, 
një pemë e mirë nuk mund të japë fruta të këqija, as edhe një pemë e keqe fruta të 
mira. 19Çdo pemë që nuk jep fruta të mira, do të pritet dhe do të hidhet në zjarr. 
20Kështu, pra, do t’i njihni profetët e rremë nga frytet e tyre.» 
 
Paralajmërimi për vetëmashtrim 
(Lk 13.25-27) 
21”Çdonjëri që më thotë vazhdimisht «O Zot», nuk është e thënë se do të hyjë patjetër në 
mbretërinë e Perëndisë, por vetëm ai që kryen vullnetin e Atit tim që është në qiell. 
22Ditën e gjyqit shumë veta do të më thonë: «O Zot, o Zot, a nuk profetizuam në emrin 
tënd, a nuk i dëbuam shpirtrat e këqij, a nuk bëmë shumë mrekulli?» 23E megjithatë, 
unë do të nxjerr këtë vendim: «Kurrë nuk ju kam njohur! Ju ishit në anën e djallit; 
largohuni prej meje!»” 
 
Mbarimi i predikimit në mal 
(Lk 6.47-49) 
24«Kush i dëgjon fjalët e mia dhe i vë në jetë ato, i ngjan, pra, njeriut që mendon mirë 
çdo gjë që bën; dhe, për këtë e ndërtoi shtëpinë e tij mbi themelin shkëmbor. 25Kur ra 
rrebesh, vërshuan përrenjtë; stuhia u tërbua dhe tundi shtëpinë; por ajo nuk u rrëzua, 
sepse ishte ndërtuar mbi shkëmb. 26Përkundrazi, kush nuk i dëgjon fjalët e mia e nuk 
vepron sipas tyre, në fund do të mbetet si budallai që e ndërtoi shtëpinë e vet mbi rërë. 
27Kur ra rrebesh, vërshuan përrenjtë; stuhia u tërbua, shtëpia e tij u tund, u rrëzua 
dhe humbja e tij ishte e madhe.» 
28Kur Jezusi mbaroi predikimin, të gjithë mbetën të habitur nga mësimi i tij, 29sepse 
fliste si një njeri me fuqi të plotë nga Zoti – krejt ndryshe nga mësuesit e tyre të Ligjit. 
 
Shërimi i të lebrosurit 
(Mk 1.40-45; Lk 5.12-16) 
 

Kur Jezusi zbriti nga mali, i shkonte pas një turmë e madhe. 2Atëherë një i lebrosur 
iu afrua, ra përmbys para tij dhe i tha: «O Zot, në qoftë se ti do, mund të më 

pastrosh.» 3Jezusi shtriu dorën, e preku dhe i tha: «Dua; pastrohu!» Dhe menjëherë 
lebra iu pastrua. 4Jezusi e urdhëroi: «Kujdes që të mos i tregosh kujt për këtë! Shko te 
prifti dhe le të të kontrollojë ai. Pastaj kushtoji (Zotit) flijimin që ka caktuar Moisiu. Kjo 
do t’u vlejë atyre për dëshmi (se je shëruar me të vërtetë).» 
 
Kapiteni nga Kafarnaumi 
(Lk 7.1-10) 
5Kur Jezusi hyri në Kafarnaum, iu afrua një kapiten, johebre, dhe iu lut për ndihmë: 
6«O Zot, – tha ai, – shërbëtori im është shtrirë në shtëpi i paralizuar dhe po vuan 
shumë.» 7Jezusi i tha: «Do të vij e ta shëroj.» 8Kapiteni iu përgjigj: ”O Zot, e di që nuk 
mund të shpresoj se ti do të hysh në shtëpinë time. Por mjafton që të japësh urdhër 
dhe shërbëtori im do të shërohet. 9Edhe unë jam nën komandën më të lartë dhe kam 
nën komandën time ushtarët. Njërit i them: «Shko!» dhe ai shkon, dhe një tjetri: «Eja!» 
dhe ai vjen, dhe shërbëtorit tim i them: «Bëje këtë!» dhe ai e bën.” 10Jezusi, kur e dëgjoi 
këtë, u habit dhe u tha njerëzve që po i shkonin pas: «Ju siguroj se nuk e kam gjetur 
ende një besim kaq të madh tek askush tjetër në Izrael! 11Megjithatë po ju them: Edhe 
shumë (johebrenj) do të vijnë nga lindja e nga perëndimi dhe do të ulen në tryezë me 
Avrahamin, Izakun dhe Jakovin në mbretërinë e Perëndisë, 12por njerëzit që deri tani 
kanë të drejtën e trashëgimisë, do të hidhen në errësirë. Atje do të vajtojnë dhe do të 
kërcëllijnë dhëmbët.» 13Pastaj Jezusi i tha kapitenit: «Shko e le të bëhet ashtu siç 
besove!» Pikërisht në atë çast shërbëtori i tij u shërua. 
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Shërimet e ndryshme 
(Mk 1.29-34; Lk 4.38-41) 
14Jezusi shkoi në shtëpinë e Pjetrit dhe gjeti atje vjehrrën e Pjetrit të shtrirë e me ethe 
të forta. 15Jezusi i preku dorën: ethet e lëshuan menjëherë dhe ajo u ngrit dhe i 
përgatiti darkën. 
16Kur u err, Jezusit i sollën shumë njerëz të pushtuar nga djalli. Ai i dëboi shpirtrat e 
këqij me pushtetin e fjalës së tij dhe i shëroi të gjithë të sëmurët. 17Kështu u plotësua 
profecia e profetit Isaia: Ai mori mbi vete lëngatat dhe sëmundjet tona. 
 
Dishepuj pa kompromis 
(Lk 9.57-62) 
18Kur e pa turmën që po e rrethonte, Jezusi u dha urdhër nxënësve të tij të kalonin në 
anën tjetër të liqenit. 19Para se të niseshin, iu afrua një mësues i Ligjit dhe i tha: «Unë 
jam gati të vij pas teje kudo që të shkosh!» 20Jezusi iu përgjigj: «Dhelprat kanë strofkat 
e veta dhe zogjtë çerdhet e veta, kurse Biri i njeriut ♦nuk ka ku ta mbështetë kokën 
për të pushuar.» 
21Një nxënës tjetër i tha Jezusit: «O Zot, më parë më lejo të varros atin tim.» 22Jezusi iu 
përgjigj: «Eja pas meje! Lëri të vdekurit të varrosin të vetët!» 
________ 
♦ Do të jetë aludim për Shërbëtorin pesimtar te Isaia 53. Nuk ka gjasa të nënkuptojë Mesia, 
pasi ky është një titull që Jezusi evitoi hapur. 
 
 
Dishepujt në stuhi 
(Mk 4.35-41; Lk 8.22-25) 
23Jezusi hipi në barkë dhe nxënësit i shkuan pas. 24Kur ishin në liqen, u ngrit një stuhi 
e madhe: valët u grumbulluan dhe ata ishin në rrezik të fundoseshin. Por Jezusi flinte. 
25Nxënësit e zgjuan dhe i thanë: «Shpëtona, o Zot, se po fundosemi.» 26Jezusi u tha: 
«Pse kini kaq frikë, besëpakë?» Pastaj u ngrit në këmbë dhe qortoi erërat e valët. E u bë 
qetësi e madhe. 27Njerëzit u habitën dhe i thanë njëri-tjetrit: «Kush është ky që i binden 
edhe erërat e valët?» 
 
Dy njerëzit nga Gadara të pushtuar nga djajtë 
(Mk 5.1-20; Lk 8.26-39) 
28Në bregun tjetër të liqenit, Jezusi u ndodh në krahinën e gadarasve. Atje i erdhën me 
vrap dy njerëz që dolën nga varret. Ata ishin të pushtuar nga djajtë dhe aq të 
rrezikshëm, saqë askush nuk guxonte të kalonte asaj rruge. 29Menjëherë bërtitën: «Ç’do 
prej nesh, o Biri i Perëndisë? A do të na torturosh para kohe?» 
30Jo larg tyre po kulloste një tufë e madhe derrash. 31Shpirtrat e këqij brenda të dy 
njerëzve iu lutën Jezusit: «Kur të na dëbosh, na lejo të paktën të hyjmë në atë tufë 
derrash.» 32«Atëherë shkoni!» – u tha Jezusi. Shpirtrat dolën nga të dy njerëzit dhe hynë 
në tufë. Pastaj mbarë tufa u turr drejt greminës dhe ra në liqen, ku u mbyt në ujë. 
33Rojtarët e derrave ua mbathën këmbëve dhe treguan në qytet atë që kishin përjetuar 
dhe që kishte ndodhur me shërimin e të dy njerëzve të pushtuar nga djajtë. 34Të gjithë 
banorët e qytetit i dolën përpara Jezusit për ta parë. Pastaj iu lutën me këmbëngulje që 
të largohej nga krahina e tyre. 
 
Shërimi i paralitikut 
(Mk 2.1-12; Lk 5.17-26) 

Jezusi hipi përsëri në barkë, kaloi liqenin dhe shkoi në qytetin e vet. 2Atje disa 
njerëz i sollën me vig një paralitik. Kur pa se kishin kaq besim tek ai, Jezusi i tha 

paralitikut: «Mos ki frikë! Të janë falur mëkatet!» 3Disa mësues të Ligjit thanë me vete: 
«Ky po shan Zotin!» 4Jezusi e dinte se ç’po mendonin dhe u tha: ”Përse keni kaq 
mendime të këqija? 5Çfarë është më lehtë të thuhet: «Të janë falur mëkatet» apo 
«Ngrihu dhe ec!»? ♦  6Por dëshiroj që ta shihni se Biri i njeriut ka pushtet për të falur 
mëkatet mbi tokë.” 
Prandaj i tha paralitikut: «Ngrihu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpi!» 7Njeriu u 
ngrit në këmbë dhe shkoi në shtëpi. 8Kur panë këtë, njerëzit i kaploi një frikë e madhe 
dhe lavdëruan Perëndinë që u kishte dhënë njerëzve pushtet kaq të madh. 
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_____________ 
♦ argument nga rasti më i madh në rastin më të vogël. Meqë Jezusi mund të bëjë më të 
vështirën, nënkuptohet që Ai mund të falë edhe mëkatet – d.m.th. t’i shpëtojë njerëzit nga 
pasojat e mëkateve të tyre për t’u dhënë jetën e përjetshme. 
 
Thirrja e Mateut 
(Mk 2.13-17; Lk 5.27-32) 
9Jezusi shkoi më tutje dhe pa të ulur në doganë një njeri që quhej Mate. Jezusi i tha: 
«Eja pas meje!» Mateu u ngrit në këmbë dhe i shkoi pas. ♦ 
10Më vonë Jezusi ishte i ftuar tek ai. Për të ngrënë bashkë me Jezusin dhe nxënësit e 
tij, erdhën shumë tagrambledhës dhe njerëz të tjerë me nam të keq. 11Disa farisenj e 
panë këtë dhe i pyetën nxënësit e Jezusit: «Si ka mundësi që mësuesi juaj të ulet në të 
njëjtën tryezë me tagrambledhës dhe me një llum të tillë të shoqërisë?» 12Jezusi e dëgjoi 
këtë dhe iu përgjigj: «Mjeku nuk u duhet të shëndoshëve, por të sëmurëve. 
13Ç’nënkuptoni kur Zoti thotë: Unë nuk kërkoj  (kryesisht) nga ju që të më bëni flijime 

kafshësh, por që të jeni të mëshirshëm. Unë nuk erdha të ftoj (në mbretërinë e Zotit) ata 
që mbahen për të drejtë, por ata që pranojnë se janë mëkatarë.» 
________ 
♦ Kjo ishte shumë e pazakontë, sepse dishepujt zakonisht zgjodhën rabinin e tyre dhe jo 
anasjelltas (shih Gjn 15,16). 
 
Çështja e agjërimit 
(Mk 2.18-22; Lk 5.33-39) 
14Pas kësaj dishepujt e Gjon Pagëzorit shkuan te Jezusi dhe e pyetën: «Si ndodh që ne 
dhe farisenjtë agjërojmë rregullisht, e nxënësit e tu jo?» 15Jezusi iu përgjigj: «Me siguri 
nuk pritni që dasmorët të mbajnë zi derisa të jetë me ta dhëndri? Do të vijë mjaft 
shpejt koha kur do t’u rrëmbehet dhëndri. Atëherë edhe ata do të agjërojnë (që ai të 
kthehet). 
16Askush nuk e arnon rrobën e vjetër me një copë stofi të ri, sepse stofi i ri tkurret dhe 
grisja bëhet më e madhe. 17As vera e re nuk hidhet në kacekë të vjetër; 
përndryshe ata shpohen, vera derdhet dhe kacekët prishen. Jo, vera e re duhet hedhur 
në kacekë të rinj, e kështu ruhen të dy.» 
 
Vajza kthehet në jetë 
(Mk 5.21-43; Lk 8.40-56) 
18Ndërsa Jezusi po u shpjegonte këtë, tek ai shkoi një anëtar i administratës lokale, ra 
përmbys para tij dhe tha: «Sapo më vdiq vajza. Eja, vëre dorën mbi të dhe ajo do të 
kthehet në jetë.» 19Jezusi u ngrit dhe shkoi pas njeriut. Nxënësit e tij e shoqëruan. 
20Gjatë rrugës Jezusit iu afrua nga prapa një grua që vuante nga menorragjia që 
dymbëdhjetë vjet të shkuara. Ajo preku një tufë fijesh të rrobës së tij. 21Tha me vete: 
«Në qoftë se i prek vetëm rrobën, do të shërohem.» 22Jezusi u kthye, e shikoi dhe i tha: 
«Mos ki frikë! Besimi yt (tek unë) të shpëtoi.» Dhe aty për aty gruaja u shërua. 
23Jezusi hyri në shtëpi ku po vajtonin vajzën e vdekur. Kur pa të gjithë mysafirët që 
vajtonin, si dhe ata që u binin fyejve për varrim, 24u tha: «Dilni jashtë! Vajza nuk ka 
vdekur, por po fle.» Por ata e përqeshën. 25Megjithatë, Jezusi i detyroi ata të dilnin 
përjashta, hyri në dhomën ku ishte e shtrirë vajza dhe e mori për dore. Ajo u ngrit! 
26Lajmi i kësaj mrekullie u përhap në mbarë krahinën. 
 
Shërimi i dy të verbërve 
27Kur Jezusi u nis që andej, pas tij shkuan dy të verbër duke bërtitur: «Ki mëshirë për 
ne, Biri i Davidit!» 28Kur hyri në shtëpi, të verbrit i shkuan pas dhe ai i pyeti: «A besoni 
se mund t’ju ndihmoj?» Ata iu përgjigjën: «Po, Zotëri!» 29Atëherë ai u preku sytë e u tha: 
«U bëftë sipas besimit tuaj.» 30Dhe atyre iu kthye drita e syve. Jezusi i urdhëroi: «Kini 
kujdes që të mos e dijë askush!» 31Por ata u nisën dhe treguan për Jezusin në mbarë 
krahinën. 
 
Shërimi i memecit 
32Pasi u larguan ata, Jezusit i sollën një njeri që ishte memec, ngaqë një shpirt i keq e 
kishte nën fuqinë e tij. 33Sapo dëboi djallin, njeriu filloi të fliste, dhe të gjithë thirrën të 
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habitur: «Në Izrael nuk ka ndodhur kurrë një gjë e tillë!» 34Por farisenjtë thoshin: «Ky i 
dëbon djajtë me fuqinë e kryetarit të djajve.» 
 
Jezusi i dërgon nxënësit e tij nëpër popullin e Izraelit 
35Jezusi kaloi nëpër të gjitha qytetet dhe fshatrat e atij vendi. Dha mësim në sinagoga 
dhe predikoi lajmin e mirë për ardhjen e mbretërisë së Perëndisë dhe shëroi të gjitha 
sëmundjet e lëngatat. 36Kur pa turmën e njerëzve, iu ngjall një keqardhje për ta, sepse 
ishin të hutuar dhe të frikësuar si delet pa bari. 37Prandaj u tha nxënësve të tij: «Të 
korrat janë të mëdha, por punëtorë ka pak. 38Lutjuni, pra, Zotit, të cilit i takojnë të 
korrat, që të dërgojë punëtorë për t’i mbledhur ato.» 
 
Dymbëdhjetë apostujt 
(Mk 3.13-19; Lk 6.12-16) 

Jezusi mblodhi tek ai dymbëdhjetë nxënësit e tij dhe u dha fuqi të plotë, që të 
dëbonin shpirtrat e këqij dhe të shëronin çdo sëmundje dhe lëngatë. 2Këtu janë 

emrat e këtyre dymbëdhjetë apostujve: i pari Simoni, që quhet ndryshe edhe Pjetër; 
pastaj vijnë Andreu, vëlla i Simonit; Jakobi dhe i vëllai Gjoni, të bijtë e Zebedeut; 3Filipi 
dhe (Natanael) Bar-Tolmai; Toma dhe Mateu, tagrambledhësi; Jakobi, biri i Halfait, dhe 
Tadai; 4Simoni, ish-anëtar i partisë së zelotëve, dhe Juda nga Karioti, ai që më vonë 
tradhtoi Jezusin.♦ 
__________ 
♦ Disa nga dishepujt e Jezusit ishin simpatizantë zelotë, posaçërisht Juda, i cili e tradhtoi 
Jezusin sepse ishte i zhgënyer që ky nuk kishte organizuar një kryengritje kundër romakëve pas 
hyrjes së tij mesianike në Jeruzalem. Për këtë arsye bëri vetëvrasje kur vuri re se i kishte bërë 
llogaritë gabim. Turma u ktheu kundër Jezusit sepse ishte gjithashtu e zhgënyer për shkak se 
Jezusi nuk doli si Mesi politik. Dy dishepujt që i takoi Jezusi në rrugë për në Emaus ishin 
gjithashtu të këtij mendimi.  
 
Detyra e apostujve 
(Mk 6.7-13; Lk 9.1-6) 
5Këta të dymbëdhjetë Jezusi i dërgoi me detyrën që vijon: ”Mos shkoni në vendet ku 
banojnë johebrenjtë, as mos hyni në qytetet e Samarisë, 6por shkoni te kopeja e 
humbur, te populli i Izraelit, 7dhe thuajini: «U afrua mbretëria e Perëndisë!» 8Shëroni të 
sëmurët, ringjallni të vdekurit, pastroni të lebrosurit dhe dëboni shpirtrat e këqij! 
Gjithçka e morët falas, prandaj përcilleni falas. 9Mos merrni të holla: as të arta, as të 
argjendta e as prej bakri! 10Mos merrni trastë me ushqim, as këmishë për të ndërruar, 
as këpucë, as shkop për udhëtim! Kush punon, ka të drejtë për ushqimin e vet. 
11Kur të hyni në qytet ose në fshat, kërkoni njeriun që pranon lajmin tuaj dhe për këtë 
është i denjë t’ju pranojë në shtëpinë e tij. Rrini tek ai derisa të shkoni më tutje. 12Kur 
të hyni në një shtëpi, u uroni paqen të gjithë anëtarëve të saj. 13Në qoftë se ata janë të 
denjë, urimi juaj do të plotësohet. Përndryshe urimi nuk do të ketë vlerë. 14Atje ku nuk 
ju pranojnë dhe nuk duan t’ju dëgjojnë, dilni nga shtëpia ose nga qyteti dhe shkundni 
edhe pluhurin nga këmbët tuaja. 15Ju siguroj se Ditën e Gjyqit do ta kenë pasur më të 
lehtë banorët e Sodomit dhe të Amorës sesa ai qytet.”♦ 
————— 
♦ d.m.th. Kur të bjerë dënimi, Zoti do të ketë treguar më shumë mëshirë për Sodomin, sesa për 
atë qytet.  Banorët do të masakrohen nga romakët. 
 
Përndjekja e ardhshme 
(Mk 13.9-13; Lk 21.12-17) 
16«Unë po ju dërgoj si dele mes ujqish! Jini të mençur si gjarpërinjtë dhe pa dinakëri si 
pëllumbat! 17Ruhuni nga njerëzit! Ata do t’ju hedhin në gjyq të sinagogës dhe do t’ju 
fshikullojnë. 18Për shkakun tim do t’ju hedhin para sundimtarëve dhe mbretërve, e 
kështu mund të dëshmoni për mua para tyre dhe para paganëve. 19Kur t’ju nxjerrin 
para gjyqit, mos u shqetësoni se çfarë dhe si do të flitni. Do t’ju vijnë fjalët që duhet të 
thoni. 20Nuk do flitni ju, por Shpirti i Atit tuaj do të flasë nëpërmjet jush. 
21Vëllai do t’ia dorëzojë vëllanë vdekjes dhe babai fëmijët; edhe fëmijët do të ngrihen 
kundër prindërve të tyre dhe do të urdhërojnë që të vriten. 22Të gjithë do t’ju urrejnë 
ngaqë jeni nxënësit e mi. Por ai që do të qëndrojë i patundur deri në fund, do të 
shpëtojë. 23Kur t’ju përndjekin në njërin qytet, ikni në tjetrin! Ju siguroj se nuk do t’i 
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keni përshkuar qytetet e Izraelit para se të vijë Biri i njeriut. ♦ 
24Asnjë nxënës nuk është më i madh se mësuesi i tij dhe asnjë skllav nuk është më i 
madh se i zoti. 25Nxënësi duhet të jetë i kënaqur kur trajtohet si mësuesi i tij, dhe 
skllavi kur trajtohet si i zoti. Në qoftë se zotin e shtëpisë e quajnë Satan, aq më tepër 
do të thuhet për shtëpiakët e tij!» 
_______ 
♦ Tregimi në lidhje me persekutimet hedh nga shekulli i parë në shtrëngimin e madh të kohës 
së fundit. Çifutët do të jenë të parët për të dëgjuar Ungjillin dhe të fundit për ta dëgjuar atë. 
 
Nga kush duhet pasur frikë 
(Lk 12.2-7) 
26«Mos kini frikë nga asnjë njeri! Ajo që është ende e fshehur, duhet të dalë në dritë, 
kurse ajo që nuk dihet ende nga askush, duhet të zbulohet. 27Atë që po ju them sy për 
sy, përcilleni haptas, e atë që po ju them fshehtas, predikojeni në të gjithë botën. 28Mos 
kini frikë nga ata që vrasin trupin, por që nuk mund të vrasin shpirtin. Kini frikë nga 
Zoti, i cili mund të dërgojë në rrënim të përjetshëm edhe shpirtin, edhe trupin. 29A nuk 
shiten dy trumcakë për një qindarkë? E megjithatë, asnjë trumcak nuk bie në tokë pa 
lejen e Atit tuaj. 30Po ju? Çdo qime e kokës suaj është e numëruar. 31Prandaj mos kini 
frikë: ju jeni më të vlefshëm se shumë trumcakë para syve të Zotit. 
32Cilindo që më mbron para njerëzve, do ta mbroj para Atit tim qiellor (ditën e gjyqit). 
33Por cilindo që më mohon para njerëzve, do ta mohoj para Atit tim qiellor (ditën e 
gjyqit).» 
 
Jo paqen, por shpatën 
(Lk 12.51-53; 14.26-27) 
34«Mos mendoni se erdha që të sjell paqen në botë. Nuk erdha për të sjellë paqen, por 
përçarjen. 35Erdha të ndaj birin nga i ati, bijën nga e ëma, nusen nga vjehrra. 36Më të 
afërmit do të jenë armiq me njëri-tjetrin. 37Kush e do të atin e të ëmën më shumë se 
mua, nuk është i denjë të jetë nxënësi im. 38Kush nuk e merr kryqin e vet e nuk vjen 
pas meje, nuk është i denjë të jetë nxënësi im. 39Kush do ta ruajë jetën e tij, do ta 
humbasë atë. Kush do ta japë jetën e tij për shkakun tim, do ta rifitojë atë.» 
 
Dinjiteti i nxënësit 
(Mk 9.41) 
40«Kush ju pranon ju, më pranon mua; e kush më pranon mua, pranon Atë që më 
dërgoi. 
41Kush pranon profetin ngaqë është profet, do të marrë shpërblimin që i takon profetit; 
kush pranon mësuesin e kishës ngaqë është mësues i kishës, do të marrë shpërblimin 
që i takon mësuesit të kishës. 42Kush i jep më të voglit prej nxënësve të mi qoftë edhe 
një gotë ujë të freskët vetëm ngaqë është nxënësi im, ju siguroj se ai do të marrë 
shpërblimin e tij.» 
 

Kur Jezusi ua dha këto udhëzime nxënësve të tij, shkoi më tutje për të dhënë 
mësim në qytetet e vendit për vullnetin e Zotit dhe për të predikuar lajmin e 

mirë. 
 
Kush është Gjon Pagëzori? 
(Lk 7.18-35) 
2Kur dëgjoi për veprat e Jezusit, Gjon Pagëzori dërgoi disa nxënës të tij. 3«A je ti Mesia, 
Ai që duhet të vijë, – e pyetën, – apo duhet të presim një tjetër?» 4Jezusi iu përgjigj: 
«Kthehuni te Gjoni dhe tregojini ato që po dëgjoni e shihni: 5Të verbrit po shohin, 
paralitikët po ecin, të lebrosurit po pastrohen, shurdhët po dëgjojnë, të vdekurit po 
ringjallen dhe të varfërve po u predikohet lajmi i mirë. 6Lum ai që nuk e braktis 
besimin tek unë.» 
7Pasi nxënësit u larguan, Jezusi nisi t’i fliste turmës për Gjonin: ”Kur shkuat te Gjoni 
në shkretëtirë, ç’menduat se ishte ai? Njeri që mund të manipulohej? 8Çfarë dolët të 
shikonit? Një oborrtar? Njerëz të tillë rrinë në pallate! 9Po pse dolët atëherë? Të shikonit 
një profet? Ja ku po ju them: Keni parë më tepër se një profet, 10sepse Gjoni është ai 
për të cilin në Shkrimin e shenjtë thuhet: Unë po e dërgoj lajmëtarin tim para teje (thotë 

11



 817

Zoti), që të të hapë rrugën. 
11Ju siguroj se Gjoni është më i rëndësishëm se kushdo që ka jetuar ndonjëherë. E 
megjithatë, më i vogli në mbretërinë e Perëndisë është më i madh se ai. 12Kur u paraqit 
Gjon Pagëzori, Zoti filloi të themelonte mbretërinë e tij, dhe deri tani ajo dhunohet dhe 
njerëzit e dhunshëm kërkojnë ta shuajnë. 13Ligji i Moisiut dhe të gjithë profetët deri te 
Gjoni, kanë shpallur ardhjen e mbretërisë së Perëndisë, 14e Gjoni është, në njëfarë 
kuptimi, «Elija», ardhja e të cilit është profetizuar. 15Kush mund të dëgjojë, të dëgjojë 
mirë. 
16Me kë ta krahasoj këtë brez? Ai u ngjan djemve që qëndrojnë në sheshe. Një grup e 
qorton tjetrin 17duke thirrur: «Ne bëmë muzikë dasme e ju nuk vallëzuat; bëmë gjëmë e 
ju nuk vajtuat!» 18Gjoni po agjëronte e njerëzit thanë: «Është i çmendur!» 19Erdhi Biri i 
njeriut; ai ha e pi, e megjithatë, thonë: «Ja, grykësi e pijaneci! Shoku i tagrambledhësve 
dhe i mëkatarëve!» Por urtësia ♦ (e Zotit) vërtetohet nga pasojat e veta.” 
___________ 
♦ d.m.th. mënyra se si Zoti i shpëton njerëzit. 
 
Kush nuk do të dëgjojë... 
(Lk 10.13-15) 
20Pastaj Jezusi filloi të qortonte qytetet ku kishte bërë shumicën e mrekullive, e 
megjithatë, njerëzit nuk i lanë mëkatet e tyre për t’u kthyer te Zoti. 21«I mjeri ti, 
Korazin, e mjera ti, Bet-Caidë! Sikur të ishin bërë në Tir dhe në Sidon të gjitha 
mrekullitë që u bënë ndër ju, njerëzit e atjeshëm do ta kishin ndërruar prej kohësh 
mënyrën e jetesës, duke u veshur me thes dhe me hi të hedhur mbi kokë (si shenjë 
pendimi). 22Ju siguroj se Tiri e Sidoni do ta kenë më të lehtë se ju Ditën e Gjyqit! 23E ti, 
o Kafarnaum, a mendon se do të ngrihesh deri në qiell? Ti do të plandosesh në botën e 
të vdekurve! Sikur të ishin bërë në Sodom mrekullitë që u bënë në ty, ky qytet do të 
qëndronte edhe sot. 24Ju siguroj se Sodomi do ta ketë pasur më lehtë se ju Ditën e 
Gjyqit!» 
 
Vetëm Jezusi, Mesia, mund të na njohë me Atin 
(Lk 10.21-22) 
25Pastaj Jezusi thirri: «O Atë, Zoti i qiellit e i tokës, unë të lavdëroj që u tregove të 
paditurve atë që fshehe nga të urtët dhe të diturit. 26Po, o Atë, kështu të pëlqeu ty! 27Ati 
më ka dhënë fuqi të plotë. Vetëm Ati është në marrëdhënie atërore me Birin, dhe vetëm 
Biri e ata që ai dëshiron t’i njohë me Atin, janë në marrëdhënie birnore me të. 
28Ju mundoheni me rregullat që ju kanë vënë mësuesit e Ligjit. Ejani më mirë tek unë: 
Unë do t’jua heq barrën.♦ 29Unë nuk do t’ju mundoj dhe nuk do të shikoj asnjeri me 
përbuzje. Vihuni nën drejtimin tim dhe mësoni nga unë: Atëherë do të gjeni paqen e 
vërtetë. 30Ajo që ju caktoj unë, ju bën mirë, dhe ajo që ju jap të mbani, nuk është aspak 
barrë.» 
____________ 
♦  I kthyeri në judaizam merr përsipër t’u përmbahet 345 urdhërimeve!  
 
Jezusi dhe e shtuna 
(Mk 2.23-28; Lk 6.1-5) 

Pas një kohe, një të shtunë,♦ Jezusi po kalonte nëpër fushat e mbjella. Nxënësit 
e tij kishin uri; prandaj këputnin kallinj dhe u hanin kokrrat. 2Kur e panë këtë, 

farisenjtë i thanë Jezusit: «E sheh se ç’po bëjnë nxënësit e tu? Sipas Ligjit, kjo ndalohet 
të bëhet të shtunën.» 
3Jezusi u përgjigj: «Vallë a nuk keni lexuar se ç’bëri Davidi dhe shoqëruesit e tij kur 
ishin të uritur? 4Hynë në shtëpinë e Perëndisë dhe hëngrën së bashku bukët e 
kushtuara (Perëndisë), megjithëse kjo u ishte e ndaluar, sepse vetëm priftërinjtë kishin 
të drejtë t’i hanin. 5Apo nuk keni lexuar në Ligj që madje edhe priftërinjtë punojnë të 
shtunën në Tempull? Kështu i prishin rregullat e së shtunës; e megjithatë, për këtë 
nuk u llogaritet faji. 6E unë po ju them: Këtu është diçka më e madhe se Tempulli! 7Ta 
kishit kuptuar se ç’do të thotë fjala: Nuk kërkoj (kryesisht) nga ju  që të më bëni flijime 

kafshësh, por që të jeni të mëshirshëm; atëherë nuk do t’i kishit dënuar këta njerëz që 
nuk po bëjnë faj. 8Përveç kësaj, unë, Biri i njeriut, kam të drejtë të caktoj se çfarë 
mund të bëhet të shtunën e çfarë jo. » ♦♦ 

12
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_________ 
♦  fjfj. shabat: ditë pushimi fetar e hebrenjve në të cilën çdo lloj pune ndalohej. 
♦♦  fjfj. Biri i njeriut është me të vërtetë i zoti i së shtunës!  
 
Shërimi të shtunën 
(Mk 3.1-6; Lk 6.6-11) 
9Jezusi shkoi më tutje dhe hyri në sinagogën e tyre. 10Atje ishte një njeri që e kishte 
dorën të paralizuar. Farisenjtë kërkonin ta zinin ngushtë Jezusin, prandaj e pyetën: «A 
është e lejueshme që ndokush të shërojë ditën e shtunë?» 11Jezusi u përgjigj: «A ka 
midis jush ndonjë njeri që, po t’i bjerë të shtunën në gropë delja e vetme që ka, të mos 
e nxjerrë? 12E megjithatë, njeriu është më i vlefshëm se delja! Prandaj është e 
lejueshme që njeriu të ndihmohet të shtunën!» 13Pastaj i tha njeriut: «Shtrije dorën!» 
Njeriu e shtriu dorën dhe dora iu bë e shëndoshë si tjetra. 14Pas kësaj farisenjtë dolën 
jashtë dhe vendosën që ta vritnin Jezusin. 
 
Jezusi – Shërbëtori i zgjedhur i Zotit 
15Kur e dëgjoi këtë, Jezusi u largua nga ai vend. Pas tij shkuan shumë njerëz. I shëroi 
të gjithë të sëmurët, 16por ua ndaloi me këmbëngulje t’i tregonin ndokujt për këtë. 17Me 
këtë u plotësua ajo që kishte parathënë profeti Isaia: 18Ja shërbëtori im, të cilin e forcoj – 

atë që kam zgjedhur, me të cilin jam i kënaqur. E kam mbushur me shpirtin tim, dhe ai do 

t’i sjellë drejtësi çdo kombi. 19Ai nuk do të thërrasë, as do ta ngrejë zërin dhe as do të 

mbajë fjalime me zë të lartë në rrugë. 20Ai nuk do ta thyejë kallamin e përkulur e as do ta 

shuajë kandilin që regëtin. Ai do t’u sjellë drejtësi të qëndrueshme të gjithëve. Atë nuk do 

ta lëshojë as shpresa e as zemra; ai do të vendosë drejtësi në tokë. 21Tek ai do t’i varin 

shpresat të gjitha kombet. 
 
Nga vjen pushteti i Jezusit? 
(Mk 3.20-30; Lk 11.14-23) 
22Pastaj i sollën Jezusit një njeri që ishte i verbër dhe memec, pasi e kishte mbërthyer 
një shpirt i keq. Jezusi e shëroi, kështu që ai mund të fliste dhe të shihte. 23Mbarë 
populli mbeti i habitur e thoshte: «A nuk është ky Biri i parashikuar i Davidit?» 24Por 
kur i dëgjuan këto, farisenjtë kundërshtuan: «Ky nuk i dëbon djajtë vetë, por kryetari i 
djajve ♦ i jep pushtet për këtë.» 
25Jezusi e dinte se ç’po mendonin dhe u tha: «Çdo shtet, sundimtarët e të cilit grinden 
mes tyre, do të rrënohet dhe asnjë qytet ose familje ku ka grindje, nuk do të mund të 
qëndrojë. 26Në qoftë se Satani dëbon vetveten, atëherë ka përçarje në vetvete. Pra, si 
mund të qëndrojë sundimi i tij? 27E në qoftë se unë i dëboj shpirtrat e këqij sepse jam 
në lidhje me Satanin, kush ua jep njerëzve tuaj pushtetin për t’i dëbuar shpirtrat e 
këqij – Satani? ♦♦ Dishepujt tuaj dëshmojnë se ju nuk keni të drejtë. 28Por në qoftë se 
unë i dëboj shpirtrat e këqij me anë të Shpirtit të Perëndisë, atëherë është e qartë se 
Perëndia tashmë ka filluar të themelojë mbretërinë e tij mes jush. 
29Kush dëshiron të futet me dhunë në shtëpinë e një njeriu të fortë për ta plaçkitur, 
duhet së pari ta lidhë atë; vetëm atëherë mund ta plaçkitë shtëpinë e tij. 30Kush nuk 
është në anën time, është kundër meje, dhe kush nuk më ndihmon të mbledh, 
shpërndan. 31Ju siguroj se çdo mëkat dhe sharje tjetër mund t’u falet njerëzve, por 
kush shan Shpirtin e Zotit, nuk do të gjejë asnjë ndjesë. 32Kush shan Birin e njeriut, 
♦♦♦  kjo mund t’i falet. Por kush shan Shpirtin e shenjtë në këtë epokë ose në epokën 
që po vjen, kjo nuk do t’i falet aspak. 
_______________________________ 
♦ fjfj. Baal-zevuv (d.m.th. zoti i mizave = i djajve). ♦♦ Jezusi argumenton se në qoftë se dëbimi i 
djajve varet nga lidhja me Satanin, në emër të të cilit dëbojnë farisenjtë djaj? ♦♦♦ d.m.th. në 
kohën e misionit të tij mbi tokë, kur dukej si njeri i zakonshëm. Qysh nga ringjallja puna 
ndryshon. 
 
Ata mund të njihen nga fjalët e tyre 
(Lk 6.43-45) 
33Të hamendësojmë se pema është e shëndoshë, kështu që prej saj mund të priten 
fruta të mira. Në qoftë se është e prishur, atëherë nuk priten gjë tjetër veçse fruta të 
këqija. Pema njihet nga frutat. 34Pjellë nepërkash! Si mund të flitni mirë, kur jeni të 
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këqij? Ç’ka zemra, e nxjerr goja! 35Njeriu i mirë nxjerr gjëra të mira, sepse zemra e tij 
është e mirë. Njeriu i keq nxjerr vetëm të këqija, sepse është në thelb i keq. 
36Ju siguroj se Ditën e Gjyqit njerëzit do të japin llogari për çdo fjalë të kotë që kanë 
folur! 37Në bazë të fjalëve të tua do të marrësh pafajësinë ose do të dënohesh.» 
 
Jezusit i kërkohet një provë 
(Mk 8.11-12; Lk 11.29-32) 
38Disa mësues të Ligjit dhe farisenj i thanë Jezusit: «Kërkojmë nga ti një provë të 
padisku-tueshme që je i dërguar nga Zoti.» 39Jezusi u përgjigj: ”Sa të mbrapshtë janë 
këta njerëz! Nuk duan t’ia dinë për Zotin, e megjithatë, duan të shohin një provë prej 
tij. E vetmja provë që do të marrin, i përgjigjet asaj që i ndodhi profetit Jona. 
40Ashtu siç ishte Jona në barkun e peshkut të madh për tri ditë e tri net, ashtu edhe 
unë, Biri i njeriut, do të jem në «barkun» e tokës për tri ditë e tri net. 
41Ditën e Gjyqit, banorët e Ninaves do të ngrihen (si dëshmitarë) dhe do të paditin 
njerëzit e sotëm, sepse kur i paralajmëroi Jona, e ndryshuan mënyrën e jetesës. 
Pikërisht këtu është dikush më i madh se Jona! 42Mbretëresha e Shebës do të ngrihet 
(si dëshmitare) Ditën e Gjyqit dhe do të paditë njerëzit e sotëm, sepse erdhi nga skaji i 
botës për të dëgjuar mësimet e urta të Solomonit, dhe pikërisht këtu është dikush më i 
madh se Solomoni! 
 
Rreziku i boshllëkut shpirtëror 
(Lk 11.24-26) 
43Kur shpirti i keq largohet nga njeriu, bredh nëpër vende të shkreta duke kërkuar 
vendbanim, por nuk gjen. 44Pastaj thotë me vete: «Do të kthehem në shtëpinë time të 
mëparshme!» Kthehet dhe e gjen shtëpinë të zbrazët, të pastër dhe të rregulluar. 
45Pastaj shkon, merr me vete shtatë shpirtra më të këqij se veten, dhe ata hyjnë e 
vendosen atje. Kështu, gjendja e fundit e këtij njeriu bëhet më e keqe se e para. Kështu 
do t’i ndodhë edhe këtij brezi të prishur.” 
 
Familja e vërtetë e Jezusit 
(Mk 3.31-35; Lk 8.19-21) 
46Ndërsa Jezusi po i predikonte popullit, erdhën nëna dhe vëllezërit e tij. Ata po 
qëndronin para shtëpisë dhe kërkonin të flitnin me të. 47Dikush prej turmës i tha: 
«Nëna jote dhe vëllezërit e tu po presin jashtë; dëshirojnë të flasin me ty.» 48Jezusi iu 
përgjigj: «Kush është nëna ime dhe vëllezërit e mi?» 49Pastaj i tregoi me gisht nxënësit e 
tij dhe tha: «Ja, nëna ime dhe vëllezërit e mi! 50Pikërisht ai që kryen vullnetin e Atit tim 
në qiell, është vëllai im, motra ime dhe nëna ime.» 
 
Jezusi flet me shëmbëlltyra 
(Mk 4.1-9; Lk 8.4-8) 

Atë ditë Jezusi doli nga shtëpia, shkoi në breg të liqenit dhe u ul. 2U mblodhën 
aq shumë njerëz, saqë Jezusit iu desh të hipte në barkë. Turma qëndronte në 

breg 3dhe ai u mësoi shumë gjëra në formë shëmbëlltyrash. 
 
Mbjellësi besimplotë 
Ai tha: «Doli bujku në fushë për të mbjellë. 4Duke hedhur farën, i ranë në rrugë disa 
kokrra. Erdhën zogjtë dhe i hëngrën. 5Disa i ranë në zallishtë ku kishte pak dhe. Ato 
mbinë shpejt; 6por kur u ngrit dielli lart në qiell, i thau bimët e reja, sepse nuk kishin 
mjaft dhe. 7Disa të tjera ranë në ferra, dhe ferrat i mbytën dhe ua zunë frymën. 8Disa 
të tjera ranë në tokë të mirë dhe ato dhanë fryt; disa 100-fish, disa 60-fish, disa 30-
fish.» 9E Jezusi shtoi: «Kush mund të dëgjojë, të dëgjojë mirë.» 
 
Përse përdor shëmbëlltyra Jezusi? 
(Mk 4.10-12; Lk 8.9-10) 
10Nxënësit shkuan te Jezusi dhe e pyetën: «Përse përdor shëmbëlltyra kur u flet 
njerëzve?» 11Jezusi u përgjigj: «Zoti ju zgjodhi ju (e jo ata) t’i njihni fshehtësitë♦ e 
mbretërisë së Perëndisë. 12Atij që ka shumë, do t’i jepet edhe më, kështu që do të ketë 
më shumë sesa i duhet. Atij që ka pak, do t’i merret edhe ajo pakicë që ka. 13Për këtë 
arsye unë përdor shëmbëlltyra kur flas me ta, sepse shikojnë, por nuk dallojnë asgjë; 
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dëgjojnë, po nuk kuptojnë asgjë. 14Tek ata plotësohet kjo profeci e profetit Isaia: Ky 

popull do të dëgjojë mirë, por nuk do të kuptojë asgjë; do të shikojë me vëmendje, por nuk 

do të dallojë asgjë! 15Sepse ky popull është i pandreqshëm në shpirtin e tij. Zuri veshët 

dhe mbylli sytë që të mos shohë, të mos dëgjojë e të mos kuptojë – thotë Zoti. – Ndryshe 

ai do të kthehej tek unë, dhe unë do ta shëroja. 16Ju, përkundrazi, mund të gëzoheni, 
sepse sytë tuaj shohin dhe veshët tuaj dëgjojnë.  

17Ju siguroj se shumë profetë dhe njerëz të përshpirtshëm dëshironin të shihnin atë që 
po shihni ju tani, por nuk e panë. Ata donin të dëgjonin atë që po dëgjoni ju tani, por 
nuk e dëgjuan. 
______________ 
♦ Trajta e veçantë e mbretërisë së Perëndisë në kohën midis ardhjes së Mesisë dhe kthimit të tij 
ishte një mësim i ri, i panjohur deri atëherë për judaizmin.  
 
Shpjegimi i shëmbëlltyrës për mbjellësin 
(Mk 4.13-20; Lk 8.11-15) 
18Tani dëgjoni ç’do të thotë shëmbëlltyra për mbjellësin: 19Ka njerëz që e dëgjojnë lajmin 
për mbretërinë; por ata nuk e kuptojnë. Pastaj vjen armiku i Zotit dhe nxjerr atë që 
është mbjellë në zemrën e tyre. Atyre u ndodh ashtu si me kokrrën që bie në rrugë. 
20Me të tjerët është si me kokrrën që bie në zallishte. Ata e dëgjojnë lajmin e mirë dhe 
menjëherë e pranojnë me gëzim; 21por nuk mund të lëshojnë rrënjë në vetvete, sepse 
këta njerëz janë të lëkundshëm. Kur vjen ndonjë vështirësi ose përndjekje për shkak të 
këtij lajmi, ata menjëherë heqin dorë nga feja. 22Me të tjerët është si me kokrrën që bie 
në ferra. Ata vërtet e dëgjojnë lajmin e mirë, por lajmi nuk vepron, sepse këta njerëz 
humbasin në kujdeset e tepruara të kësaj epoke dhe mashtrohen nga pasuria. Kështu, 
këta ia zënë frymën lajmit. 23Me të tjerët është si me kokrrën që bie në tokën e mirë. 
Ata e dëgjojnë dhe e kuptojnë lajmin e mirë dhe japin fryt; disa 100-fish, disa 60-fish 
dhe disa 30-fish.» 
 
Egjra në grurë 
24Pastaj Jezusi u tregoi një shëmbëlltyrë tjetër: ”Zhvillimi i mbretërisë së Perëndisë i 
ngjan veprimtarisë së njeriut që kishte mbjellë farë të shëndoshë në arën e tij. 25Natën, 
kur njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij, mbolli egjër nëpër grurë dhe iku. 26Kur u rrit 
gruri dhe lëshoi kallinj, doli edhe egjra. 27Pastaj punëtorët erdhën te çifligari dhe e 
pyetën: «Zotëri, a nuk mbolle farë të mirë në arën tënde? Nga doli, atëherë, egjra?» ♦ 
28Çifligari u përgjigj: «Sigurisht, e ka bërë ndokush që dëshiron të më dëmtojë.» 
Punëtorët pyetën: «A të shkojmë e ta nxjerrim egjrën?» 29«Jo, – u tha çifligtari, – se do të 
nxirrni edhe grurin bashkë me të. 30Lërini të rriten bashkë deri në të korrat. Në kohën 
e të korrave do t’u them korrësve: mblidhni më parë egjrën dhe lidheni në duaj për ta 
djegur, ndërsa grurin futeni në hambarin tim.»” 
_________ 
♦ Egjra duket si gruri në fazat e hershme të rritjes. 
 
Sinapi dhe tharmi 
(Mk 4.30-32; Lk 13.18-19; Dan 4,10-12) 
31Jezusi tregoi një shëmbëlltyrë tjetër: «Zhvillimi i mbretërisë së Perëndisë i ngjan 
sinapit që mbjell ndokush në arën e tij. 32Nuk ka farë më të vogël; por ajo që del prej 
saj, bëhet më e madhe se të gjitha barishtet e tjera. Zhvillohet si një pemë e vërtetë: në 
degët e tij zogjtë mund të ndërtojnë fole. ♦ 
33Ose ndodh si me tharmin: një grua e përzien me 25 kilogramë miell derisa të zihet i 
gjithë brumi.» 

________ 
♦ Ata do të jenë kombet e botës që shtrehohen nga mbretëria e Perëndisë.  
 
Përse përdor shëmbëlltyra Jezusi? 
(Mk 4.33-34) 
34Të gjitha këto Jezusi ia tha popullit me shëmbëlltyra dhe nuk shpjegonte asgjë pa to. 
35Kështu u plotësua ajo që kishte parathënë Zoti me anë të Davidit: Do të flas me 

shëmbëlltyra dhe do të tregoj gjëra të fshehura që nga krijimi i botës. 
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Shpjegimi i shëmbëlltyrës për egjrën 
36Pastaj Jezusi e nisi turmën dhe hyri në shtëpi. Nxënësit e tij iu afruan dhe e pyetën: 
«Na e shpjego pak shëmbëlltyrën e egjrës në arë.» 
37Ai u përgjigj: «Njeriu që mbjell farën e mirë, është Biri i njeriut. 38Ara është bota ♦ dhe 
fara e mirë janë njerëzit që i nënshtrohen sundimit të Zotit. Egjra janë ata që janë në 
anën e armikut të Zotit. 39Armiku që e mbolli egjrën, është djalli. Të korrat do të bëhen 
në mbarimin e kësaj epoke, dhe korrësit janë engjëjt. 40Ashtu siç mblidhet egjra dhe 
hidhet në zjarr, po ashtu do të ndodhë edhe në mbarimin e kësaj epoke: 41Biri i njeriut 
do t’i dërgojë engjëjt e tij, të cilët do të nxjerrin nga mbretëria e tij të gjithë ata që nuk e 
dëgjuan Zotin, ashtu edhe ata që nxitën të tjerët që të mos e dëgjojnë Zotin. 42Engjëjt 
do t’i hedhin ata në furrë të ndezur, ku do të qajnë e do të kërcëllijnë dhëmbët. 43Pastaj 
të gjithë ata që e dëgjuan Zotin, do të ndritin si dielli në mbretërinë e Atit të tyre. ♦♦ 
Pra, kush mund të dëgjojë, të dëgjojë mirë. 
______ 
♦ “Bota” do të shënojë hebrenjtë të shpërndarë nëpër botë. ♦♦ Bëhet fjalë për mbretërinë e 
Izraelit, prej së cilës do të shfarosen hebrenjtë e jorilindur (shih Mt 15,13). 
 
Thesari i fshehur dhe margaritarët 
44Me mbretërinë e Perëndisë ndodh si me thesarin e fshehur në arë. Një njeri e gjen dhe 
menjëherë e fsheh përsëri. Pastaj shet plot gëzim çdo gjë që ka, dhe e blen atë tokë. 
45Kush e kupton ftesën e Zotit, vepron si tregtari që kërkon margaritarë të çmueshëm. 
46Kur gjen një margaritar me vlerë shumë të madhe, shet gjithçka që ka dhe e blen atë. 
 
Shëmbëlltyra për rrjetën 
47Me përfundimin e mbretërisë së Perëndisë do të ndodhë si me rrjetën që hidhet në det 
ku mblidhet çdo lloj peshku. 48Kur mbushet rrjeta, peshkatarët e tërheqin atë në breg, 
ulen dhe i mbledhin peshqit e mirë në shporta, kurse të papërdorshmit i flakin. 
49Kështu do të ndodhë edhe në mbarimin e kësaj epoke: do të dalin engjëjt e do të 
ndajnë ata që nuk e dëgjuan Zotin nga ata që kryen vullnetin e tij. 50Kështu, të 
pabindurit do të hidhen në furrë të ndezur, ku do të ketë të qara dhe kërcëllitje 
dhëmbësh.»♦ 

_______ 
♦ Kjo shëmbëlltyrë ka të bëjë, gjithashtu, me mbretërinë e Izraelit. Kombi hebre do të gjykohet 
me kthimin e Jezusit. Njerëzit e tjerë do të gjykohen pas mijëvjeçarit. 
 
Mësuesit e rinj të Ligjit 
51«A i kuptuat të gjitha këto?» – i pyeti Jezusi nxënësit e tij. «Po!» – u përgjigjën ata. 52Ai 
u tha: «Kështu, pra, qysh tani do të ketë mësues të rinj të Ligjit – ata që kanë mësuar 
kuptimin e vërtetë të mbretërisë së Perëndisë. Një mësues i tillë mund të krahasohet 
me një zot të shtëpisë që mund të nxjerrë nga qilari i tij gjëra të reja dhe të vjetra.» 
 
Jezusi në Nazaret 
(Mk 6.1-6; Lk 4.16-30) 
53Pasi i tregoi këto shëmbëlltyra, Jezusi u largua nga ajo krahinë 54dhe shkoi në qytetin 
ku ishte rritur. Atje dha mësim në sinagogë dhe të gjithë ata që e dëgjuan, mbetën të 
habitur. «Nga i erdhi këtij kjo urtësi dhe kjo fuqi mrekullish?» – pyetnin njëri-tjetrin. 55 
– «A nuk është ai biri i zdrukthëtarit? Po a nuk i quhet nëna Mari, e vëllezërit Jakob, 
Jozef, Simon e Judë? 56A nuk janë midis nesh motrat e tij? Atëherë nga i erdhën këtij 
të gjitha këto?» 57Prandaj ata nuk donin t’ia dinin për të. Por Jezusi u tha: «Profeti 
nderohet kudo me përjashtim të vendlindjes dhe familjes së tij!» 58Pasi nuk pranuan t’i 
besonin, ai nuk bëri shumë mrekulli atje. 
 
Vdekja e Gjon Pagëzorit 

Në atë kohë Herod Antipa, sundimtar i asaj krahine, dëgjoi se ç’flitej për 
Jezusin. 2«Ky është Gjon Pagëzori! – u tha njerëzve të tij. – U kthye në jetë! Ja, 

përse ka pushtet të bëjë mrekulli.» 
3Herodi e kishte arrestuar Gjonin dhe e kishte futur të lidhur në burg. Shkaku për këtë 
ishte ky: Herodi i kishte marrë Filipit, ♦ vëllait të vet, gruan me emrin Herodia dhe 
ishte martuar me të. 4Gjoni e kishte qortuar Herodin për këtë: «Nuk të lejohet martesa 
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me të!» 5Për këtë arsye Herodi donte ta vriste, por kishte frikë nga populli, i cili e 
quante Gjonin profet. 
6Në ditëlindjen e Herodit, e bija e Herodisë vallëzoi para të ftuarve. Aq shumë i pëlqeu 
Herodit, 7saqë iu betua: «Do të të jap çdo gjë që të kërkosh.» 8Ajo, e nxitur nga nëna e 
saj, iu lut: «Sillmë në pjatë kokën e Gjon Pagëzorit!» 9Për këtë Herodi u trishtua, por 
meqë ishte betuar para të gjithë të ftuarve, urdhëroi që të zbatohej kërkesa e vajzës. 
10Dërgoi xhelatin në burg, ♦♦ i cili ia preu kokën Gjonit 11dhe e solli në pjatë, ia dorëzoi 
vajzës dhe ajo ia dha nënës së saj. 
12Nxënësit e Gjonit morën trupin e tij dhe e varrosën. Pastaj shkuan te Jezusi dhe i 
treguan se ç’kishte ndodhur. 
________ 
♦ Jo Philip tetrarku, por një tjetër nga bijtë e Herodit të Madh. Veprimi i Herod Agrippës fyeu 
babanë e gruas së tij të divorcuar, mbretin Aretas, i cili më pas e mposhti Herodin në betejë, të 
cilin shumë e konsideruan si hakmarrje të Perëndisë kundër Herodit. ♦ Në kështjellën e 
Machaerus, në lindje të Detit të Vdekur. 
 
Jezusi ushqen mrekullisht pesë mijë veta 
(Mk 6.30-44; Lk 9.10-17; Gjn 6.1-14) 
13Jezusi, kur dëgjoi për këtë, u largua që andej dhe shkoi me barkë në një vend të 
pabanuar – në vetmi. Por populli e mori vesh se ku ishte dhe i shkoi pas, duke ardhur 
nga të gjitha vendet dhe duke udhëtuar nëpër tokë. 14Kur doli Jezusi nga barka, pa një 
turmë të madhe njerëzish para tij. Atij i erdhi keq për ta dhe shëroi të sëmurët. 
15Në mbrëmje nxënësit iu afruan Jezusit dhe i thanë: «Po bëhet vonë dhe ky vend është 
i shkretë. Jepu leje njerëzve të shkojnë në fshatra për të blerë ushqim.» 16Jezusi u 
përgjigj: «Nuk është nevoja të shkojnë; jepuni ju të hanë!» 17Ata iu përgjigjën: «Kemi 
vetëm pesë bukë dhe dy peshq.» 18Jezusi tha: «M’i sillni këtu!» 
19Ai i dha urdhër popullit të ulej në bar. Pastaj mori pesë bukët e dy peshqit, e drejtoi 
shikimin e tij në qiell dhe tha lutjen e falënderimit. I ndau bukët copë-copë, ua dha 
nxënësve dhe ata ia ndanë turmës. 20Të gjithë hëngrën dhe u ngopën. Nxënësit madje 
mbushën dymbëdhjetë shporta nga ato që tepruan. 21Aty kishin ngrënë rreth pesë mijë 
burra, pa përfshirë gratë e fëmijët. 
 
Jezusi ecën mbi ujë 
(Mk 6.45-52; Gjn 6.15-21) 
22-23Menjëherë pas kësaj, Jezusi dërgoi përpara nxënësit e tij me barkë në bregun tjetër. 
E lejoi popullin që të shkonte në shtëpi dhe pastaj hipi në mal për t’u lutur. Në 
mbrëmje ndodhej atje krejtësisht vetëm. 24Ndërkohë, nxënësit ishin larg në liqen; barka 
e tyre përplasej nga valët, pasi era po frynte në drejtimin e kundërt. 25Nga mëngjesi, 
Jezusi shkoi tek ata duke ecur mbi liqen. 26Kur e panë duke ecur kështu, u trembën. 
Mendonin se ishte fantazmë dhe bërtitën nga frika. 27Por Jezusi u tha menjëherë: «Mos 
u trembni! Jam unë, mos kini frikë!» 
28Pjetri tha: «O Zot, në qoftë se je me të vërtetë ti, më urdhëro të vij tek ti mbi ujë!» 
29«Eja!» – i tha Jezusi. Pjetri zbriti nga barka e po ecte nëpër ujë për të shkuar te Jezusi. 
30Por kur pa dallgët e mëdha, u frikësua. Filloi të humbiste në ujë dhe bërtiti: «Më 
shpëto, o Zot!» 31Jezusi shtriu menjëherë dorën, e kapi Pjetrin dhe i tha: «Besëpak, 
përse dyshove?» 32Pastaj hipën të dy në barkë dhe era pushoi. 33Ata që ishin në barkë, 
ranë përmbys para Jezusit e thanë: «Me të vërtetë ti je Biri i Perëndisë!» 
 
Jezusi shëron në Ginosar 
(Mk 6.53-56) 
34Pasi kaluan liqenin dhe arritën pranë Ginosarit, 35banorët e vendit e dalluan Jezusin 
dhe e përhapën lajmin për ardhjen e tij në të gjithë krahinën. Pastaj i sollën të gjithë të 
sëmurët. 36Ata iu lutën që t’i lejonte të preknin vetëm tufën e fijeve të rrobës së tij. Të 
gjithë ata që e prekën, u shëruan. 
 
Traditat e të parëve 
(Mk 7.1-13) 

Pastaj disa farisenj dhe mësues të Ligjit nga Jerusalemi iu afruan Jezusit dhe e 
pyetën: 2«Përse nuk i ndjekin nxënësit e tu mësimet që na kanë lënë të parët? 15
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Përse nuk e bëjnë ritin e larjes së duarve para se të hanë bukë?» 3Jezusi iu përgjigj: 
”Përse e shkelni urdhërimin e Perëndisë për hir të mësimit tuaj? ♦ 4Perëndia ka thënë: 
Ndero atin dhe nënën tënde; dhe Kush mallkon babë e nënë, të dënohet me vdekje. 5Por 
ju, nga ana tjetër, thoni: Kush i thotë babait e nënës: «Ajo që duhej t’ju jepja juve, i 
është kushtuar Perëndisë», 6nuk ka më nevojë t’i nderojë prindërit me anë të ndihmës 
financiare. Kështu e anuloni urdhërimin e Perëndisë me anë të mësimeve tuaja. 7Ju 
hipokritë, profeti Isaia ka folur me të drejtë për ju: 8Ky popull më nderon vetëm me fjalë 

(thotë Zoti), por zemra e tij është larg meje. 9E gjithë shërbesa e tyre fetare është e kotë, 

sepse japin mësim veçse urdhërime të shpikura nga njerëzit.” 
_________ 
♦ Farisenjtë, në vend që t'i bindeshin ligjit, gjithmonë po shqyrtonin mënyrat për të shmangur 
ligjin dhe për të bërë përjashtime. Kjo quhet kazuistika (shih p.sh. Mt 23,16-17) 
 
Kush mund e kush nuk mund të hyjë në praninë e Zotit 
(Mk 7.14-23) 
10Pastaj Jezusi e ftoi popullin t’i afrohej e i tha: «Dëgjoni mirë e kuptoni! 11Njeriun nuk e 
ndot ajo që i hyn në gojë, por ajo që i del nga goja.» 
12Pas kësaj iu afruan nxënësit dhe i thanë: «A e di se farisenjtë u zemëruan nga fjalët e 
tua?» 13Jezusi u përgjigj: «Ajo që nuk ka mbjellë vetë Ati im në qiell, do të shkulet. 
14Hiquni prej tyre! Atyre u pëlqen të prijnë të verbrit, ndërsa ata janë vetë të verbër! Kur 
i verbri i prin të verbrit, bien të dy në gropë.» 
15Pastaj Pjetri i tha: «Na e shpjego ç’do të thuash kur flet për papastërtinë (rituale)!» 
16«Përsëri nuk po merrni vesh?» – iu përgjigj Jezusi. 17«Po a nuk e kuptoni se i gjithë 
ushqimi që hyn në gojë, shkon në stomak dhe pastaj del jashtë, 18kurse ajo që del nga 
goja, del nga zemra dhe kjo e bën njeriun të papastër. 19Dhe pikërisht nga zemra dalin 
qëllime të këqija: vrasje, tradhti bashkëshortore, imoralitet, vjedhje, shpifje dhe fyerje. 
20Këto e bëjnë njeriun të papastër, jo të ngrënit pa bërë ritin e larjes së duarve.» 
 
Besimi i gruas johebreje 
(Mk 7.24-30) 
21Jezusi u largua nga vendi dhe shkoi në krahinat e Tirit e të Sidonit. 22Një grua 
kënanase që banonte aty, iu afrua dhe filloi të thërriste: «O Zot, Biri i Davidit, ♦ ki 
mëshirë për mua. Shpirti i keq ma mundon vajzën shumë.» 23Por Jezusi nuk iu përgjigj 
fare. Më në fund nxënësit ngulën këmbë: «Shko që ta heqësh qafe; po bërtet pas nesh!» 
24Por Jezusi tha: «Zoti më dërgoi vetëm te kopeja e humbur, te populli i Izraelit.» 
25Pastaj gruaja ra përmbys para Jezusit e tha: «Më ndihmo, o Zot!» 26Jezusi iu përgjigj: 
«Nuk është e drejtë që t’u marrësh bukën fëmijëve e t’ua hedhësh qenve shtëpiakë!» 
27«Po, o Zot, – shtoi ajo, – se edhe qentë shtëpiakë hanë thërrimet që bien nga tryeza e 
zotërinjve të tyre.» 28Jezusi iu përgjigj: «O grua, ti ke besim të madh! Le të bëhet ashtu 
siç dëshiron!» E bija u shërua përnjëherë. 
_______ 
♦ Ajo i drejton atij si Mesisë hebre. 
 
Shërime të ndryshme në popull 
29Jezusi u largua që andej dhe shkoi në liqenin e Galilesë. U ngjit në një mal dhe u ul. 
30Iu afrua një turmë e madhe që sillte me vete shumë paralitikë, të verbër, memecë dhe 
shumë të tjerë. I ulën para tij dhe ai i shëroi. 31Njerëzit u habitën kur panë se si 
memecët flitnin, paralitikët ecnin andej-këtej, të verbrit shihnin dhe sakatët e tjerë u 
shëruan. Ata i dhanë lavdi Perëndisë së Izraelit. 
 
Jezusi ushqen katër mijë johebrenjtë 
(Mk 8.1-10) 
32Pas kësaj Jezusi mblodhi nxënësit e tij dhe u tha: «Më vjen keq për këtë popull. Ka tri 
ditë që rri me mua dhe nuk ka ç’të hajë. Nuk dua t’i nis të uritur, që të mos u bjerë të 
fikët rrugës.» 33Por nxënësit thanë: «Ku mund të gjejmë aq bukë sa ta ngopim gjithë 
këtë popull në këtë krahinë të pabanuar?» 34«Sa bukë keni?» – pyeti Jezusi dhe ata u 
përgjigjën: «Shtatë bukë e disa peshq të vegjël.» 35Pastaj i dha urdhër popullit të ulej në 
tokë. 36Mori të shtatë bukët dhe peshqit, tha lutjen e falënderimit, i ndau, ua dha 
nxënësve të tij, dhe ata ia shpërndanë popullit. 37Të gjithë hëngrën derisa u ngopën, e 
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me copat që tepruan, mbushën plot shtatë kofinë. 38Ata që hëngrën, ishin katër mijë 
burra, përveç grave e fëmijëve. 39Pastaj Jezusi i dërgoi në shtëpi, ndërsa vetë hipi në 
barkë dhe shkoi në krahinën e Magadanit. 
 
Farisenjtë kërkojnë një provë 
(Mk 8.11-13; Lk 12.54-56) 

Disa farisenj dhe saducenj iu afruan Jezusit për ta vënë në provë. Kërkonin nga 
ai një shenjë nga qielli si dëshmi që ishte me të vërtetë i dërguar nga Zoti. 2Por 

Jezusi u përgjigj: ”Kur bie mbrëmja, thoni: «Do të kemi mot të mirë, sepse u skuq 
qielli.» 3Kurse në agim: «Sot do të kemi shi, sepse qielli është i kuq dhe i vrenjtur.» 
Kështu, ju dini t’i vlerësoni dukuritë e qiellit e të arrini në përfundim për motin. Përse, 
pra, nuk dini ta kuptoni se ç’paralajmërojnë ngjarjet e kësaj kohe? 4Sa të prishur janë 
njerëzit e kësaj kohe! Nuk duan t’ia dinë për Zotin, e megjithatë, duan të shohin prova. 
E vetmja provë që do t’u jepet, i përgjigjet asaj që i ndodhi profetit Jona.” Pastaj i la dhe 
u nis. 
 
Jezusi qorton nxënësit 
(Mk 8.14-21) 
5Kur nxënësit u nisën për të kaluar në anën tjetër të liqenit, harruan të merrnin bukë. 
6Jezusi u tha: «Ruhuni nga tharmi i farisenjve dhe i saducenjve!» 7-8Nxënësit e lidhën 
këtë me moskryerjen e detyrës së tyre, por Jezusi, duke i ditur mendimet e tyre, u tha: 
”Pse shqetësoheni, sepse nuk keni bukë? Besëpakë! 9Ende nuk kuptoni? Harruat se si 
ushqeva pesë mijë njerëz me pesë bukë? E sa shporta mbushët me tepricën? 10Dhe 
shtatë bukët për katër mijë veta – sa kofinë mbushët në fund? 11Si nuk e kuptoni se 
nuk ishte fjala për bukë, kur thashë: «Ruhuni nga tharmi i farisenjve dhe i 
saducenjve»?” 12Më në fund ata e kuptuan se me tharmin ai nuk nënkuptonte atë që 
përdoret për pjekjen e bukës, por e kishte fjalën për mësimin e farisenjve dhe të 
saducenjve. 
 
Dëshmia e Pjetrit për Jezusin 
(Mk 8.27-30; Lk 9.18-21) 
13Kur arriti në krahinën e Cezaresë së Filipit, Jezusi i pyeti nxënësit e tij: 
 «Ç’thonë njerëzit, kush është Biri i njeriut?» 14Ata u përgjigjën: «Disa të mbajnë për 
Gjon Pagëzorin, disa për Elijën,  ndërsa disa të tjerë mendojnë se je Jeremia ose një 
prej profetëve të tjerë.» 
15«Po ju, – i pyeti, – ç’thoni: Kush jam unë?» 16Simon Pjetri iu përgjigj: «Ti je Mesia – Biri 
i Perëndisë së gjallë.» 17Jezusi i tha: «Lum ti Simon, biri i Gjonit, sepse kjo e vërtetë nuk 
të erdhi nga njeriu. Atë ta dha Ati im qiellor! 18Prandaj po të them: Ti je Pjetri ♦ (i fortë 
si shkëmb) dhe mbi këtë shkëmb themelor do të ndërtoj Bashkësinë ♦♦  time. Asnjë 
armik nuk do ta shkatërrojë, as vdekja.♦♦♦  19Ty do të jap çelësat e mbretërisë së 
Perëndisë; gjithçka që do të lidhësh këtu mbi tokë, do të jetë lidhur para Zotit; dhe 
gjithçka që nuk do të zgjidhësh mbi tokë, nuk do të jetë zgjidhur para Zotit.» ♥  20Pas 
kësaj Jezusi i porositi me ngulm nxënësit që të mos i tregonin askujt se ai ishte Mesia. 
_______________________________ 
♦  Lojë fjalësh: Petros (Pjetër) dhe Petra (shkëmb themelor). Shkëmbi themelor është rrëfimi i 
Pjetrit. Kështu Pjetri bëhet i krishteri i parë. ♦♦ Kisha ose bashkësia mesianike. ♦♦♦ fjfj. dyert e 
botës së të vdekurve. Ato nuk do të jenë në gjendje ta pengojnë ringjalljen e besimtarëve për 
jetën e përjetshme. ♥ Ky pushtet (i cili ka të bëjë me disiplinën e kishës) u është dhënë të gjithë 
dymbëdhjetë apostujve (shih Mt 18,18) dhe më vonë edhe pleqve të kishës (shih 1 Kor 5,4-5). 
 
Shpallja e parë e vdekjes së Jezusit 
(Mk 8.31-9.1; Lk 9.22-27) 
21Që atëherë Jezusi filloi t’u shpjegonte për herë të parë nxënësve se çfarë e priste. «Biri 
i njeriut duhet të shkojë në Jerusalem. Atje do të vuajë shumë për shkak të 
këshilltarëve, kryepriftërinjve dhe mësuesve të Ligjit. Do të vritet, por ditën e tretë do të 
ringjallet.» 
22Pjetri e mori mënjanë dhe filloi ta kundërshtonte me fjalë: «O Zot, nuk duhet të të 
ndodhë një gjë e tillë.» 23Por Jezusi u kthye e i tha Pjetrit: «Largohu, o Satan! Ti 
dëshiron të më largosh nga rruga e Perëndisë! Ajo që ke në mend, nuk i përgjigjet 
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vullnetit të Perëndisë, por dëshirave njerëzore.» 
 
Mbajtja e kryqit pas Jezusit 
24Pastaj Jezusi u tha nxënësve të vet: «Kush do të vijë pas meje, duhet të heqë dorë nga 
vetja si dhe nga dëshirat e tij; duhet të mbajë kryqin e tij dhe të vijë pas meje, rrugës 
sime. 25Pra, kush do të shpëtojë jetën e tij, do ta humbasë atë. Por kush e humb jetën e 
vet për mua, do ta gjejë përsëri atë. 26Çfarë do të fitonte njeriu nga kjo, në qoftë se fiton 
tërë botën, por në fund humbet jetën e tij? 27Biri i njeriut do të vijë vërtet me 
madhështinë e Atit të tij bashkë me engjëjt e tij, dhe do ta shpërblejë secilin sipas 
veprave të tij. 28Ju siguroj se disa prej jush që tani qëndroni këtu, edhe në kohën e 
jetës suaj do ta shihni Birin e njeriut siç do të vijë si mbret.» ♦ 
__________ 
♦ Shpërfytyrimi i Jezusit është parashijë e ardhjes së tij si mbret dhe gjyqtar në fund të botës. 
Ndërkohë Jezusi do të vijë si gjyqtar për të shkatërruar Jerusalemin më 70 e.r. 
 
Shpërfytyrimi i Jezusit 
(Mk 9,2-13; Lk 9,28-30) 

Pas gjashtë ditësh, Jezusi mori me vete Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin, vëllanë e 
tij, dhe shkuan veças në një mal të lartë. 2Pastaj Jezusi u shndërrua para tyre: 

fytyra i shkëlqeu si dielli dhe rrobat iu bënë të bardha si drita. 3Papritur u shfaqën 
Moisiu me Elijën duke biseduar me të. 4Pas pak Pjetri i tha Jezusit: «O Zot, është mirë 
të rrimë këtu; në qoftë se dëshiron, po përgatit tri çadra, një për ty, një për Moisiun e 
një për Elijën.» 5Ndërsa po fliste, erdhi papritur një re e shndritshme, zuri vend përmbi 
ta dhe u dëgjua një zë prej saj që tha: «Ky është Biri im i dashur, i Zgjedhuri im. Atë 
dëgjoni!» 6Nxënësit ranë me fytyrë për tokë dhe u trembën jashtë mase kur dëgjuan 
këtë zë. 7Por Jezusi u afrua, i preku dhe u tha: «Ngrihuni. Mos kini frikë!»  

8Kur ngritën sytë, panë se aty ndodhej vetëm Jezusi. 
9Kur po zbritnin nga mali, Jezusi i urdhëroi: «Mos i tregoni askujt për atë që patë, 
derisa të ringjallet Biri i njeriut.» 
10Pastaj nxënësit e pyetën: «Përse thonë mësuesit e Ligjit se Elija duhet të vijë përsëri 
para mbarimit të kësaj epoke?» 11Jezusi tha: «Elija, vërtet, duhet të vijë për ta kthyer 
popullin e Perëndisë në gjendjen e duhur shpirtërore. 12Por unë po ju them: Elija 
tashmë ka ardhur, por ata nuk e njohën, dhe bënë me të çfarë deshën.  
Kështu, edhe Biri i njeriut do të vuajë shumë për shkak të tyre.»  

13Vetëm atëherë nxënësit e kuptuan se ai e kishte fjalën për Gjon Pagëzorin. 
 
Jezusi shëron një djalosh epileptik 
(Mk 9.14-29; Lk 9.37-43a) 
14Kur u kthyen tek turma, Jezusit iu afrua një njeri, ra në gjunjë para tij 15dhe i tha: 
«Zotëri, ki mëshirë për djalin tim. Vuan nga epilepsia dhe ka kriza aq të tmerrshme, 
saqë shpesh bie në ujë ose në zjarr. 16E solla te nxënësit e tu, por ata nuk ishin në 
gjendje ta shëronin.» 17Jezusi tha: «Sa njerëz të mbrapshtë jeni; nuk keni aspak besim 
te Zoti! Deri kur do të jetoj mes jush e t’ju duroj? Silleni këtu djaloshin!» 18Jezusi e 
urdhëroi rreptësisht djallin të shporrej, dhe ai doli prej djaloshit, i cili u shërua në 
çast. 
19Më pas, nxënësit iu afruan Jezusit veças dhe e pyetën: «Përse nuk mund ta dëbonim 
ne?» 20«Sepse besimi juaj nuk ishte i mjaftueshëm.» – u tha Jezusi. – ”Unë po ju them: 
Në qoftë se besimi juaj do të ishte vetëm si një kokërr sinapi, këtij mali do të mund t’i 
thoshit: «Dil këndej e shko atje!» dhe ashtu do të bëhej. Atëherë për ju nuk do të ishte 
asgjë e pamundur! [21Por ky lloj djalli nxirret vetëm me lutje dhe me agjërim.]” 
 
Shpallja e dytë e vdekjes së Jezusit 
(Mk 9.30-32; Lk 9.43b-45) 
22Kur nxënësit e Jezusit u bashkuan në Galile, ai u tha: «Së shpejti Biri i njeriut do t’u 
dorëzohet njerëzve. 23Ata do ta vrasin, por ditën e tretë ai do të ringjallet.» Nxënësit u 
trishtuan shumë për këtë. 
 
Për taksën e Tempullit 
24Kur Jezusi dhe nxënësit e tij arritën në Kafarnaum, Pjetrit iu afruan ata që mblidhnin 
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taksën e Tempullit dhe i thanë: «A nuk e paguan mësuesi juaj taksën e Tempullit?» 25«E 
paguan», – u përgjigj Pjetri. Kur Pjetri hyri në shtëpi, Jezusi e pyeti: «Ç’mendon, 
Simon? Prej kujt e mbledhin taksën dhe tatimin mbretërit e kësaj bote? Prej njerëzve të 
tyre apo prej të huajve?» 26«Prej të huajve», – i tha Pjetri. Jezusi iu përgjigj: «Kjo do të 
thotë, pra, se njerëzit e tyre janë të lirë. 27Por ne nuk duam të krijojmë pakënaqësi më 
kot. Shko në det dhe hidh grepin. Peshkun e parë që të zësh, merre dhe hapi gojën. 
Atje do të gjesh një monedhë. Merre dhe jepja atyre për mua e për ty.» 
 
Udhëzimet për bashkësinë e Zotit 
(Mk 9.33-37; Lk 9.46-48) 

Në të njëjtën kohë nxënësit shkuan te Jezusi dhe e pyetën: «Kush do të jetë më i 
madhi në mbretërinë e Perëndisë?» ♦ 2Jezusi thirri një fëmijë; e vendosi para 

tyre 3dhe u tha: «Ju siguroj se nuk do të hyni në mbretërinë e Perëndisë në qoftë se 
nuk e ndryshoni tërë qëndrimin tuaj dhe nuk bëheni si fëmijët. 4Kush vlerësohet pak si 
ky fëmijë, do të jetë më i madhi në mbretërinë e Perëndisë. 5Dhe kush pranon në emrin 
tim një besimtar të thjeshtë, ai më ka pranuar mua. 
________ 
♦ Ata u pyetën se kush do të merrte postin më të rëndësishëm në mbretërinë e Perëndisë. 
 
Paralajmërimi për çdo lloj mashtrimi 
(Mk 9.42-48; Lk 17.1-2) 
6Kushdo që mëson ndonjërin nga këta njerëzit e thjeshtë që besojnë në mua, të dyshojë 
për mua, për të do të ishte më mirë t’i varej në qafë guri i mullirit dhe të hidhej në fund 
të detit. 7Kjo botë i ka punët keq, sepse në të ka gjëra, të cilat mund të bëjnë që njerëzit 
ta humbasin besimin te Zoti. Vërtet kjo është e pashmangshme; por mjerë ai që është 
fajtor për këtë. 
8Në qoftë se dora ose këmba të shpie drejt së keqes, preje dhe flake tej. Është më mirë 
të hysh në jetën (e përjetshme) pa dorë e pa këmbë, sesa të hidhesh në zjarrin e 
përjetshëm me të dy duart e me të dy këmbët. 9E në qoftë se syri të shpie drejt së 
keqes, nxirre dhe flake tej! Është më mirë të hysh në jetën (e përjetshme) vetëm me një 
sy, sesa të hidhesh në zjarrin e ferrit me të dy sytë. 
 
Shëmbëlltyra e deles së humbur 
(Lk 15.3-7) 
10Tregoni kujdes që të mos i trajtoni me mendjemadhësi besimtarët e thjeshtë në 
bashkësi. Ja ku po ju them: Engjëjt e tyre hyjnë lirisht tek Ati im në qiell. 11Çfarë 
mendoni ju? Çfarë do të bëjë njeriu që ka 100 dele në qoftë se njëra prej tyre humbet 
rrugën? 12A nuk do t’i lërë të kullosin në mal 99 delet, e të shkojë për të kërkuar të 
humburën? 13Dhe kur ta gjejë – unë po ju them: Do të gëzohet më shumë për atë dele 
sesa për 99 të tjerat që nuk humbën rrugën. 14Po kështu edhe Ati yt qiellor nuk do që 
asnjëri prej këtyre besimtarëve të thjeshtë të humbasë rrugën. 
 
Përgjegjësia për bashkëbesimtarin 
15Në qoftë se bashkëbesimtari yt të bën keq, shko tek ai dhe qortoje kur të jeni sy për 
sy. Në qoftë se bindet, e ke rifituar atë si vëlla. 16Por në qoftë se ai nuk të dëgjon, 
atëherë shko përsëri tek ai dhe merr me vete një ose dy njerëz të tjerë, sepse çdo 
çështje duhet zgjidhur në bazë të pohimeve të dy ose tre dëshmitarëve. 17Në qoftë se ai 
nuk i dëgjon as ata, zgjidhe çështjen para kishës. Në qoftë se nuk e dëgjon as 
bashkësinë, trajtoje si të pafe ose tradhtar. 18Pra, po ju them: Çdo gjë për të cilën do të 
vendosni këtu në botë, do të jetë me fuqi ligjore në sy të Zotit; e çdo gjë për të cilën nuk 
do të vendosni këtu në tokë, nuk do të jetë me fuqi ligjore në sy të Zotit. ♦ 
19Por po ju them, gjithashtu: Në qoftë se dy prej jush këtu në tokë do të jenë dakord që 
t’i luten Zotit për diçka, këtë gjë do t’ua japë Ati im në qiell. 20Aty ku ndodhen vërtet dy 
ose tre veta të bashkuar në emrin tim, aty jam edhe unë midis tyre.» 
________ 
♦ Kjo iu drejtua të gjithë dishepujve (jo vetëm Pjetrit) dhe kështu pleqve të çdo kishe. Ne e 
shohim këtë në veprim në Korint, kur pleqtë (bashkë me Palin) shkishërojnë një shkelës (1 Kor 
5,1-5). 
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Shëmbëlltyra për borxhliun e pamëshirshëm 
21Atëherë Pjetri iu drejtua Jezusit dhe e pyeti: «Zot, në qoftë se bashkëbesimtari im më 
bën një të keqe, sa herë duhet ta fal? Deri në 7 herë?» 22«Jo, jo deri në 7 herë, por deri 
në 77 herë!» ♦  dhe shtoi: 
23”Mbretëria e qiellit është si një mbret që vendosi të rregullonte llogarinë me 
administratorin e pasurisë së tij. 24Që në fillim i sollën një njeri që i kishte borxh një 
shumë prej disa milionash. 25Meqë borxhliu nuk mund ta paguante, mbreti urdhëroi 
që ai vetë të shitej skllav bashkë me gruan, fëmijët dhe tërë pasurinë e tij, me qëllim që 
shuma e nxjerrë të përdorej për shlyerjen e borxhit. 26Por borxhliu ra përmbys para tij 
dhe iu lut: «Ki durim me mua. Do t’i kthej të gjitha!» 27Zotëria pati mëshirë për të, e liroi 
dhe ia hoqi detyrimin. 
28Sapo doli, u takua me një shok, i cili i kishte borxh një shumë të vogël. Atë e kapi për 
gryke, gati ta mbyste dhe i tha: «Ma kthe borxhin!» 29Borxhliu ra në gjunjë dhe iu lut: 
«Ki durim me mua. Do t’i kthej të gjitha!» 30Por huadhënësi nuk deshi ta dëgjonte dhe 
urdhëroi që ta futnin në burg, derisa të paguante borxhin. 
31Të tjerët, kur e panë këtë, u tronditën. Shkuan te zotëria dhe i treguan se çfarë kishte 
ndodhur. 32Ai e thirri njeriun dhe i tha: «Njeri i keq! Unë ta shleva tërë borxhin tënd 
sepse m’u lute. 33A nuk duhej që edhe ti të kishe mëshirë për shokun tënd, siç kisha 
unë për ty?» 34Pastaj ua dorëzoi torturuesve,♦♦  që të kthente tërë borxhin. 
35Kështu do të bëjë me ju edhe Ati im qiellor, në qoftë se nuk ia falni fajin me gjithë 
zemër bashkëbesimtarit tuaj.” 
___________ 
♦  gjithmonë. Në saje të banimit të Shpirtit të shenjtë te besimtari anulohet hakmarrja. 
♦♦  që ta torturonin derisa të tregonte ku i kishte fshehur të hollat. 
 
Nisja për në Jude 
(Mk 10.1-12) 

Pasi ua tha të gjitha këto nxënësve të tij, Jezusi u largua nga  
Galileja dhe arriti në krahinën e Judesë, përtej Jordanit. 2Shumë njerëz i 

shkuan pas deri atje, dhe ai i shëroi. 
 
Për ndarjen dhe beqarinë 
3Iu afruan disa farisenj dhe kërkuan ta futnin në grackë. E pyetën: «A lejohet ta ndajë 
burri gruan për ndonjë arsye?» 4Jezusi u përgjigj: «A nuk keni lexuar ç’është shkruar 
në Shkrimin e shenjtë? Atje thuhet se Zoti në fillim krijoi burrin dhe gruan. 5E tha: 
Prandaj njeriu e lë atin dhe nënën e bashkohet me gruan e tij dhe të dy këta bëhen një. 
6Ata nuk janë më dy, por një trup i vetëm. Atë që bashkoi Perëndia, njerëzit nuk duhet 
ta ndajnë.» 
7Farisenjtë pyetën: «Si ndodh, pra, që sipas Ligjit të Moisiut burri mund ta ndajë gruan 
e vet me dorëzimin e dokumentit të ndarjes?» 8Jezusi u përgjigj: «Moisiu jua ka lejuar 
ndarjen e gruas vetëm sepse jeni zemërgurë. Por në fillim nuk ishte ashtu. 9Prandaj po 
ju them: Kush e ndan gruan e tij dhe martohet me një tjetër, bën tradhti 
bashkëshortore, me përjashtim të rastit të imoralitetit të mëparshëm.» ♦ 
10Atëherë nxënësit i thanë: «Në qoftë se gjendja e burrit ndaj gruas qenka e tillë, atëherë 
është më mirë që njeriu të mos martohet!» 11Por Jezusi u përgjigj: «Atë që po ju them 
tani, nuk mund ta kuptojë çdonjeri, por vetëm ata të cilëve Zoti u ka dhënë dhuntinë. 
Ka arsye të ndryshme, për të cilat disa nuk martohen. 
12Disa janë të paaftë për martesë që nga lindja; disa, si të tredhurit, u bënë të paaftë 
për shkak të një ndërhyrjeje të mëvonshme. Disa heqin dorë nga martesa, sepse 
merren vetëm me punët e mbretërisë së Perëndisë. Kush mund ta kuptojë, le ta 
kuptojë!» 
_________ 
♦ khz. Br 22,13-21 
 
Jezusi dhe fëmijët 
(Mk 10.13-16; Lk 18.15-17) 
13Disa njerëz i sollën Jezusit ca fëmijë të vegjël, që të vinte duart mbi ta e të lutej për ta; 
por nxënësit nuk i lejuan. 14Jezusi u tha: «Lërini fëmijët të qetë! Mos i ndaloni të vijnë 
tek unë, sepse pikërisht për ata që janë si këta rri e hapur mbretëria e Perëndisë!» 
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15Jezusi vuri duart mbi ta dhe u largua prej andej. 
 
Rreziku i pasurisë 
(Mk 10.17-31; Lk 18.18-30) 
16Njëherë Jezusit iu afrua një njeri dhe e pyeti: «Mësues, ç’të mirë duhet të bëj unë, që 
të fitoj jetën e përjetshme?» 17«Përse më pyet për të mirën?» – iu përgjigj Jezusi. – 
«Vetëm Njëri është i mirë: Zoti! Në qoftë se dëshiron të kesh jetën e përjetshme, zbato 
urdhërimet e tij!» 18«Cilat?» – pyeti njeriu. Jezusi iu përgjigj: «Mos bëj vrasje! Mos bëj 

tradhti bashkëshortore! Mos bëj vjedhje! Mos bëj dëshmi të rremë! 19Ndero atin dhe 

nënën! Dhe duaje të afërmin tënd si vetveten!» 20«Të gjitha këto i kam zbatuar.» – iu 
përgjigj djaloshi. – «Ç’duhet të bëj më tepër?» 21Jezusi i tha: «Në qoftë se do të 
angazhohesh tërësisht, atëherë shite tërë pasurinë tënde, jepjua të hollat të varfërve 
dhe do të gjesh te Zoti pasurinë që nuk humbet kurrë. Pastaj eja pas meje!» 22Kur e 
dëgjoi këtë, djaloshi u largua i trishtuar, sepse ishte shumë i pasur. 
23E Jezusi u tha nxënësve të tij: «Me të vërtetë, njeriu i pasur e ka të vështirë të hyjë në 
mbretërinë e Perëndisë! 24Unë po ju them përsëri: Është më e lehtë për devenë të kalojë 
nëpër vrimën e gjilpërës, sesa për të pasurin që të hyjë në mbretërinë e Perëndisë.» 
25Kur e dëgjuan këtë, nxënësit u tmerruan dhe pyetën njëri-tjetrin: «Kush mund të 
shpëtojë atëherë?» 26Jezusi i shikoi me ngulm dhe u tha: «Njerëzit nuk mund ta bëjnë 
këtë, por për Perëndinë asgjë nuk është e pamundshme.» 
27Pjetri mori fjalën dhe i tha Jezusit: «Ti e di se ne lamë çdo gjë dhe u bëmë nxënësit e 
tu. Çfarë do të nxjerrim nga kjo?» 28Jezusi iu përgjigj: «Ju siguroj se kur Zoti ta 
ripërtërijë botën dhe Biri i njeriut të ulet në fron me gjithë madhështinë e tij, atëherë ju 
që u bëtë nxënësit e mi, do të jeni të ulur në dymbëdhjetë frone për të sunduar e për të 
gjykuar 12 fiset e Izraelit. 29Kushdo që la shtëpinë, vëllezërit, prindërit, fëmijët ose 
pasurinë e tij për shkakun tim, do t’i marrë përsëri të gjitha këto njëqindfish dhe do të 
fitojë jetën e përjetshme. 30Por shumë veta që tani (mendojnë se) janë përpara, do të 
qëndrojnë në fund, dhe shumë veta që tani (mendojnë se) janë pas, në fund, do të jenë 
të parët.» ♦ 
__________ 
♦ Kjo i referohet gradës në mbretërinë e Perëndisë, jo në kohën kur ata u bënë besimtarë. 
 
Punëtorët në vresht 

”Mbretëria e qiellit është si pronari i vreshtit që doli herët në mëngjes për të 
gjetur punëtorë për vreshtin. 2U mor vesh me ta për mëditjen e zakonshme – një 

monedhë argjendi – dhe pastaj i dërgoi në vresht. 3Doli në treg rreth orës nëntë dhe pa 
disa njerëz të papunë duke ndenjur kot. 4Atyre u tha: «Edhe ju mund të punoni në 
vreshtin tim; unë do t’ju paguaj siç duhet.» 5Shkuan edhe ata. Kështu bëri edhe në 
mesditë, edhe rreth orës tre. 6Doli përsëri rreth orës pesë për herën e fundit në treg, 
gjeti edhe disa që rrinin atje dhe u tha: «Përse rrini këtu të papunë gjithë ditën?» 7Ata u 
përgjigjën: «Sepse askush nuk na mori në punë.» Ai u tha: «Shkoni edhe ju të punoni 
në vresht!» 
8Në mbrëmje, pronari i vreshtit i tha administratorit të tij: «Thirri punëtorët dhe jepu 
pagën! Fillo me ata që erdhën më në fund dhe mbaro me të parët!» 9U paraqitën kështu 
ata që kishin filluar rreth orës pesë, dhe morën secili nga një monedhë argjendi. 10Kur 
u erdhi radha atyre që kishin filluar shumë herët, menduan se do të merrnin më 
shumë, por edhe ata morën nga një monedhë argjendi. 11Filluan ta shanin pronarin 
12duke thënë: «Të tjerët që erdhën më në fund, punuan vetëm një orë dhe ti i barazove 
me ne. Ne u munduam gjithë ditën në vapë!» 13Por pronari i vreshtit i tha njërit prej 
tyre: «I dashuri im, nuk po të bëj padrejtësi! A nuk u morëm vesh për një monedhë 
argjendi? 14E more. Tani shko. Unë dua t’i jap edhe këtij të fundit sa ty! 15A nuk më 
përket mua të bëj siç më pëlqen me pasurinë time? Apo mos vallë ke zili që unë jam 
shpirtmadh?»” 
16Jezusi përfundoi me këto fjalë: «Kështu, pra, ata që (mendojnë se) janë të fundit do të jenë të 
parët, ndërsa ata që (mendojnë se) janë të parët, do të jenë të fundit.» ♦ 
_______ 
♦ Çdo besimtar merr të njëjtin shpërblim: jeten e përjetshme 
 
Shpallja e tretë e vdekjes së Jezusit 
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(Mk 10.32-34; Lk 18.31-34) 
17Rrugës për në Jerusalem, Jezusi i mori veças dymbëdhjetë nxënësit dhe u tha: 
18«Dëgjoni! Po shkojmë në Jerusalem. Atje Biri i njeriut do t’u dorëzohet kryepriftërinjve 
dhe mësuesve të Ligjit. Ata do ta dënojnë me vdekje 19dhe do t’ua dorëzojnë të huajve të 
pafe për ta vënë në lojë, për ta fshikulluar e për ta kryqëzuar. Por ditën e tretë ai do të 
ringjallet.» 
 
Jo sundimi, por shërbimi 
(Mk 10.35-45) 
20Jezusit iu afrua gruaja e Zebedeut me të dy djemtë, e përshëndeti me fytyrë përtokë 
dhe pyeti nëse mund t’i bënte një favor. 21«Çfarë dëshiron?» – pyeti Jezusi. «Më premto, 
– tha ajo, – që këta të dy, djemtë e mi, do të rrinë njëri në të djathtën e tjetri në të 
majtën tënde, kur të hipësh në fuqi.» 22«Ju nuk dini se ç’kërkoni.» – iu përgjigj Jezusi. – 
«A mund ta pini ju kupën e vuajtjeve që duhet të pi unë?» «Po!» – u përgjigjën ata. 23«Me 
të vërtetë ju do të pini të njëjtën kupë si unë.» – u tha Jezusi. – «Por nuk më takon të 
urdhëroj se kush mund të rrijë në të djathtën e kush në të majtën time. Në këto vende 
do të ulen vetëm ata që ka paracaktuar Ati im.» 
24Kur morën vesh dhjetë të tjerët, u zemëruan me të dy vëllezërit. 25Prandaj Jezusi i 
thirri dhe u tha: «Siç e dini, sundimtarët shtypin popujt e tyre dhe të mëdhenjtë 
shpërdorojnë pushtetin e tyre. 26Por te ju nuk duhet të jetë ashtu. Kush prej jush do të 
bëhet i madh, duhet t’u shërbejë të tjerëve, 27dhe kush do të jetë në krye, duhet të jetë 
skllav i të gjithëve. 28Madje edhe unë, Biri i njeriut, nuk erdha për t’u shërbyer, por për 
të shërbyer e për të flijuar jetën time si çmim për çlirimin e shumë vetave.» 
 
Shërimi i dy të verbërve 
(Mk 10.46-52; Lk 18.35-43) 
29Kur po largoheshin nga Jeriho, Jezusit po i shkonte pas një turmë e madhe njerëzish. 
30Dy të verbër që rrinin pranë rrugës, dëgjuan se Jezusi po kalonte dhe bërtitën: «O 
Zot, Biri i Davidit, ki mëshirë për ne!» 31Njerëzit u tërhoqën vërejtje, por ata bërtitën 
edhe më fort: «O Zot, Biri i Davidit, ki mëshirë për ne.» 32Jezusi u ndal, i thirri të dy dhe 
i pyeti: «Ç’kërkoni prej meje?» 33Ata iu përgjigjën: «Që të shohim, o Zot.» 34Jezusi pati 
mëshirë për ta dhe u preku sytë. Atyre iu kthye shikimi menjëherë dhe shkuan pas tij. 
 
Hyrja mesianike në Jerusalem 
(Mk 11.1-11; Lk 19.28-40; Gjn 12.12-19) 

Pak para Jerusalemit, ata arritën në një fshat me emrin Bet-Page, rrëzë malit të 
Ullinjve. Atje Jezusi dërgoi përpara dy nxënës 2dhe u tha: ”Shkoni në atë fshatin 

përballë. Atje do të gjeni një gomaricë bashkë me kërriçin e saj. Zgjidhini të dy e m’i 
sillni këtu! 3E në qoftë se ju thotë gjë ndokush, i thoni: «I duhen Zotit». Dhe menjëherë 
do t’i lëshojë.” 4Kështu u plotësua ajo që kishte parathënë profeti (Zekarja). 5Tregojini 

qytetit Jerusalem; mbreti yt i mëshirshëm po vjen tek ti duke ngarë gomaricën dhe 

kërriçin e saj. 6Të dy nxënësit shkuan dhe vepruan sipas urdhrit të Jezusit. 7Ia sollën 
gomaricën dhe kërriçin, i vunë rrobat e veta mbi ta, dhe Jezusi hipi mbi gomaricë. 
8Shumë njerëz i shtruan rrobat e tyre si qilim gjatë rrugës, të tjerët filluan të thyenin 
degë dhe t’i shtronin rrugës. 9Populli që shkonte para e pas Jezusit, i brohoriste: 
«Hosha-na, o Biri i Davidit! Rroftë ai që vjen në emër të Zotit! Hosha-na! Lavdi 
Perëndisë në më të lartët qiej!» 
10Kur Jezusi hyri në Jerusalem, u turbullua mbarë qyteti. «Kush është ky?» – pyetnin 
njerëzit. 11Turma e njerëzve që shoqëronte Jezusin, tha: «Ky është Profeti, Jezusi nga 
Nazareti i Galilesë.» 
 
Jezusi në Tempull 
(Is 56,7; Jr 7.11; Mk 11.15-19; Lk 19.45-48; Gjn 2.13-22) 
12Jezusi hyri në Tempull dhe i dëboi të gjithë tregtarët e blerësit. Këmbyesve të parave 
u përmbysi tavolinat kurse shitësve të pëllumbave banakët. 13Dhe u tha: «Në Shkrimin 
e shenjtë thuhet: Tempulli im do të quhet shtëpi lutjeje (për të gjitha kombet). ♦ Por ju e 
shndërruat në skutë batakçish!» 
14Pastaj në Tempull iu afruan të verbrit dhe paralitikët, dhe ai i shëroi. 15Kur panë 
mrekullitë që bëri Jezusi, kryepriftërinjtë dhe mësuesit e Ligjit u zemëruan. U inatosën 
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për fëmijët në Tempull që brohoritnin: «Hoshana, o Biri i Davidit!» 16Dhe pyetën 
Jezusin: «A dëgjon se ç’po brohoritin këta?» Jezusi u tha: «Sigurisht! A nuk e keni 
lexuar në Shkrimin e shenjtë: Ti bën që të të lavdërojnë foshnjat dhe të miturit.» 
17Pastaj Jezusi u largua, doli nga qyteti dhe kaloi natën në Bet-Anje. 
______ 
♦ Këta tregtarë po okuponin oborrin e johebrenjve, që ishte një zonë në tempull ku johebrenjtë 
mund të luteshin. Kjo tregon se edhe në DhV Perëndia ishte i shqetësuar për ta, ndryshe nga 
udhëheqësit hebrenj. Përveç kësaj, njerëzit po e përdorin këtë oborr për rrugë që u bien shkurt. 
 
Jezusi dhe fiku 
(Mk 11.12-14,20-24) 
18Të nesërmen në mëngjes, Jezusi u kthye në Jerusalem. Rrugës kishte uri. 19Kur pa 
një fik pranë udhës, iu afrua; por nuk gjeti gjë tjetër veçse gjethe. Pastaj i tha pemës: 
«Mos bëfsh kurrë fruta!»  Dhe fiku u tha aty për aty. 
20Nxënësit e panë këtë plot habi dhe pyetën: «Si ka mundësi që fiku të thahet 
menjëherë?» 21Jezusi u përgjigj: ”Ju siguroj se në qoftë se keni besim te Zoti dhe nuk 
dyshoni, mund të bëni jo vetëm atë që i bëra unë këtij fiku, por mund t’i thoni edhe 
këtij mali: «Çohu e hidhu në det!», e do të bëhet ashtu. 22Mjafton që të keni besim dhe 
do të merrni gjithçka që kërkoni nga Zoti.” 
 
Çështja e pushtetit 
(Mk 11.27-33; Lk 20.1-8) 
23Jezusi hyri në Tempull dhe u foli njerëzve. Por iu afruan kryepriftërinjtë dhe 
këshilltarët dhe e pyetën: «Kush të jep të drejtën të paraqitesh këtu? Kush ta dha këtë 
pushtet?» 
24«Do t’ju bëj edhe unë një pyetje.» – u përgjigj Jezusi. – «Në qoftë se më përgjigjeni, 
atëherë do t’ju tregoj me çfarë pushteti i bëj këto. 25Më thoni: Kush ia dha Gjon 
Pagëzorit pushtetin për të pagëzuar? Zoti apo njerëzit?» Ata u menduan: ”Në qoftë se 
themi «Zoti», atëherë ai do të na pyesë: «Përse nuk i besuat Gjonit?» 26Por në qoftë se 
themi: «Njerëzit», atëherë populli do të hidhet kundër nesh, sepse të gjithë janë të 
bindur se Gjoni ishte profet.” 27Prandaj i thanë Jezusit: «Nuk e dimë.» «As unë, pra, – u 
tha Jezusi, – nuk do t’ju tregoj kush ma dha këtë pushtet.» 
 
Shëmbëlltyra për dy djemtë 
28”Çfarë mendoni për tregimin që vijon? Një baba kishte dy djem. Iu drejtua të parit e i 
tha: «Biro, dil sot e puno në vresht!» 29«Nuk dua» – iu përgjigj biri; por më vonë ndërroi 
mendje dhe shkoi. 30Kështu i tha Ati edhe birit të dytë. «Po shkoj, o atë», – iu përgjigj ai, 
por në të vërtetë nuk shkoi. 31Cili prej të dyve kreu vullnetin e të atit?” 
«I pari» – iu përgjigjën ata. Jezusi u tha: «Ndërsa unë po ju them: Tagrambledhësit dhe 
prostitutat hyjnë në mbretërinë e Perëndisë më tepër se ju. 32Gjon Pagëzori erdhi për 
t’ju treguar rrugën e drejtë, por ju nuk i besuat. Edhe kur patë se si e pranuan lajmin 
e tij tagrambledhësit dhe prostitutat, ju as e dëgjuat, as ndryshuat qëndrimin dhe 
sjelljen tuaj!» 
 
Shëmbëlltyra e vreshtarëve të këqij 
(Mk 12.1-12; Lk 20.9-19) 
33”Dëgjoni shëmbëlltyrën tjetër: ishte një pronar që kishte mbjellë një vresht, e kishte 
rrethuar me gardh, kishte ndërtuar shtrydhësen e rrushit dhe kishte ngritur kasollen 
e vrojtimit. Pastaj ua besoi vreshtin vreshtarëve të tij dhe u nis. 34Në kohën e të vjelave 
dërgoi te vreshtarët lajmëtarët e vet për të marrë prodhimin që i takonte. 35Por 
punëtorët njërin e rrahën, një tjetër e mbytën e një tjetër e vranë me gurë. 
36Pronari dërgoi edhe njëherë lajmëtarë, më shumë se herën e parë; edhe këtyre ua 
bënë ashtu. 
37Në fund dërgoi të birin, sepse mendonte: «Të paktën do të kenë respekt për djalin 
tim.» 38Por kur e panë duke u afruar, vreshtarët i thanë njëri-tjetrit: «Ky është 
trashëgimtari. Ta vrasim dhe vreshti do të na takojë neve.» 39Kështu e kapën, e nxorën 
nga vreshti dhe e vranë. 
40Tani, kur të vijë vetë pronari i vreshtit, ç’do t’u bëjë ai vreshtarëve?” – i pyeti Jezusi. 
41Ata thanë: «Do t’i zhdukë këta keqbërës dhe do t’ua besojë të tjerëve vreshtin e tij, të 
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cilët do t’ia japin prodhimin porsa të vijë koha e të vjelave.» 42Jezusi i pyeti: «Kurrë nuk 
e lexuat atë që është shkruar në Shkrimin e shenjtë: Guri që ndërtuesit hodhën tej, 

është bërë tani guri i qoshes. Zoti e bëri këtë mrekulli ♦  dhe ne e pamë? 43-44Kush do të 
bjerë në këtë gur ♦♦  do të dërrmohet, dhe kujt do t’i bjerë ♦♦♦  ky gur, ai do të 
copëtohet. Prandaj po ju them: Mbretëria e Perëndisë do t’ju hiqet.♥  Ajo do t’i jepet 
popullit që do të veprojë sipas kërkesave të kësaj përgjegjësie.» 
45Kryepriftërinjtë e farisenjtë vunë re se të dyja shëmbëlltyrat u drejtoheshin atyre. 
46Donin ta arrestonin Jezusin, por nuk guxuan, sepse populli e mbante për profet. 
_______________________________ 
♦ të ringjalljes. ♦♦ d.m.th. kush nuk pranon të besojë në Mesinë. ♦♦♦ kush do të dënohet nga 
Mesia. ♥ privilegji i shërbimit të Perëndisë. 

 
Shëmbëlltyra e kremtimit të dasmës 
(Lk 14.15-24) 

Jezusi u tregoi edhe një shëmbëlltyrë tjetër: 2”Mbretëria e qiellit është si një 
mbret që bëri dasmën për djalin e tij. 3Kishte dërguar shërbëtorët e tij për të 

thirrur në dasmë të ftuarit; por ata nuk donin të vinin. 4Prandaj dërgoi tek ata 
shërbëtorë të tjerë dhe u tha të thoshin: «Gostinë e kam gati: demat dhe bagëtitë e 
majme i thera! Gjithçka është gati! Ejani në dasmë!» 5Por ata nuk ia vunë veshin: njëri 
shkoi në arën e tij, tjetri në dyqanin e tij. 6Disa të tjerë, madje, i kapën shërbëtorët e 
mbretit, i rrahën dhe i vranë. 
7Prandaj mbreti u zemërua dhe dërgoi ushtrinë e tij. Ushtarët i vranë këta vrasës dhe 
qytetin e tyre e bënë shkrumb e hi. 8Pastaj u tha shërbëtorëve të tij: «U bënë përgatitjet 
për dasmë, por të ftuarit e treguan që nuk e meritonin. 9Tani shkoni në rrugë të madhe 
e thirrni në dasmë cilindo që të hasni.» 10Shërbëtorët dolën në rrugë dhe sollën të gjithë 
ata që gjetën: të mirë e të këqij. Kështu, salloni i dasmës u mbush me të ftuar. 
11Kur hyri për të parë të ftuarit, mbreti vuri re aty një njeri që nuk kishte veshur 
petkun e dasmës. I tha: 12«Si hyre këtu pa veshur petkun e dasmës?» Njeriu heshti. 
13Mbreti u tha shërbëtorëve: «Lidheni këmbë e duar dhe nxirreni jashtë në terr, ku të 
vajtojë e të kërcëllijë dhëmbët!» 14Ka vërtet shumë të ftuar, por pak të zgjedhur.” 
 
Çështja e pagimit të tatimit 
(Mk 12.13-17; Lk 20.20-26) 
15Pas pak farisenjtë vendosën ta zinin Jezusin në grackë me një pyetje delikate. 
16Dërguan te Jezusi njerëzit e tyre bashkë me disa anëtarë të partisë së Herodit; ♦ ata i 
thanë: «Mësues, ne e dimë se ti merresh vetëm me të vërtetën. Ti i tregon secilit hapur 
se si duhet të jetojë sipas vullnetit të Zotit. Ti nuk lejon të ndikohesh vërtet nga 
njerëzit, edhe në qoftë se ata janë me ndikim. 17Prandaj na thuaj mendimin tënd: a 
lejohet sipas Ligjit tonë t’i paguhet Cezarit romak tatimi apo jo?» 18Jezusi e nuhati 
keqdashjen e tyre dhe tha: «Hipokritë, ju doni të më zini ngushtë? 19Më tregoni njërën 
prej monedhave me të cilat e paguani tatimin.» 20Ata i nxorën një monedhë argjendi 
dhe ai i pyeti: «E kujt është kjo fytyrë e ky mbishkrim?» 21«E Cezarit!» – iu përgjigjën 
ata. Jezusi tha: «Kthejini, pra, Cezarit atë që i takon Cezarit, dhe Perëndisë atë që i 
takon Perëndisë.» 22Kur e dëgjuan përgjigjen, u habitën dhe u larguan pa bërë zë. 
_________ 
♦ Kjo fraksion donte të qeveriseshin nga një anëtar i familjes së Herodit dhe jo nga një 
guvernator romak. 
 
Ringjallja e të vdekurve 
(Mk 12.18-27; Lk 20.27-40) 
23Atë ditë shkuan tek ai disa saducenj. — Saducenjtë pohojnë se nuk ka ringjallje ♦ — 
24”Rabin, – i thanë ata, – Moisiu ka vendosur që në qoftë se një njeri i martuar vdes pa 
lënë fëmijë, atëherë i takon të vëllait të martohet me vejushën për t’i lënë pasardhës. 
25Tani, midis nesh kishte shtatë vëllezër. Më i madhi u martua dhe vdiq pa lënë fëmijë 
dhe ia la gruan vëllait të tij. 26Pastaj i dyti u martua me vejushën, por edhe ai vdiq pa 
lënë fëmijë; edhe të tretit i ndodhi ashtu. Kështu ndodhi me të gjithë deri tek i shtati! 
27Më në fund vdiq edhe gruaja. 28Në këtë «ringjallje», pra, e cilit prej këtyre të shtatëve 
do të jetë gruaja, sepse të gjithë e kishin për grua?” 
29«Gaboni plotësisht, – u përgjigj Jezusi, – sepse nuk e kuptoni as Shkrimin e shenjtë, 
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as fuqinë e Perëndisë. 30Pas ringjalljes nuk do të ketë martesë, sepse njerëzit e 
ringjallur do të jenë si engjëjt në qiell. 31E përsa i përket ringjalljes nga të vdekurit, siç 
duket, nuk keni lexuar kurrë që Zoti tha: 32Unë jam Perëndia e Avrahamit, i Izakut dhe i 

Jakovit. Ai është Perëndia e të gjallëve, e jo i të vdekurve!» 33Kjo përgjigje u bëri 
dëgjuesve përshtypje të thellë. 
_________ 
♦ As saducenjtë as samaritanët nuk besuan në ringjallje. Esenët besonin vetëm në mbijetesën 
e shpirtit, kurse farisenjtë nuk besonin në një trup mbinatyror. 
 
Urdhërimi më i madh 
(Mk 12.28-34; Lk 10.25-28) 
34Kur farisenjtë vunë re se Jezusi ua kishte mbyllur gojën edhe saducenjve, ata u 
bashkuan. 35Njëri prej tyre, mësues i Ligjit, donte ta zinte Jezusin në grackë, prandaj e 
pyeti: 36«Mësues, cili është urdhërimi më i madh i Ligjit?» 37Jezusi u përgjigj: «Duaje 

Zotin, Perëndinë tënd, me gjithë zemër, me gjithë vullnet dhe me gjithë mend! 38Ky është 
urdhërimi më i madh dhe më i rëndësishëm. 39I dyti është po aq i rëndësishëm: Duaje 

të afërmin tënd si vetveten! 40Në këto dy urdhërime përfshihet ajo që Perëndia kërkon 
në Ligj dhe në librat e Profetëve.» 
 
Biri i Davidit apo Zoti i Davidit? 
(Mk 12.35-37; Lk 20.41-44) 
41Pastaj Jezusi iu drejtua farisenjve të mbledhur dhe i pyeti: 42«Ç’mendoni ju për 
Mesinë? Biri i kujt është ai?» «I Davidit», – u përgjigjën ata. 43Jezusi tha: «Atëherë pse e 
quan Davidi, i frymëzuar nga Shpirti i shenjtë, Zot të vetin? Davidi tha vërtet: 
44Perëndia, Zoti, të thotë ty, Zoti dhe Mbreti im: «Ulu në të djathtën time gjersa t’i nënshtroj 

armiqtë e tu dhe t’i vë për shtrojë të këmbëve të tua.»  45Përderisa Davidi e quan atë vetë 
Zotin e tij, si ka mundësi që ai të jetë (vetëm) biri i tij?» 46Askush nuk arriti t’i përgjigjej. 
Që atëherë nuk guxonte askush ta pyeste më. 
 
Paralajmërimi për t’u ruajtur nga farisenjtë dhe mësuesit e Ligjit 
(Mk 12.38-39; Lk 11.43, 46; 20.45-46) 

Pastaj Jezusi iu drejtua turmës dhe nxënësve të tij, 2dhe u tha: ”Mësuesit e 
Ligjit dhe farisenjtë janë shpjeguesit zyrtarë të Ligjit që ju ka dhënë Moisiu. 3Ju 

duhet, pra, ta dëgjoni dhe ta zbatoni atë që urdhërojnë ata.♦ Por ju nuk duhet të 
drejtoheni sipas sjelljes së tyre, sepse ata vetë nuk e zbatojnë atë që japin mësim. 4Ata 
lidhin barrë të rënda, ua ngarkojnë ato njerëzve, kurse vetë nuk lëvizin as gishtin që t’i 
mbajnë. 5Gjithçka që bëjnë, është vetëm me qëllim që t’i shohin njerëzit. Ata mbajnë 
rripa lutjesh dhe tufa fijesh veçanërisht të gjata në rrobat e tyre që të bien në sy. 6Në 
gosti dëshirojnë kryet e vendit, në shërbesa nëpër sinagoga ulen në vendet e para. 
7Pranojnë me dëshirë përshëndetje të ndershme në sheshe dhe me kënaqësi lejojnë t’i 
quajnë njerëzit «rabin» (mësuesi i shkëlqyeshëm). 
8Por ju mos lejoni t’ju quajnë «rabinë», sepse jeni të gjithë vëllezër dhe vetëm njëri 
(Mesia) është Mësuesi juaj. 9Edhe këtu në tokë mos e quani asnjërin «atë», sepse keni 
vetëm një Atë — atë që është në qiell! 10Gjithashtu, mos lejoni t’ju quajnë udhëheqës, 
sepse keni vetëm një udhëheqës — Mesinë! 11Për këtë më i madhi ndër ju le të jetë 
shërbëtori juaj. 12Dhe pikërisht kush ngrihet lart, atë do ta poshtërojë Zoti; por kush 
nuk e vlerëson veten, atë do ta lartësojë Zoti.” 
__________ 
♦ d.m.th. me kusht se mësimi i tyre përputhet me atë të Moisiut. 
 
Jezusi qorton farisenjtë dhe mësuesit e Ligjit 
(Mk 12.40; Lk 11.39-42, 44, 52; 20.47) 
13«Mjerë ju, mësuesit e Ligjit dhe farisenj! Hipokritë! Ju ua mbyllni njerëzve derën për 
në mbretërinë e Perëndisë! Ju vetë nuk hyni, as lejoni të hyjnë ata që duan. 14Mjerë ju, 
mësuesit e Ligjit dhe farisenj! Hipokritë! Ju bëni lutje të gjata, që të lini përshtypje të 
mira, kurse, në të vërtetë, jeni mashtrues që ua hiqni me mashtrim vejushave 
pasurinë e tyre. Ju do të dënoheni në mënyrën më të rreptë. 15Mjerë ju, mësuesit e 
Ligjit dhe farisenj! Hipokritë! Ju endeni nëpër tërë botën për të fituar një anëtar të 
partisë suaj, e kur e gjeni, e bëni atë një kandidat për ferrin dy herë më të keq se veten 
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tuaj! ♦ 
16Mjerë ju! Ju doni t’i udhëhiqni të tjerët, kurse vetë jeni të verbër! Ju thoni: Kush 
betohet për Tempullin, nuk është i lidhur; kurse kush betohet për arin e Tempullit, 
atëherë është i lidhur. 17Ja ç’jeni ju, të marrë e të verbër! Po cili është më i 
rëndësishëm: ari apo Tempulli që ia kushton arin Zotit? 18Gjithashtu, ju thoni: Kush 
betohet për altarin, nuk është i lidhur; kurse kush betohet për flijimin që është mbi 
altar, atëherë është i lidhur! 19Të verbër! Çfarë është më e rëndësishme: dhurata e 
flijuar apo altari që ia kushton flijimin Zotit? 20Kush betohet për altarin, betohet edhe 
për gjithçka që është mbi të, 21dhe kush betohet për Tempullin, betohet edhe për Zotin 
që banon atje. 22Kush betohet për qiellin, betohet për fronin e Perëndisë dhe për 
Perëndinë që rri mbi të. 
23Mjerë ju, mësuesit e Ligjit dhe farisenj! hipokritë! Ju i jepni Zotit të dhjetën e 
gjithçkaje që keni, edhe të erëzave, si të dhjetën e mendrës, të koprës dhe të qimnonit, 
por nuk e çani kokën për atë që është më e rëndësishme në Ligj: drejtësinë, mëshirën 
dhe besnikërinë. E pikërisht ato duhet t’i plotësoni pa lënë pas dore të tjerat. 24Ju 
dëshironi të udhëhiqni të tjerët, kurse vetë jeni të verbër! Kur kulloni verën në gotë, ju 
hiqni mushkonjën, por kapërdini devenë! 
25Mjerë ju, mësuesit e Ligjit dhe farisenj! Hipokritë!  Gotat dhe enët tuaja i mbani të 
pastra nga ana e jashtme, por ato që pini e që hani, i keni vjedhur në saje të lakmisë 
suaj. 26Farisenj të verbër! Shikoni së pari pastërtinë e brendshme, atëherë të gjitha të 
jashtmet do të jenë të pastra. 
27Mjerë ju, mësuesit e Ligjit dhe farisenj! Hipokritë! Ju u ngjani varreve të zbardhuara 
me gëlqere, që duken të bukura përjashta, por përbrenda kanë eshtra të vdekurish me 
gjithfarë ndyrësie. 28Kështu jeni edhe ju; përjashta njerëzve u dukeni të përshpirtshëm, 
kurse përbrenda jeni krejt hipokrizi e padrejtësi. 
__________ 
♦ sepse të dy besojnë se mund ta meritojnë shpëtimin e tyre me veprat e tyre. 
 
Dënimi do të vijë 
(Lk 11.47-51) 
29Mjerë ju, mësuesit e Ligjit dhe farisenj! Hipokritë! Ju u ndërtoni profetëve varre 
madhështore dhe stolisni varret e besnikëve ndaj Ligjit. 30E thoni: Në qoftë se ne do të 
jetonim në kohën e të parëve, nuk do t’i ndihmonim me vrasjen e profetëve. 31Me këtë e 
pranoni se jeni pasardhësit e këtyre vrasësve të profetëve. 32Vazhdoni e mbushni 
kupën e të parëve tuaj! 
33Ju gjarpërinj! Si do t’i shpëtoni dënimit me ferr? 34Dëgjoni mirë! Unë do t’ju dërgoj 
profetë, njerëz të urtë dhe mësues të vërtetë të Ligjit. Disa prej tyre do t’i vritni, disa do 
t’i kryqëzoni, dhe të tjerët do t’i fshikulloni në sinagogat tuaja dhe do t’i ndiqni nga 
njëri qytet në tjetrin. 35Kështu, mbi ju do të bjerë përgjegjësia për vrasjen e të gjithë të 
pafajshmëve, nga Abeli gjer te Zekarja, biri i Berekisë, të cilin e vratë midis shtëpisë së 
Tempullit dhe altarit për flijimet e përkushtimit. ♦ 36Unë po ju them: Dënimi për të 
gjitha këto vepra të poshtra do të bjerë mbi këtë brez! 
__________ 
♦ Kjo tregon se Zakaria, biri i Berekisë ishte martiri i fundit i periudhës së DhV, por në II Kron 
24,20 ai quhet nip i priftit Jehojada, ndoshta pas gjyshit të tij të famshëm, i cili kohët e fundit 
vdiq në moshën 130-vjeçare (II Kronik 24,15). Mateu duhet të ketë pasur qasje në dokumente 
që e përmend babanë e tij. 
 
Vajtimi për Jerusalem 
(Lk 13.34-35) 
37O Jerusalem, Jerusalem, ti i vret profetët dhe mbyt me gurë lajmëtarët që të dërgon 
Zoti. Sa herë desha t’i bashkoja banorët e tu si klloçka zogjtë nën krahët e saj, por ti 
nuk deshe! 38Prandaj Zoti do ta braktisë Tempullin tënd dhe Tempulli do të mbetet i 
shkretuar! 39Unë po ju them: Nuk do të më shihni më qysh tani e derisa të thërritni: 
Rroftë ai që vjen në emër të Zotit!» 
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Shpallja e shkatërrimit të Tempullit 
(Mk 13.1-2; Lk 21.5-6) 

Kur Jezusi doli nga Tempulli e po largohej, iu afruan nxënësit për t’i treguar me 
gisht ndërtesat e Tempullit. 2Por Jezusi tha: «A po i shihni të gjitha këto? Ju 

siguroj se këtu nuk do të mbetet asnjë gur mbi gur. Gjithçka do të rrafshohet.» 
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Fillimi i vështirësive për Izraelin 
(Mk 13.3-13; Lk 21.7-19) 
3Pastaj Jezusi iu ngjit malit të Ullinjve. U ul dhe nxënësit iu afruan. Ata e pyetën: «Na 
trego kur do të ndodhin këto dhe cila do të jetë shenja e ardhjes sate dhe e mbarimit të 
kësaj epoke?» 
4Jezusi u përgjigj: ”Kini kujdes që të mos ju mashtrojë ndokush. 5Shumë veta do të 
paraqiten nën emrin tim dhe do të pohojnë: «Unë jam Mesia!» Kështu, ata do të 
mashtrojnë shumë njerëz. 6Mos u trembni kur larg e afër të shpërthejnë luftëra. Të 
gjitha këto do të ndodhin, por ende nuk do të vijë fundi! 7Një popull do të luftojë 
kundër tjetrit, një shtet do të sulmojë tjetrin. Kudo do të ketë uri dhe tërmete. 8Por të 
gjitha këto janë vetëm fillimi i fundit – si fillimi i dhembjeve të lindjes.” 
9«Pas kësaj njerëzit do t’ju dorëzojnë, do t’ju torturojnë dhe do t’ju vrasin. Mbarë bota 
do t’ju urrejë sepse më takoni mua. 10Pastaj shumë veta do të heqin dorë nga feja dhe 
do ta tradhtojnë e urrejnë njëri-tjetrin. 11Shumë profetë të rremë do të paraqiten dhe do 
të udhëheqin në rrugë të gabuar shumë njerëz. 12Meqenëse do të triumfojë e keqja, 
dashuria do të shuhet te shumica. 13Por kush qëndron i patundshëm deri në fund, do 
të shpëtojë. 14Por më parë do të shpallet lajmi i mirë në mbarë tokën, që të gjithë të 
dëgjojnë për ftesën në mbretërinë e Perëndisë. Vetëm atëherë do të vijë mbarimi. 
 
Ngushtica e madhe 
(Mk 13.14-23; Lk 21.20-24) 
15Në Tempull do të futet shtatorja idhujtare e egërsirës shkretimprurëse, për të cilën 
shkruhet në librin e profetit Daniel. – Kush e lexon këtë, le të mendojë ç’do të thotë kjo! 
– 16Kur ta shohin atje, të gjithë banorët e Judesë duhet të ikin në mal. 17Kush të 
ndodhet mbi tarracë, mos të zbresë për të marrë ndonjë gjë në shtëpinë e tij. 18Kush të 
ndodhet në arë, mos të kthehet për të marrë pallton e tij. 19Kjo kohë do të jetë 
veçanërisht e vështirë për gratë shtatzëna e për ato që do t’u japin gji foshnjave. 
20Lutjuni Zotit që të mos ju duhet të ikni në dimër ose një të shtunë. 21Ajo që do të 
ndodhë, do të jetë vërtet më e tmerrshme se gjithçka që ka ndodhur qysh nga fillimi i 
botës ose që do të ndodhë ende. 22Në qoftë se Zoti nuk do ta shkurtonte atë kohë të 
terrorit, asnjëri nuk do të shpëtonte gjallë. Por ai e shkurtoi për hir të të zgjedhurve të 
tij.» ♦ 
23”Në qoftë se atëherë ndokush të thotë: «Ja, këtu është Mesia!» ose «Atje është!» – mos i 
besoni! 24Do të paraqiten vërtet mesi të rremë dhe profetë të rremë. Ata do të bëjnë 
mrekulli të mëdha, aq sa t’i mashtrojnë, po të ishte e mundur, edhe të zgjedhurit. 
25Mos e harroni, këtë jua kam parashikuar! 26Prandaj, në qoftë se thonë: «Ja tek është 
(Mesia) në shkretëtirë», mos dilni! Ose në qoftë se thonë: «Ja tek është në strehim», mos 
besoni! 27Biri i njeriut do të vijë vërtet papritur e në mënyrë të dukshme për të gjithë, si 
vetëtima që dridhet në qiell prej lindjes deri në perëndim. 28Ku ka kërmë, mblidhen 
shkabat.» 
________ 
♦ Kjo nuk i referohet Izraelit në tërësi, por besimtarëve (hebrenjve) (shih Isaia 65,8-9) pasi na 
thuhet diku tjetër (2 Sel 2) se kombi hebre në tërësi do të mashtrohet nga antikrishti (mesia e 
rremë). 
 
Ardhja e Birit të njeriut 
(Mk 13.24-27; Lk 21.25-28) 
29”Pak pas kësaj kohe të terrorit, dielli do të nxihet, hëna nuk do të ndritë më, yjët do të 
bien nga qielli dhe trupat qiellore do të lëkunden. ♦ 30Pastaj në qiell do të duket shenja: 
Biri i njeriut. Të gjitha fiset e tokës do të qajnë dhe do ta shohin Birin e njeriut duke 
ardhur mbi retë e qiellit me fuqi dhe madhështi të paparë. 31Kur t’i bjerë borisë, ai do t’i 
dërgojë engjëjt e tij nga të gjitha anët e horizontit për t’i bashkuar të zgjedhurit e tij ♦♦ 
kudo qofshin në botë. 
___________ 
♦ Kjo do të tregojë rënien e kësaj rendi botëror të tanishëm dhe fuqive kozmike që e kontrollojnë 
atë. ♦♦ Kjo mjaft qartë i referohet rrëmbimit të Kishës dhe jo të bashkimit të Izraelit, që paraqet 
një pamje mjaft të ndryshme (shih Isaia 60,8-9 dhe 66,20). 
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Shëmbëlltyra e fikut 
(Mk 13.28-31; Lk 21.29-33) 
32Le të nxjerrim mësim nga fiku. Kur të derdhet lëngu në degë e të çelin gjethet, ta dini 
se vera është afër. 33Kështu është edhe kur ta shihni se po afrohen të gjitha këto; ♦ 
atëherë dijeni se ju pret menjëherë fundi. 
34Unë po ju them: Ky brez do t’i përjetojë këto të gjitha. ♦♦ 
35Qielli e toka do të zhduken, por fjalët e mia nuk do të bien poshtë. 
36Por askush nuk e di ditën ose orën kur do të ndodhë kjo – askush, as engjëjt në qiell, 
as Biri; vetëm Ati e di. 
_______________________________ 
♦ shenjat në qiell. ♦♦ ngjarjet lidhur me pushtimin e Jerusalemit nga romakët.  
 
Ndarja vendimtar ndër Israel 
(Mk 13.32-37; Lk 17.26-30, 34-36; Mt 13,36-43) 
37Kur të vijë Biri i njeriut, do të jetë si në kohën e Noahut. 38Atë kohë para përmbytjes 
së madhe, njerëzit hanin e pinin si zakonisht, burrat merrnin gra e gratë burra – deri 
në ditën kur Noahu hyri në anijen e madhe. 39Nuk u shkonte nëpër mend që do t’u 
ndodhte gjë derisa erdhi përmbytja dhe i fshiu. Kështu do të jetë kur të vijë Biri i 
njeriut. 40Nga dy veta që do të gjenden në arë, njëri do të merret e tjetri do të lihet.♦ 
41Nga dy gra që do të bluajnë në mokër, njëra do të merret e tjetra do të lihet. 
42Prandaj rrini zgjuar, sepse nuk e dini se në ç’ditë do të vijë Zoti juaj. 43Mos harroni: Po 
ta dinte përpara i zoti i shtëpisë se në ç’orë të natës do t’i vinte vjedhësi, do të rrinte 
zgjuar për të shmangur grabitjen. 44Prandaj rrini gati në çdo kohë, sepse Biri i njeriut 
do të vijë në atë orë kur ju nuk e pritni.» ♦♦ 
________ 
♦ d.m.th. në mbretërinë e Perëndisë në Izrael = do të shpëtohet. ♦♦ Ne e dimë përafërsisht kur 
do të vijë, sepse disa gjëra duhet të ndodhin së pari (shih 2 Sel 2), por jo kohën e saktë. 
 
Shërbëtori besnik 
(Lk 12.41-48) 
45”Silluni si shërbëtori besnik dhe i mençur, të cilin i zoti e ngarkoi me mbikëqyrjen e të 
gjithë shërbëtorëve të tjerë për t’i dhënë secilit racionin në kohën e duhur. 46Lum ai 
shërbëtor që, kur të kthehet i zoti, e gjen në punë. 47Ju siguroj se i zoti do t’i besojë të 
gjithë pasurinë e tij. 48Por në qoftë se ai është i pabesë dhe thotë me vete: «Zoti im do të 
vonohet» 49e fillon t’i rrahë shokët e tij e të bëjë gosti me pijanecë, 50atëherë i zoti do të 
kthehet një ditë krejtësisht papritur. 51Ai do ta zhdukë shërbëtorin që nuk parandiente 
asgjë dhe do ta dërgojë atje ku hipokritët vuajnë dënimin e tyre. Atje do të ketë vaj dhe 
kërcëllim dhëmbësh.” 
 
Shëmbëlltyra e dhjetë vajzave 

”Atëherë mbretërisë të qiellit do t’i ndodhë si në tregimin që po vijon: Dhjetë 
vajza dolën me kandilat e tyre, që të prisnin dhëndrin. 2Pesë prej tyre vepruan 

me mend, kurse pesë të tjerat pa mend. 3Të fundit morën me vete vetëm kandilat, 
4kurse të mençurat morën edhe rezervat e vajit. 
5Meqë dhëndri u vonua, ato u lodhën të gjitha dhe i zuri gjumi. 6Rreth mesnatës u dha 
lajmi: «Po vjen dhëndri! Dilini përpara!» 7Të dhjetë vajzat u zgjuan dhe rregulluan 
kandilat e tyre. 8Pastaj të pamençurat iu lutën të mençurave: «Na jepni pak prej vajit 
tuaj, se po na shuhen kandilat.» 9Por të mençurat thanë: 
«Kurrsesi! Që të mos na mungojë vaji as neve dhe as juve, më mirë shkoni tek tregtarët 
e blini për vete!» 
10Ato u nisën për të blerë vaj. Ndërkohë dhëndri arriti. Pesë të mençurat që ishin të 
përgatitura, hynë bashkë me të në dasmë dhe dera u mbyll pas tyre. 11Në fund erdhën 
edhe të tjerat dhe bërtitën: «O Zot, na e hap derën!» 12Por dhëndri nuk i priti e tha: 
«Nuk ju njoh fare!» 
13Prandaj rrini zgjuar se nuk dini as ditën, as orën. 
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Shëmbëlltyra e parasë së besuar 
(Lk 19.11-27) 
14Ndodh si me njeriun që u nis për rrugë. Ai thirri më parë shërbëtorët dhe u besoi 
atyre pasurinë e tij. 15Njërit i dha pesëqind monedha ari, tjetrit dyqind monedha dhe të 
tretit njëqind monedha, secilit sipas aftësisë. Pastaj u nis. 16I pari që kishte marrë 
pesëqind monedha, menjëherë bëri tregti dhe e dyfishoi shumën. 17Kështu veproi edhe i 
dyti; u shtoi dyqind monedhave edhe dyqind të tjera. 18Por ai që kishte marrë vetëm 
njëqind monedha, i fshehu paratë e të zotit nën dhe. 
19Pas një kohe të gjatë i zoti u kthye dhe u kërkoi shërbëtorëve llogari. 20I pari, që kishte 
marrë pesëqind monedha ari, doli e tha: «O zot, më ke besuar pesëqind monedha dhe 
unë kam fituar edhe pesëqind monedha të tjera; ja ku janë!» 21«Shumë mirë, – i tha i 
zoti, – ti je njeri i mirë dhe besnik. Ti dole besnik në gjëra të vogla, prandaj do të të 
besoj gjëra më të mëdha. Eja në gostinë time e gëzohu bashkë me mua.» 22Pastaj erdhi 
ai me dyqind monedha e tha: «Ti më dhe dyqind monedha, dhe unë kam fituar edhe 
dyqind.» 23«Shumë mirë, – i tha i zoti, – ti je njeri i mirë e besnik. Ti dole besnik në gjëra 
të vogla, prandaj unë do të të besoj gjëra më të mëdha. Eja në gostinë time e gëzohu 
bashkë me mua.» 
24Më në fund erdhi ai që kishte marrë njëqind monedha e tha: «O zot, unë e dija se ti je 
njeri i ashpër. Ti korr ku nuk mbolle, dhe mbledh ku nuk hodhe. 25Prandaj kisha frikë 
dhe e kam fshehur paranë nën dhe. Ja, po ta kthej.» 
26I zoti i tha: «Ti je dembel e përtac! Meqenëse e ke ditur se korr ku nuk mbolla dhe 
mbledh ku nuk hodha, 27atëherë pse nuk e depozitove paranë time në bankë? Dhe tani 
do ta kisha marrë përsëri me kamatë. 28Merrjani pjesën dhe jepjani atij që ka pesëqind 
monedha. 29Atij që ka vërtet (fituar shumë), do t’i jepet edhe më shumë dhe ai do të 
ketë me shumicë, e atij që nuk ka (fituar) asgjë, do t’i merret edhe depozita e vogël që 
ka! 30E këtë përtac nxirreni përjashta në terr, ku do të ketë vaj e kërcëllim dhëmbësh.»♦ 
________ 
♦ bëhet fjalë për një farise tipik. Duhet marrë parasysh se shumica e shëmbëlltyrave ua 
drejtoheshin parimisht dëgjuesve çifutë, e vetëm tërthorazi kishës. 
 
Delet dhe dhitë 
31Kur të vijë Biri i njeriut me madhështinë e tij, dhe bashkë me të të gjithë engjëjt, 
atëherë do të ulet mbi fronin e tij madhështor. 32Para tij do të mblidhen njerëz nga të 
gjithë popujt ♦ dhe ai do t’i ndajë në dy grupe, si bariu që ndan delet prej cjepve. 
33Delet do t’i vërë në anën e djathtë, kurse cjeptë në të majtën. 34Pastaj Mbreti do t’u 
thotë atyre që janë në anën e djathtë: «Afrohuni, ju që Ati im ju bekoi! Merreni për 
pronë mbretërinë që ju caktoi Zoti që nga fillimi i botës, 35sepse pata uri e më dhatë për 
të ngrënë, pata etje e më dhatë për të pirë; isha shtegtar e më dhatë strehë; isha pa 
veshje e më veshët; 36isha i sëmurë dhe erdhët të më shihni; isha në burg dhe erdhët 
për të më vizituar.» 
37Pastaj ata që e kryen vullnetin e Zotit, do të thonë: «O Zot, kur të pamë të uritur e të 
dhamë për të ngrënë, të etur e të dhamë për të pirë? 38Kur të pamë shtegtar e të dhamë 
strehë, pa veshje e të veshëm? 39Ose, kur të pamë të sëmurë apo në burg e erdhëm për 
të të vizituar?» 40Dhe Mbreti do t’u përgjigjet: «Ju siguroj se çdo gjë që bëtë për njërin 
nga këta nxënësit e mi të vegjël, e bëtë për mua.» 
41Pastaj mbreti do t’u thotë atyre që do të jenë në të majtë: «Ikni prej meje, të mallkuar, 
në zjarr të përjetshëm, të përgatitur për djallin e për engjëjt e tij, 42sepse isha i uritur e 
nuk më dhatë për të ngrënë, isha i etur e nuk më dhatë për të pirë, isha shtegtar e 
nuk më dhatë strehë, 43isha pa veshje e nuk më veshët, isha i sëmurë dhe në burg e 
nuk erdhët për të më vizituar.» 
44Pastaj edhe ata do ta pyesin Mbretin:  
«O Zot, kur të pamë të uritur, a të etur, a shtegtar, a pa veshje, a të sëmurë, a në burg 
e nuk u kujdesëm për ty?» 45Dhe ai do t’u përgjigjet: «Ju siguroj se çdo gjë që nuk bëtë 
për njërin prej këtyre nxënësve të mi të vegjël, nuk e bëtë as për mua.» 
46Këta do të shkojnë në mundim të përjetshëm, kurse të tjerët, që e kryen vullnetin e 
Zotit, do të shkojnë në jetën e përjetshme.” 
_____________ 
♦ Aludim për diasporën hebraike të mblodhur nga mesin e kombeve. (shih Ezek 20, 37-38 dhe 
34,17.22). 17 Tani kopeja ime, unë, Zoti, do ta gjykoj secilin nga ju dhe do t’i veçoj njerëzit e 
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mirë nga njerëzit e këqij, delet nga cjepta. (20,37) "Unë do të t’ju shtie në dorë dhe do të bëj që 
t'i bindeni besëlidhjes sime. Unë do t'ju heq nga mesi juaj ata që janë rebelë e mëkatarë. Unë 
do t'i nxjerr nga vendet ku banojnë tani, por nuk do t'i lejoj të kthehen në vendin e Izraelit. 
Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti ". 34,17) 
 
Komploti kundër Jezusit 
(Mk 14.1-2; Lk 22.1-2; Gjn 11.45-53) 

Kur i mbaroi të gjitha këto fjalime, Jezusi u tha nxënësve të tij: 2«Siç e dini, 
pasnesër është festa e Pashkës dhe Biri i njeriut do të dorëzohet për t’u 

kryqëzuar.» 
3Pastaj kryepriftërinjtë dhe këshilltarët bënë mbledhje në pallatin e kryepriftit që quhej 
Kajfa. 4Ata morën vendim ta arrestonin Jezusin fshehtazi e ta vritnin. 5«Por kjo nuk 
duhet të ndodhë (hapur) në kohën e festës», – thanë ata, – «që të mos bëhet ndonjë 
trazirë në popull.» 
 
Nderimi i Jezusit në Bet-Anje 
(Mk 14.3-9; Gj,12.1-8) 
6Jezusi ishte në Bet-Anje, në shtëpinë e Simonit, të ish-lebrosurit. 7Kur po rrinte pranë 
tryezës, iu afrua një grua. Ajo kishte një enë alabastri plot parfum të shtrenjtë që ia 
zbrazi mbi kokë. 8Nxënësit u zemëruan për këtë veprim e thanë: «Pse të bëhet një 
shpërdorim i tillë? 9Ky parfum mund të shitej shtrenjtë e fitimi t’u jepej të varfërve!» 
10Jezusi e dëgjoi këtë e tha: «Pse e mërzitni këtë grua? Ajo më bëri një shërbim të mirë. 
11Të varfrit i keni gjithmonë me vete, por mua nuk më keni përherë. 12Ajo e derdhi këtë 
parfum mbi trupin tim për ta përgatitur atë për varrim. 13Ju siguroj se gjithkund në 
botë ku do të shpallet ky lajm i mirë, do të merret vesh edhe çfarë bëri ajo dhe do të 
përkujtohet.» 
 
Juda bëhet tradhtar 
(Mk 14.10-11; Lk 22.3-6) 
14Pastaj Juda nga Karioti, njëri prej të dymbëdhjetë nxënësve, shkoi te kryepriftërinjtë 
15dhe u tha: «Çfarë më jepni që t’jua dorëzoj?» Ata i caktuan tridhjetë monedha 
argjendi. 16Që atëherë Juda filloi të kërkonte rastin e përshtatshëm  
për ta tradhtuar. 
 
Përgatitjet për darkën e Pashkës 
(Mk 14.12-21; Lk 22.7-14, 21-23; Gjn 13.21-30) 
17Ditën e parë të javës së festës, kur po hahej vetëm buka e ndorme, nxënësit iu afruan 
Jezusit dhe e pyetën: «Ku dëshiron ta përgatitim darkën e Pashkës?» 18Ai u përgjigj: 
”Shkoni te një njeri në qytet – ua dha emrin – dhe i thoni kështu: «Mësuesi ynë thotë: 
Koha ime po afrohet. Pashkën do ta festoj tek ti, bashkë me nxënësit e mi.»” 
19Nxënësit vepruan sipas urdhrit të Jezusit dhe e përgatitën darkën e Pashkës. 
 
Darka e fundit 
20Kur u ngrys, Jezusi u ul në tryezë bashkë me dymbëdhjetë nxënësit e tij. 21Kur po 
hanin, ai u tha: «Unë e di mirë: njëri prej jush do të më tradhtojë.» 22Nxënësit u 
tronditën dhe pyetën njëri pas tjetrit: «A mos jam unë, o Zot?» 23Jezusi u përgjigj: «Njëri 
prej tyre që e ngjyen kafshatën në pjatë me mua, do të më tradhtojë. 24Biri i njeriut, 
vërtet, do të vritet, siç thuhet në Shkrimin e shenjtë. Por mjerë ai njeri që e tradhton 
Birin e njeriut! Më mirë të mos ishte lindur fare!» 25Pastaj e pyeti edhe Juda, tradhtari i 
tij: «A mos jam unë, Mësues?» «E the vetë!» – iu përgjigj Jezusi. 
 
Pasha reinterpretohet në dritën e vdekjes së Mesisë 
(Mk 14.22-26; Lk 22.14-20; 1Kor. 11.23-25) 
26Kur po hanin, Jezusi mori bukën dhe tha lutjen e falënderimit, e ndau bukën, ua dha 
nxënësve të tij dhe tha: «Merreni, hajeni: ky është trupi im.» 27Pastaj mori kupën, tha 
lutjen e falënderimit, ua dha nxënësve e u tha: «Pijeni, ju të gjithë! 28Ky është gjaku im 
që do të derdhet si flijim për shumë veta, që mëkatet e tyre të falen. Me këtë gjak 
vuloset besëlidhja që lidh Zoti. 29Ju siguroj se që tani e tutje  
nuk do ta pi më verën e darkës së Pashkës derisa të pi – një verë të re – me ju në 
mbretërinë e Atit tim.» 

26
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30Pastaj kënduan psalmet ♦  e falënderimit dhe u nisën për në malin e Ullinjve. 
_____________ 
♦ pjesën e dytë të Hallelit (Ps 115-118). 

 
Jezusi dhe Pjetri 
(Mk 14.27-31; Lk 22.31-34; Gjn 13.36-38) 
31Udhës Jezusi u tha: «Sonte do të dilni të pabesë ndaj meje, sepse në Shkrimin e 
shenjtë thuhet: Unë do ta vras bariun, dhe dhentë e kopesë do të shpërndahen! 32Pas 
ringjalljes sime do të shkoj para jush në Galile.» 
33Pjetri e kundërshtoi: «Edhe sikur të tjerët do të dalin të pabesë, unë jo.» 34«Mos u 
mashtro!» – i tha Jezusi. – «Sonte, para se të këndojë gjeli, do të më mohosh tri herë.» 
35Por Pjetri tha: «Këtë, unë nuk do ta bëj kurrë, edhe sikur duhet të vdes me ty.» 
Kështu thanë edhe të gjithë nxënësit e tjerë. 
 
Në kopshtin e Gatshemenit 
(Mk 14.32-42; Lk 22.39-46) 
36Pastaj Jezusi shkoi me nxënësit e tij në një kopsht që quhej Gatshemen. Atje u tha: 
«Rrini këtu! Unë po shkoj pak më tutje, që të lutem.» 37Mori me vete Pjetrin dhe dy bijtë 
e Zebedeut. U trishtua dhe filloi të dridhej. 38Pastaj u tha: «Kam një barrë që gati po më 
mbyt. Qëndroni këtu dhe rrini zgjuar me mua.» 39Pastaj u largua pakëz, ra me fytyrë 
përtokë dhe iu lut Zotit: «Ati im, në qoftë se është e mundur, largoje prej meje këtë 
kupë vuajtjesh. Megjithatë, le të bëhet jo si dua unë, por si do ti.» 
40Pastaj u kthye te nxënësit dhe pa se i kishte zënë gjumi. I tha Pjetrit: «A nuk mund të 
rrini zgjuar me mua as për një orë të vetme? 41Rrini zgjuar e lutuni që të mos dështoni 
në provën e zjarrit që po vjen. Keni qëllime të mira, por jeni njerëz të dobët.» 
42Jezusi u largua përsëri dhe u lut: «Ati im, në qoftë se nuk mund të jetë ndryshe dhe 
unë duhet ta pi këtë kupë vuajtjesh, le të bëhet sipas vullnetit tënd.» 43Kur u kthye, ata 
po flinin përsëri; i kishin sytë të rënduar. 
44Jezusi u largua pakëz për herën e tretë dhe u lut duke përsëritur të njëjtat fjalë. 45Kur 
u kthye te nxënësit, u tha: «Akoma po flini e po pushoni? Ja, erdhi çasti; Biri i njeriut 
do t’u dorëzohet menjëherë armiqve të Zotit. 46Ngrihuni në këmbë! Të shkojmë. Ja, po 
vjen ai që do të më tradhtojë!» 
 
Jezusin e arrestojnë 
(Mk 14.43-50; Lk 22.47-53; Gjn 18.3-12) 
47Pa i mbaruar këto fjalë, u paraqit Juda, njëri prej dymbëdhjetë nxënësve, në krye të 
një çete njerëzish të armatosur me shpata e me shkopinj. I kishin dërguar 
kryepriftërinjtë e këshilltarët. 
48Tradhtari ishte marrë vesh me ta për shenjën (dalluese): «Atë që do të përshëndes 
duke e puthur, – u kishte thënë, – është ai! Kapeni!» 49Iu afrua menjëherë Jezusit dhe i 
tha: «Të përshëndes, Mësues!» dhe e puthi. 50Jezusi i tha: «Shok, bjeri drejt!» Pastaj të 
armatosurit u afruan, e kapën Jezusin dhe e arrestuan. 
51Njëri prej shoqëruesve të Jezusit nxori shpatën e vet, i ra shërbëtorit të kryepriftit dhe 
i preu veshin. 52Por Jezusi e urdhëroi: «Ktheje shpatën në mill; sepse të gjithë ata që 
rrokin shpatën, do të vdesin prej shpatës. 53A nuk e di që mund t’i kërkoj ndihmë Atit e 
Ai do të më dërgonte menjëherë më shumë se dymbëdhjetë legjione engjëjsh? 54Por 
atëherë si mund të plotësohen profecitë e Shkrimit të shenjtë që thonë se duhet të 
ndodhë kështu?» 
55Ndërsa atyre që e kishin arrestuar, Jezusi u tha: «Vërtet ju desh të dilni me shpata e 
me shkopinj për të më kapur? Mos jam vallë kriminel? Unë isha çdo ditë te ju në 
Tempull duke predikuar, por ju nuk më arrestuat. 56Por të gjitha këto duhet të 
ndodhin që të plotësohen fjalët e profetëve.» 
Pastaj të gjithë nxënësit e braktisën dhe ikën. 
 
Jezusi para këshillit të lartë 
(Mk 14.53-65; Lk 22.54-55, 63-71; Gjn 18.13-14, 19-24) 
57Njerëzit që e kishin arrestuar Jezusin, e çuan atë në pallatin e kryepriftit, Kajfës, ku 
ishin mbledhur mësuesit e Ligjit dhe këshilltarët. 58Pjetri e ndoqi Jezusin nga larg dhe 
shkoi në oborrin e kryepriftit. Atje u ul pranë rojtarëve për të parë se si do të 



 840

përfundonte puna. 
59Kryepriftërinjtë dhe mbarë këshilli kërkonin tashmë ta bënin Jezusin fajtor duke 
përdorur dëshmi të rreme, që të mund ta dënonin me vdekje. 60Por nuk arritën, edhe 
pse u paraqitën shumë dëshmitarë të rremë. Më në fund u paraqitën dy veta. 61Ata 
thanë: ”Ky njeri ka thënë: «Unë mund ta rrënoj Tempullin e Perëndisë e ta rindërtoj 
brenda tri ditësh!»” 
62Pastaj kryeprifti u ngrit në këmbë dhe e pyeti Jezusin: «Nuk ke asgjë për të thënë 
kundër këtyre padive?» 63Por Jezusi heshti. Kryeprifti tha: «Unë po të përbetoj me emrin 
e Perëndisë së gjallë: A je ti Mesia, Biri i Perëndisë?» 64Jezusi iu përgjigj: «Po. Ju siguroj 
se pas pak do ta shihni Birin e njeriut të ulur në të djathtë të të Gjithëfuqishmit (Zot). 
Gjithashtu, do ta shihni se si do të vijë mbi retë e qiellit.» 
65Pastaj kryeprifti grisi rrobat e veta e tha: «Kjo është një sharje kundër Zotit! Nuk na 
duhen më dëshmitarë! Ju e dëgjuat vetë. 66Çfarë vendimi nxirrni ju?» «Meriton 
vdekjen!» – thirrën ata. 
67Pastaj filluan ta pështynin në fytyrë dhe ta qëllonin me shpulla. Të tjerët e goditën 
68dhe u tallën me të duke thënë: «Ti, Mesi, gjeje kush të ra! Megjithatë, ti je profet!» 
 
Pjetri e mohon Jezusin 
(Mk 14.66-72; Lk 22.56-62; Gjn 18.15-18, 25-27) 
69Pjetri ishte ende ulur në oborr, kur iu afrua një shërbëtore e i tha: «Edhe ti ishe me 
Jezusin, galileasin.» 70Pjetri e mohoi para të gjithëve duke thënë: «Nuk po të kuptoj 
çfarë thua.» 71Ndërsa po i afrohej derës për të dalë jashtë, e vuri re një shërbëtore tjetër, 
e cila u tha të pranishmëve: «Edhe ky ishte me Jezusin nga Nazareti.» 72Por Pjetri e 
mohoi përsëri duke u betuar: «As që e njoh atë njeri!» 73Pak më vonë u afruan ata që 
ishin aty e thanë: «Sigurisht, edhe ti qenke njëri prej tyre! Ja, të tradhton theksi 
(galileas)!» 74Por Pjetri e mohoi duke u betuar: «Më ndëshkoftë Zoti në qoftë se gënjej! 
Atë njeri nuk e njoh.» 
Në atë çast këndoi gjeli 75dhe Pjetrit iu kujtua se çfarë i kishte thënë Jezusi: «Para se të 
këndojë gjeli, do të më mohosh tri herë.» Doli jashtë dhe qau me hidhërim. 
 
Jezusi para Pilatit 
(Mk 15.1; Lk 23.1-2; Gjn 18.28-32) 

Herët në mëngjes kryepriftërinjtë dhe këshilltarët morën njëzëri vendim për ta 
dënuar Jezusin me vdekje. 2E lidhën, e morën me vete dhe ia dorëzuan Pilatit, 

guvernatorit romak. 
 
Vdekja e Judës 
(Vap 1.18-19) 
3Kur tradhtari, Juda, mori vesh se Jezusi ishte dënuar me vdekje, e breu ndërgjegjja 
dhe ua ktheu tridhjetë monedhat e argjendta kryepriftërinjve dhe këshilltarëve. 
4«Kam bërë mëkat të rëndë.» – u tha ai. – «Do të ekzekutohet një i pafajshëm, të cilin e 
kam tradhtuar unë.» 
«Ç’na duhet neve kjo?» – iu përgjigjën ata. – «Kjo është puna jote!» 5Juda i hodhi 
monedhat e argjendta në Tempull. Pas kësaj doli dhe vari veten. 
6Kryepriftërinjtë i mblodhën monedhat e argjendta e thanë: «Nuk është e lejueshme të 
shtihen në arkë të Tempullit, sepse ato janë çmim gjaku.» 7U këshilluan dhe vendosën 
të blenin me to arën e një poçari për një varrezë pelegrinësh të huaj. 8Prandaj ajo arë 
quhet edhe sot: Ara e Gjakut. 
9Kështu u plotësua profecia e Jirmijës: Morën të tridhjetë monedhat e argjendit, sipas 

çmimit me të cilin e vlerësonin izraelitët, 10dhe i shpenzuan për arën e poçarit, siç kishte 

urdhëruar vetë Zoti. 
 
Pilati e merr Jezusin në pyetje 
(Mk 15.2-5; Lk 23.3-5; Gjn 18.33-38) 
11Jezusi ishte para guvernatorit. Ai e pyeti: «A je ti mbreti i hebrenjve?» «Po», – iu 
përgjigj Jezusi. 12Por kur e paditnin kryepriftërinjtë dhe këshilltarët, heshtte. 13Prandaj 
Pilati e pyeti: «A nuk po dëgjon se çfarë thonë kundër teje?» 14Por Jezusi heshti dhe nuk 
tha asnjë fjalë. Guvernatori u çudit shumë për këtë. 
 

27
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Dënimi me vdekje 
(Mk 15.6-15; Lk 23.13-25; Gjn 18.39-19.16) 
15Për festën e Pashkës guvernatori e kishte zakon t’ia falte dënimin një të burgosuri – 
atë që do të caktonte populli. 16Në atë kohë ishte i burgosur një terrorist i përmendur, 
që quhej (Jezus) Bar-Aba. 17Pilati i pyeti ata që ishin mbledhur: «Cilin dëshironi të liroj: 
(Jezus) Bar-Abën apo Jezusin që quhet Mesia?» 18E tha këtë, sepse e dinte fare mirë se 
Jezusin, Mesinë, e kishin dorëzuar nga smira. 
19Ndërsa Pilati po rrinte në gjykatore, gruaja e tij e porositi: «Mos u përziej fare në 
çështjen e atij njeriut të pafajshëm. Mbrëmë e pashë atë në një ëndërr të tmerrshme.» 
20Ndërkohë kryepriftërinjtë dhe këshilltarët po e bindnin popullin që të kërkonte lirimin 
e Bar-Abës dhe vdekjen e Jezusit. 21Guvernatori i pyeti edhe një herë: «Cilin prej këtyre 
të dyve doni t’ju liroj?» «Bar-Abën!» – thirrën ata. 22«E ç’të bëj me Jezusin që quhet 
Mesia?» «Të kryqëzohet!» – thirrën të gjithë. 23«Çfarë krimi ka bërë?» – i pyeti. Por ata 
bërtitën edhe më fort: «Të kryqëzohet!» 24Kur Pilati pa se nuk po arrinte asgjë e se 
pështjellimi i turmës po vinte duke u shtuar, mori ujë dhe, në sy të popullit, lau duart 
duke thënë: «Unë jam i pafajshëm për vdekjen e këtij njeriu. Ju do të përgjigjeni për 
këtë!» 25Mbarë populli thirri: «Në qoftë se ai është i pafajshëm, atëherë dënimi për 
vdekjen e tij rëntë mbi ne dhe mbi fëmijët tanë!» 26Pastaj e liroi Bar-Abën. Urdhëroi që 
Jezusin ta fshikullonin dhe ta kryqëzonin. 
 
Ushtarët tallen me Jezusin 
(Mk 15.16-20; Gjn 19.2-3) 
27Ushtarët e guvernatorit e sollën Jezusin në kështjellë dhe mblodhën rreth tij mbarë 
repartin. 28E zhveshën dhe i hodhën krahëve një mantel të kuq, 29thurën një kurorë me 
degë ferrash dhe ia vendosën në kokë. Në dorën e djathtë i dhanë një shkop dhe ranë 
në gjunj para tij për t’u tallur me të. «Rroftë, mbreti i hebrenjve!» – thërritnin ata. 
30Pastaj filluan ta pështynin, ia morën shkopin e i ranë me të kokës. 31Pasi u tallën 
mjaft me të, ia hoqën mantelin e kuq, e veshën me rrobat e tij dhe e shpunë për ta 
kryqëzuar. 
 
Jezusi në kryq 
(Mk 15.21-32; Lk 23.26-43; Gjn 19.17-27) 
32Udhës, ndërsa po dilnin nga qyteti, takuan një njeri nga Cireneja me emrin Simon 
dhe e detyruan atë të mbante kryqin e Jezusit. 33Kështu arritën në vendin e quajtur 
Gulgolta – d.m.th. Kafka. 34Atje i dhanë Jezusit të pinte verë të përzier me vrer 
narkotik, por, pasi e provoi, nuk pranoi ta pinte. 
35E gozhduan në kryq dhe ndanë me short ndërmjet tyre rrobat e tij [kështu u plotësua 
fjala e profetit (Davidit): I ndanë rrobat e mia dhe hodhën short për tunikën time]. 
36Pastaj u ulën për ta ruajtur. 37Mbi kokë i kishin vënë një tabelë në të cilën ishte 
shkruar arsyeja e dënimit: «Ky është Jezusi, mbreti i hebrenjve!» 38Pastaj gozhduan në 
kryq pranë Jezusit dy terroristë, njërin në të djathtë e tjetrin në të majtë. 
39Kalimtarët tundnin kokën dhe shanin Jezusin: 40«Ti doje ta rrënoje Tempullin e ta 
rindërtoje atë brenda tri ditësh! Në qoftë se je Biri i Perëndisë, atëherë çlirohu e zbrit 
nga kryqi!» 
41Po ashtu edhe kryepriftërinjtë, mësuesit e Ligjit dhe këshilltarët u tallën me të: 42«Të 
tjerët i ndihmoi, kurse veten e tij nuk mund ta ndihmojë. Në qoftë se ai është me të 
vërtetë mbreti i Izraelit, le të zbresë tani nga kryqi! Atëherë do ta besojmë! 43Ka 
shpresuar në Perëndinë, le ta ndihmojë Ai tani, në qoftë se e do, sepse vetë tha: Jam 
Biri i Perëndisë!» 44Po ashtu e shanë edhe dy terroristët që ishin kryqëzuar bashkë me 
të. 
 
Vdekja e Jezusit 
(Mk 15.33-41; Lk 23.44-49; Gjn 19.28-30) 
45Që nga mesdita deri në orën tre mbarë tokën e mbuloi errësira. 46Rreth orës tre, 
Jezusi klithi me zë të lartë: «Eli, Eli! Lama sabakthani?» – që do të thotë ’Perëndia ime, 
Perëndia ime, përse hoqe dorë prej meje?’ 47Disa prej atyre që qëndronin aty dhe e 
dëgjuan, thanë: «Ky po thërret Elijën!» 48Njëri prej tyre gjeti shpejt një sfungjer, e zhyti 
në uthull, e vari në shkop dhe ia shtriu Jezusit ta pinte. 49Të tjerët thirrën: «Ndal! Le të 
shohim nëse do të vijë Elija për ta ndihmuar.» 50Por Jezusi bërtiti edhe një herë me zë 
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të lartë e dha shpirt. 
51Pastaj perdja që gjendej para shenjtërores së brendshme të Tempullit, u gris në dy 
pjesë nga lart poshtë. Toka u lëkund dhe shkëmbinjtë plasaritën, 52varret u hapën dhe 
prej popullit të Perëndisë u ringjallën shumë veta që kishin vdekur. 53Më vonë, pas 
ringjalljes së Jezusit, ata erdhën në Jerusalem dhe iu shfaqën shumë vetave. 
54Kapitenin dhe ushtarët që po ruanin Jezusin, i kapi një frikë e madhe. Kur panë 
tërmetin dhe ngjarjet e tjera, thanë: «Ky paska qenë me të vërtetë Biri i Perëndisë!» 
55Aty kishte edhe shumë gra, të cilat vështronin gjithçka nga larg. Ato e kishin 
shoqëruar Jezusin që nga Galileja dhe ishin kujdesur për të. 56Ndër to ishin Maria nga 
Magdala, Maria, nëna e Jakobit dhe e Jozefit, si dhe nëna e të dy bijve të Zebedeut. 
 
Varrimi i Jezusit 
(Mk 15.42-47; Lk 23.50-56; Gjn 19.38-42) 
57Kur u err, erdhi një pasanik nga Ramataimi; quhej Jozef dhe ishte nxënës i Jezusit. 
58Shkoi te Pilati dhe iu lut për trupin e Jezusit. Pilati urdhëroi që t’i dorëzohej. 59Jozefi e 
mori trupin, e mbështolli në një pëlhurë të pastër 60dhe e vendosi në varrin e tij të ri që 
kishte hapur në shkëmb. Pastaj rrokullisi në grykën e varrit një gur (mulliri) të madh 
dhe iku. 61Maria nga Magdala dhe Maria tjetër po rrinin aty ulur përballë varrit. 
 
Roja e varrit 
62Të nesërmen ishte ditë e shtunë. Kryepriftërinjtë e farisenjtë shkuan së bashku te 
Pilati 63dhe i thanë: «Zotëri, na u kujtua se ai mashtrues, sa ishte ende gjallë, tha se do 
të ringjallet tri ditë pas vdekjes. 64Prandaj jep urdhër që varri të ruhet deri në ditën e 
tretë. Përndryshe, ndoshta nxënësit e tij do të vijnë ta vjedhin trupin e do t’i thonë 
popullit se u ringjall. Atëherë ky mashtrim i fundit do të jetë edhe më i keq se 
gënjeshtrat e mëparshme.» 65«Rojën e keni!» – tha Pilati. – «Shkoni e sigurojeni varrin si 
të mendoni vetë!» 66Ata shkuan te varri, e vulosën gurin në grykë dhe vunë rojë. 
 
Ringjallja e Jezusit 
(Mk 16.1-10; Lk 24.1-12; Gjn 20.1-10) 

Në mbrëmje, kur kaloi e shtuna dhe po agonte e diela, Maria nga Magdala u nis 
bashkë me Marinë tjetër për t’u kujdesur për varrin. 2Papritur toka u tund nga 

tërmeti, sepse engjëlli i Zotit zbriti nga qielli, iu afrua varrit, rrokullisi gurin dhe u ul 
mbi të. 3Fytyra i ndriti si vetëtima dhe petkun e kishte të bardhë si bora. 4Rojtarët u 
trembën aq shumë, saqë u drodhën dhe u ra nuri i vdekjes. 
5Engjëlli u tha grave: «Mos u trembni! E di se kërkoni Jezusin, të cilin e kryqëzuan. 6Ai 
nuk është këtu! U ringjall, ashtu siç tha! Afrohuni e shikoni vendin ku ishte vendosur! 
7Tani shkoni shpejt te nxënësit e tij dhe tregojuni se Zoti e ringjalli nga të vdekurit! Po 
shkon përpara jush në Galile. Atje do ta shihni. Kini besim te fjala ime.» 
8Ato menjëherë u larguan nga varri me frikë, por megjithatë, me gëzim të madh. 
Shkuan me nxitim për të lajmëruar nxënësit e tij. 9Papritur Jezusi u ndodh para tyre 
dhe u tha: «Ju përshëndes!» Gratë ranë përmbys para tij dhe i shtrënguan këmbët. 
10«Mos kini frikë» – u tha Jezusi. – «Shkoni e lajmëroni nxënësit e mi që të shkojnë në 
Galile. Atje do të më shohin.» 
 
Raporti i rojës 
11Ndërsa gratë ishin ende në rrugë, disa nga rojtarët u kthyen me vrap nga varri dhe 
shkuan në qytet. Ata i njoftuan kryepriftërinjtë për atë që kishte ndodhur. 12Këta u 
morën vesh me këshilltarët se çfarë të bënin. Ata i blenë ushtarët me shumë para 13dhe 
i urdhëruan: ”Thoni: «Nxënësit e tij erdhën natën e, ndërsa ne po flinim, vodhën 
trupin». 14Në rast se guvernatori e merr vesh, ne do ta rregullojmë çështjen me të. Ju 
nuk keni përse të frikësoheni!” 15Rojtarët i morën paratë dhe vepruan sipas urdhrit. 
Kjo përrallë ♦ është e përhapur ndër hebrenjtë edhe sot e kësaj dite. 
__________ 
♦ d.m.th. ajo që treguan ushtarët pasi i kishin blerë kryepriftërinjtë. Është kuptimplotë se nuk u 
ra ndër mend të pretendonin se dikush tjetër e kishte zëvendësuar Jezusin në kryq. 
 

28
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Jezusi i dërgon apostujt në mbarë botën 
(Mk 16.14-18; Lk 24.36-49; Gjn 20.19-23; Vap 1.6-8; 1 Kor 15,6) 
16Të njëmbëdhjetë nxënësit shkuan në Galile, në malin që kishte caktuar Jezusi. 17Kur 
e panë atje, ranë përmbys para tij, por disa e bënë këtë me mëdyshje. 18Jezusi iu afrua 
atyre dhe u tha: «Zoti më ka dhënë fuqi të plota e të pakufizuara në qiell dhe në tokë. 
19Prandaj shkoni e bëjini të gjithë popujt nxënës të mi! Pagëzojini në emër të Atit, të 
Birit e të Shpirtit të shenjtë, 20dhe mësojini të zbatojnë gjithçka që ju kam urdhëruar! 
Ta kini të qartë: Unë jam me ju gjithmonë, deri në mbarimin e kësaj epoke!» ♦ 
_________ 
♦ Çifutët e ndanë historinë në këtë epokë dhe epokën (mesianike) që do të vijë.
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UNGJILLI SIPAS MARKUT 
 
 
Identiteti i vërtetë i Jezusit 

Në këtë libër tregohet se si filloi lajmi i mirë për Jezusin, Mesinë, Birin e Perëndisë. 
 

Gjon Pagëzori: pararendësi i Mesisë 
(Mt. 3.1-12; Lk 3.1-18; Gjn 1.19-28) 
2Filloi siç shkruhet në librin e profetit Isaia: Unë po e dërgoj lajmëtarin tim përpara teje, 

– thotë Zoti, – që të të hapë rrugën. 3Në shkretëtirë thërret dikush: Përgatitni rrugën në të 

cilën po vjen Zoti! Ndërtoni për Perëndinë tonë një udhë të drejtë! 4Kjo ndodhi kur Gjon 
Pagëzori u paraqit në shkretëtirë duke predikuar një pagëzim pendimi për faljen e 
mëkateve. 5Të gjithë njerëzit nga krahina e Judesë dhe e gjithë popullata e Jerusalemit 
vinin tek ai, i pranonin hapur mëkatet e tyre dhe Gjoni i pagëzonte në lumin Jordan. 
6Gjoni ishte veshur me një rrobë me lesh deveje, me një brez lëkure dhe ushqehej me 
karkaleca e me mjaltë bletësh të egra. 7Në predikimet e tij thoshte: «Pas meje vjen një 
njeri që ka më shumë pushtet se unë. Dhe unë nuk jam i denjë as për të qenë skllavi i 
tij më i përulur. 8Unë ju kam pagëzuar me ujë, kurse ai do t’ju pagëzojë me Shpirtin e 
shenjtë.» 
 
Jezusi pagëzohet dhe vihet në provë 
(Mt. 3.13-4.11; Lk 3.21-22; 4.1-13) 
9Në këtë kohë Jezusi erdhi nga Nazareti i Galilesë dhe pranoi të pagëzohej në lumin 
Jordan. 10Kur doli nga uji, ai (Gjoni) pa se si u hap qielli e si zbriti në të Shpirti i Zotit 
në trajtë pëllumbi. 11Njëkohësisht, nga qielli u dëgjua një zë që jehoi: «Ti je Biri im i 
dashur, i Zgjedhuri im!» 
12Menjëherë pas kësaj, Shpirti i Zotit e çoi Jezusin në shkretëtirë. 13Atje ai qëndroi dyzet 
ditë dhe u vu në provë nga Satani. Banoi bashkë me kafshët e egra, ndërsa engjëjt u 
kujdesën për nevojat e tij. 
 
Fillimi i shërbimit mesianik 
(Mt. 4.12-22; Lk 4.14-15; 5.1-11) 
14Pasi Gjoni u fut në burg, Jezusi shkoi në Galile dhe predikoi lajmin e mirë të 
Perëndisë: 15«Erdhi koha e caktuar; u afrua mbretëria e Perëndisë – ndryshoni dhe 
besojini lajmit të mirë!» 
 
Thirrja e katër peshkatarëve 
16Ndërsa po kalonte bregut të liqenit të Galilesë, Jezusi pa dy peshkatarë që sapo 
hidhnin rrjetën – Simonin dhe të vëllanë Andreun. 17Jezusi u tha: «Ejani pas meje! Unë 
do t’ju bëj peshkatarë njerëzish.» 18Aty për aty ata i lanë rrjetat dhe i shkuan pas. 
19Duke ecur më tutje, Jezusi pa dy vëllezër të tjerë, Jakobin dhe Gjonin, të bijtë e 
Zebedeut. Ata ishin në lundër dhe po riparonin rrjetat. 20Jezusi u bëri thirrje që të 
bëheshin nxënësit e tij; edhe ata e lanë atin e tyre bashkë me mëditësit në lundër dhe 
shkuan pas tij. 
 
Fuqia e Jezusit 
(Lk 4.31-37) 
21Ata arritën në Kafarnaum. Menjëherë të shtunën tjetër, Jezusi shkoi në sinagogë dhe 
filloi të mësonte njerëzit e mbledhur atje. 22Fjalët e tij lanë përshtypje të thellë tek ata, 
sepse ai fliste si një njeri që kishte fuqi të plotë nga Zoti – krejt ndryshe nga mësuesit e 
Ligjit. 
23Në sinagogë ndodhej një njeri i pushtuar nga një shpirt i keq. Ai bërtiti: 24«Përse 
ndërhyn në punët tona, o Jezus nga Nazareti? Ti do të na shkatërrosh! Unë të njoh; ti 
je i Dërguari i Perëndisë!» 25Jezusi i bërtiti shpirtit të keq dhe e urdhëroi: «Hesht dhe dil 
nga ky njeri!» 26Shpirti e tundi njeriun dhe e lëshoi me një britmë të madhe. 
27Të gjithë u trembën dhe pyetën njëri-tjetrin: «Ç’do të thotë kjo? Ka një mënyrë të re të 
dhënies së mësimit – si një njeri me fuqi të plotë nga Zoti! U jep urdhër edhe shpirtrave 
të këqij, dhe ata e dëgjojnë!» 28Dhe lajmi për Jezusin u përhap në të gjitha anët e 
Galilesë. 

1
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Jezusi shëron shumë njerëz 
(Mt. 8.14-17; Lk 4.38-41) 
29Pastaj ata u larguan nga sinagoga dhe shkuan në shtëpinë e Simonit dhe të Andreut. 
Bashkë me ta shkuan edhe Jakobi me Gjonin. 30Në shtëpi Jezusi mori vesh se vjehrra e 
Simonit ishte në shtrat me ethe. 31Iu afrua, e mori për dore dhe e ngriti. Ethet u 
zhdukën dhe ajo u përgatiti të gjithëve për të ngrënë. 
 
Zgjerimi i shërbimit të Jezusit 
32Në mbrëmje (të së shtunës), pas perëndimit të diellit, Jezusit i sollën të gjithë të 
sëmurët dhe ata që ishin të pushtuar nga djalli. 33I gjithë qyteti ishte mbledhur para 
Jezusit. 34Jezusi i shëroi të sëmurët – ishin shumë e me sëmundje të ndryshme. Dëboi 
edhe shumë shpirtra të këqij. Nuk i lejoi shpirtrat e këqij të flitnin, sepse ata e dinin se 
kush ishte ai. 
 
Shërbimi i Jezusit zgjerohet më tej 
(Lk 4.42-44) 
35Mëngjesin tjetër, shumë kohë para lindjes së diellit, Jezusi u largua nga qyteti dhe u 
tërhoq në një vend të pabanuar, ku iu lut (Atit). 36Simoni dhe nxënësit e tjerë filluan ta 
kërkonin 37dhe, kur e gjetën, thanë: «Të gjithë duan të të shohin.» 38Jezusi u përgjigj: 
«Ejani të shkojmë gjetiu, në fshatrat e afërme, që ta predikoj edhe atje lajmin e mirë, 
sepse për këtë erdha.» 39Prandaj Jezusi kaloi nëpër tërë krahinën e Galilesë. Foli në 
sinagogat e tyre dhe dëboi shpirtra të këqij. 
 
Jezusi shëron një të lebrosur 
(Mt. 8.1-4; Lk 5.12-16) 
40Njëherë Jezusit iu afrua një i lebrosur, ra në gjunjë para tij dhe iu lut për ndihmë. «Në 
qoftë se ke dëshirë, mund të më pastrosh!» 41Jezusi pati mëshirë për të, zgjati dorën 
dhe e preku. «Dëshiroj» – i tha. – «Pastrohu!» 42Lebra iu zhduk menjëherë dhe ai u 
pastrua. 43Pas kësaj Jezusi e largoi duke i thënë me zë të rreptë: 44«Mos i trego askujt 
për këtë, por shko te prifti, që të të kontrollojë. Pastaj sill flinë e caktuar nga Moisiu 
për shërimin tënd. Kjo do të jetë dëshmi për ta.» 
45Sidoqoftë, njeriu filloi të tregonte kudo për shërimin e tij. Pas pak, Jezusi nuk mund 
të hynte pa u njohur në asnjë krahinë, kështu që rrinte larg në vende të pabanuara; e 
megjithatë, njerëzit shkonin tek ai nga të gjitha anët. 
 
Fillimi i kundërshtimit 
(Mt. 9.1-8; Lk 5.17-26) 

Pas disa ditësh Jezusi u kthye në Kafarnaum, e pas pak, të gjithë e morën vesh se 
ai ishte përsëri në shtëpi. 2U mblodhën aq shumë njerëz, saqë nuk kishte më vend, 

madje as pranë derës. Jezusi u predikoi atyre lajmin e mirë. 
3Ndërkohë, katër njerëz i sollën një paralitik, 4por nuk arritën të depërtonin deri te 
Jezusi për shkak të turmës. Prandaj u ngjitën në çatinë e rrafshët dhe e hapën atë 
pikërisht mbi vendin ku gjendej Jezusi. Pastaj e ulën atë të shtrirë në vig nëpër vrimën 
e hapur. 5Jezusi, kur pa se sa besim kishin tek ai, i tha paralitikut: «Të janë falur 
mëkatet!» 
6Këtë e dëgjuan mësuesit e Ligjit, që ishin, gjithashtu, të pranishëm, dhe thanë me 
vete: 7«Si guxon ky të flasë kështu? Kjo është fyerje kundër Zotit! Askush, përveç 
Perëndisë, nuk mund të na i falë mëkatet!» 8Jezusi i lexoi menjëherë mendimet e tyre 
dhe i pyeti: ”Përse nevrikoseni kështu? 9Çfarë është më e lehtë, t’i thuhet këtij 
paralitiku: «Të janë falur mëkatet» apo: «Ngrihu, merre vigun dhe shko!»? 10Por unë do 
t’ju vërtetoj që unë, Biri i njeriut, kam fuqi të plotë për të falur mëkate këtu në tokë.” 
Prandaj i tha paralitikut: 11«Unë po të urdhëroj, ngrihu, merre vigun dhe shko në 
shtëpi!» 12Njeriu u ngrit në këmbë, e mori vigun dhe, në praninë e të gjithëve, shkoi. Të 
gjithë ata që e panë këtë, u mahnitën, lavdëruan Perëndinë dhe thanë: «Një gjë të tillë 
nuk e kemi parë kurrë!» 
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Jezusi thërret tagrambledhësin Levi 
(Mt. 9.9-13; Lk 5.27-32) 
13Pastaj Jezusi doli përsëri jashtë në breg të liqenit. Të gjithë shkonin tek ai, e Jezusi i 
mësonte. 14Kur shkoi më tutje, pa një tagrambledhës të ulur në zyrën doganore. Ishte 
Levi, biri i Halfait. Jezusi i tha: «Eja pas meje!». Ai u ngrit dhe i shkoi pas. 
15Më vonë Jezusi ishte i ftuar në shtëpinë e Levit. Shumë tagrambledhës dhe njerëz të 
tjerë me emër të keq, u ulën në tryezë bashkë me Jezusin dhe nxënësit e tij. Të gjithë 
kishin shkuar me të. 16Disa mësues të Ligjit nga partia e farisenjve vunë re se Jezusi po 
hante bashkë me këta njerëz. Nxënësit e tij e pyetën: «Si mund të ulet ai në të njëjtën 
tryezë bashkë me fundërrina të tilla të shoqërisë?» 17Jezusi e dëgjoi këtë dhe u përgjigj: 
«Mjeku nuk u duhet të shëndoshëve, por të sëmurëve. Erdha të ftoj (në mbretërinë e 
Zotit) jo ata që hiqen për të drejtë, por ata që pranojnë se janë mëkatarë.» 
 
Diskutimi për agjërimin 
(Mt. 9.14-17; Lk 5.33-39) 
18Një ditë, kur nxënësit e Gjonit dhe farisenjtë po agjëronin, te Jezusi shkuan disa 
njerëz dhe e pyetën: «Si ndodh që dishepujt e Gjonit dhe të farisenjve agjërojnë 
rregullisht, kurse nxënësit e tu jo?» 19Jezusi u përgjigj: «Si mund të merret me mend që 
të ftuarit të agjërojnë në dasmë – sidomos gjersa me ta të jetë dhëndri! 20Por mjaft 
shpejt do të vijë dita kur dhëndri do t’u hiqet, e atëherë ata do të agjërojnë (që të 
kthehet). 
21Askush nuk arnon një rrobë të vjetër me një copë të re stofi; ndryshe, copa e re e 
stofit griset dhe vrima bëhet më e madhe. 22Askush nuk e fut verën e re në kacekë të 
vjetër; ndryshe, vera e re i bën kacekët e vjetër të çahen, dhe si vera, ashtu edhe 
kacekët prishen. Jo, vera e re futet në kacekë të rinj!» 
 
Diskutimi për të shtunën 
(Mt. 12.1-8; Lk 6.1-5) 
23Një të shtunë, Jezusi po kalonte nëpër të mbjella. Nxënësit e tij filluan të këputnin 
rrugës kallëza dhe të hanin kokrrat e tyre. 24Farisenjtë e panë këtë dhe i thanë Jezusit: 
«Shih se ç’po bëjnë ata! Kjo ndalohet sipas rregullit të së shtunës!» 25Jezusi u përgjigj: 
«A nuk keni lexuar se ç’bëri Davidi kur njerëzit e tij kishin uri dhe donin të hanin? 
26Hyri në shtëpinë e Perëndisë dhe hëngri bukët që i ishin kushtuar Zotit. Kjo ndodhi 
në kohën e kryepriftit Avjatar. Sipas Ligjit, vetëm priftërinjtë kishin të drejtë t’i hanin 
këto bukë, e megjithatë Davidi i hëngri dhe ua dha ato edhe shoqëruesve të tij!» 
27E Jezusi shtoi: «E shtuna u bë për njeriun, jo njeriu për të shtunën. 28Përveç kësaj, 
unë, Biri i njeriut, kam të drejtë të caktoj çfarë lejohet të bëhet të shtunën dhe çfarë 
jo.» 
 
Jezusi shëron të shtunën 
(Mt. 12.9-14; Lk 6.6-11) 

Jezusi shkoi përsëri në një sinagogë. Atje ishte një njeri me krah të paralizuar. 
2Disa nga të pranishmit po pritnin me padurim të paditnin Jezusin; prandaj e 

shikonin me vëmendje për të parë nëse do të guxonte ta shëronte njeriun ditën e 
shtunë. 3Jezusi i tha: «Ngrihu në këmbë e afrohu!» 4Pastaj pyeti të tjerët: «Çfarë lejohet 
të bëhet sipas rregullit të së shtunës? Mirë apo keq? A lejohet t’i shpëtohet jeta njeriut, 
apo ai duhet të lihet të vdesë?» Ata nuk iu përgjigjën fare. 5Plot hidhërim, ai i vështroi 
ata me gulm dhe me radhë. Ishte njëkohësisht i pikëlluar, sepse kishin shumë 
paragjykime dhe ishin shumë zemërgur. Pastaj i tha njeriut: «Shtrije krahun!» Ai e 
shtriu krahun dhe ky iu shërua. 
6Farisenjtë dolën jashtë dhe filluan menjëherë të komplotonin bashkë me anëtarët e 
partisë së Herodit se si mund ta vritnin. 
 
Në liqenin e Ginosarit 
7Jezusi u largua bashkë me nxënësit e tij. Shumë njerëz nga Galileja, nga Judeja, 
8madje edhe nga Jerusalemi, nga krahina e Idumesë dhe nga ana tjetër e Jordanit i 
shkonin pas. Nga krahina e qyteteve Tir e Sidon shkoi te Jezusi një turmë e madhe 
njerëzish. Ata kishin dëgjuar për veprat e tij dhe donin ta shikonin. 9Jezusi urdhëroi që 
nxënësit t’i përgatitnin një lundër, sepse turma ishte aq e madhe, saqë ishte vështirë ta 
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ndalte. 10Ngaqë kishte shëruar shumë njerëz, të gjithë të sëmurët shtyheshin drejt tij 
për ta prekur. 11Kur e panë disa njerëz të pushtuar nga djalli, ranë përmbys para tij 
dhe thirrën: «Ti je Biri i Perëndisë!» 12Por Jezusi ua ndaloi me ngulm të tregonin se 
kush ishte ai. 
 
Zgjedhja e dymbëdhjetë dishepujve 
(Mt. 10.1-4; Lk 6.12-16) 
13Pas kësaj, Jezusi u ngjit në një mal dhe thirri ata që donte të kishte me vete. 14Kështu 
emëroi një rreth prej dymbëdhjetë vetash, të cilët duhej të ishin gjithnjë me të, dhe që 
më vonë t’i dërgonte për të shpallur lajmin e mirë. 15Ata duhej të merrnin fuqi të plotë 
për të dëbuar shpirtrat e këqij. 
16Dymbëdhjetë vetat që Jezusi kishte caktuar për këtë, ishin: Simoni, të cilit Jezusi i 
dha mbiemrin Pjetri; 17Jakobi dhe Gjoni, të bijtë e Zebedeut, të cilëve u dha mbiemrin 
«Boanerges» ♦ (Bubullues); 18si dhe Andreu, Filipi, (Natanael) Bar-Tolmai, Mateu, Toma, 
Jakobi, biri i Halfait, Tadai, Simoni, ish-anëtar i partisë së zelotëve, 19dhe Juda nga 
Karioti, që më vonë e tradhtoi Jezusin. 
________ 
♦ hebr: bëne-regesh = bijtë e bubullimës. 
 
Dyshime të pambrojtshme 
(Mt. 12.22-32; Lk 11.14-23; 12.10) 
20Pastaj Jezusi shkoi në shtëpinë e tij. Përsëri u mblodh një turmë aq e madhe, saqë as 
ai, as nxënësit e tij nuk arritën të hanin bukë. 21Kur e mori vesh, farefisi i tij u nis për 
ta larguar me forcë, sepse thanë me vete: «Ai ka luajtur mendsh me siguri!» 
22Disa mësues të Ligjit që kishin ardhur nga Jerusalemi, thanë: «Ai është në aleancë 
me Satanin! Kryetari i të gjithë shpirtrave të këqij i jep pushtet t’i dëbojë shpirtrat.»  
23Pastaj Jezusi mblodhi të gjithë mësuesit e Ligjit dhe ua shpjegoi çështjen me 
shëmbëlltyra: «Si është e mundur që Satani ta dëbojë vetveten? 24Një shtet duhet të 
rrënohet në qoftë se sundimtarët e tij grinden mes tyre. 25E në qoftë se pjesëtarët e 
familjes grinden me njëri-tjetrin, e gjithë familja do të rrënohet. 26E në qoftë se Satani 
nuk pajtohet me veten dhe lufton kundër vetvetes, me siguri është i humbur, dhe 
kështu sundimi i tij do të mbarojë. 27Dhe dihet që nuk ka njeri që mund të hyjë në 
shtëpinë e të fortit dhe t’i marrë plaçkat pa e lidhur atë më parë. Vetëm atëherë mund 
t’ia plaçkitë shtëpinë. 
28Ju siguroj se njerëzve mund t’u falet çdo mëkat dhe çdo fyerje kundër Perëndisë. 
29Por kush shan Shpirtin e shenjtë, kjo nuk mund t’i falet; ai është fajtor 
përgjithmonë.» 30Jezusi u tha këtë, sepse ata kishin thënë: «Ai është në aleancë me 
Satanin.» 
 
Farefisi i Jezusit 
(Mt. 12.46-50; Lk 8.19-21) 
31Pastaj arriti nëna e Jezusit bashkë me vëllezërit e tij. Ndaluan para shtëpisë dhe 
dërguan dikë të thërriste Jezusin. 32Rreth Jezusit ishin ulur shumë njerëz. E njoftuan: 
«Nëna dhe vëllezërit e tu janë jashtë dhe po të kërkojnë.» 33Jezusi u përgjigj: «Kush 
është nëna ime e kush janë vëllezërit e mi?» 34I vështroi me ngulm njerëzit që ishin ulur 
rreth tij, dhe tha: «Ja nëna ime e vëllezërit e mi! 35Kush kryen vullnetin e Perëndisë, ai 
është vëllai im, motra ime e nëna ime!» 
 
Jezusi i flet popullit me shëmbëlltyra 
(Mt. 13.1-9; Lk 8.4-8) 

Jezusi shkoi përsëri pranë liqenit e dëshironte t’u fliste njerëzve. Atje ishte 
mbledhur një turmë aq e madhe, saqë Jezusi u desh të ulej në një lundër e të 

shkëputej pak nga bregu. Turma qëndroi në breg, 2dhe ai i shpjegoi shumë gjëra për 
mësimin e tij me shëmbëlltyra. 
 
Mbjellësi i kujdesshëm 
Ndër të tjera ai tha: 3«Dëgjoni! Një bujk doli në fushë për të mbjellë. 4Ndërsa po hidhte 
farën, disa kokrra ranë në rrugë. Erdhën zogjtë dhe i çukitën. 5Disa kokrra ranë në 
zallinë, ku u mbuluan vetëm me një shtresë të hollë dheu. Ato mbinë shpejt; 6por kur 
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dielli u ngrit lart në qiell, filizat u thanë, sepse toka nuk ishte e mjaftueshme. 7Ndërsa 
disa kokrra ranë në ferra, të cilat ua zunë frymën shpejt, e kështu nuk dhanë fryt. 8Por 
disa ranë në tokë të mirë, mbinë, u rritën e dhanë fryt; disa 30-fish, disa 60-fish e disa 
të tjera 100-fish.» 9Jezusi shtoi: «Kush mund të dëgjojë, të dëgjojë mirë.» 
 
Pse përdor Jezusi shëmbëlltyra? 
(Mt. 13.10-17; Lk 8.9-10) 
10Jezusi mbeti vetëm me dymbëdhjetë nxënësit e me shoqëruesit e tjerë; edhe ata donin 
të dinin përse ai përdorte shëmbëlltyra. 11Jezusi tha: «Perëndia ju njofton se si ai 
themelon mbretërinë e tij, por ata që janë përjashta, e marrin vesh vetëm me 
shëmbëlltyra. 12Siç thuhet (në Shkrimin e shenjtë): Ky popull do të dëgjojë mirë, por nuk 

do të kuptojë asgjë; do të shikojë me vëmendje, por nuk do të shohë asgjë! Do të dëgjojë, 

por nuk do të kuptojë, ndryshe do të kthehej te Perëndia dhe ai do t’u falte fajet.» 
 
Jezusi shpjegon shëmbëlltyrën e mbjellësit 
(Mt. 13.18-23; Lk 8.11-15) 
13Jezusi i pyeti: «A nuk e kuptoni ju këtë shëmbëlltyrë? 14Mbjellësi mbjell farën e lajmit 
të mirë. 15Shpesh kokrrat bien në rrugë. Kështu ndodh me njerëzit që vërtet e dëgjojnë 
lajmin e mirë, por menjëherë vjen Satani dhe nxjerr prej tyre atë që u mboll në ta. 16Me 
të tjerët ndodh si me kokrrën që bie në zallinë. Ata e dëgjojnë lajmin e mirë dhe e 
pranojnë atë menjëherë me gëzim, 17por nuk ai mund të lëshojë rrënjë në ta, sepse këta 
njerëz janë të lëkundshëm. Kur kanë shqetësime për shkak të pranimit të lajmit të 
mirë ose kur përndiqen, ata heqin menjëherë dorë nga feja. 18Me të tjerët ndodh si me 
kokrrën që bie në ferra. Ata e dëgjojnë vërtet lajmin e mirë, 19por humbasin në kujdeset 
e përditshme, mashtrohen nga pasuria dhe jetojnë vetëm për dëshirat e tyre. Kështu, 
lajmit të mirë i zihet fryma dhe ai mbetet pa ndikim. 20Me të tjerët ndodh si me kokrrën 
që bie në tokë të mirë. Ata e dëgjojnë lajmin e mirë, e pranojnë atë dhe japin fryt; disa 
30-fish, disa 60-fish e disa të tjerë 100-fish.» 
 
Për kuptimin e lajmit të mirë 
(Lk 8.16-18) 
21Jezusi vazhdoi: «A vendoset kandili nën enë apo nën shtrat? Jo, vihet në 
dritëmbartës! 22Kështu, gjithçka që tani është ende e fshehur, do të dalë në dritë. Ajo 
që është ende e pakuptueshme, do të kuptohet. 23Kush mund të dëgjojë, të dëgjojë 
mirë.» 
24Pastaj shtoi: «Kini kujdes për këtë që do t’ju them! Sa më shumë t’i bindeni Zotit, aq 
më shumë do t’ju japë Ai të kuptoni. 25Dhe pikërisht ai që ka shumë, atij do t’i jepet 
edhe më shumë, kurse ai që ka pak, atij do t’i merret edhe ajo që ka.» 
 
Fara rritet vetvetiu 
26Pastaj Jezusi tha: «Me zhvillimin e mbretërisë së Perëndisë ndodh si me farën dhe me 
bujkun: 27Pasi ta ketë mbjellë farën, bujku shkon në shtëpi dhe në mbrëmje bie të flejë, 
ngrihet përsëri të nesërmen në mëngjes – dhe kështu vazhdon për një kohë të gjatë. 
Ndërkaq kokrra mbin dhe rritet; se në ç’mënyrë – nuk e di as bujku vetë. 28Toka jep 
fryt vetvetiu. Më parë dalin kërcejtë, pastaj formohen kallinjtë e në fund kallinjtë 
mbushen me kokrra. 29Sapo të jetë pjekur gruri, bujku fillon ta korrë, sepse i ka 
ardhur koha.» 
 
Sinapi: rritja e mrekullueshme e mbretërisë 
(Mt. 13.31-32, 34; Lk 13.18-19) 
30«Çfarë ndodh kur Perëndia themelon mbretërinë e tij në këtë botë?» – pyeti Jezusi. – 
«Me çfarë mund të krahasohet? 31Ndodh si me kokrrën e sinapit. Kokërr më të vogël 
nuk ka; 32pasi është mbjellë në tokë, mbin dhe bëhet më e madhe se të gjitha bimët e 
tjera në kopsht, dhe lëshon degë të mëdha nën hijen e të cilave zogjtë mund të 
ndërtojnë fole.» 
33Jezusi u tregoi njerëzve edhe shumë shëmbëlltyra të tjera, që të kuptonin mirë, dhe 
kështu u shpalli atyre lajmin e Zotit. 34Kurrë nuk u fliste pa përdorur shëmbëlltyra. 
Dhe kur ishte vetëm me nxënësit e tij, ua shpjegonte të gjitha. 
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Nxënësit në stuhi 
(Mt. 8.23-27; Lk 8.22-25) 
35Në mbrëmje Jezusi u tha nxënësve të tij: «Ejani të kalojmë në bregun tjetër!» 
36Nxënësit e larguan turmën. Pastaj ata hipën në lundrën në të cilën Jezusi qëndronte 
ulur ende, dhe u nisën. Atë e shoqëronin edhe lundra të tjera. 37Pastaj u afrua një 
stuhi e madhe, kështu që dallgët u futën brenda në lundër. Lundra u mbush me ujë, 
38por Jezusi po flinte në pupën e lundrës, i mbështetur mbi jastëk. Nxënësit e zgjuan 
duke thirrur: «Mësues, a nuk shqetësohesh që po mbytemi?» 39Jezusi u ngrit në këmbë, 
i bërtiti erës dhe i tha detit: «Qetësohu! Pusho!» Era pushoi dhe u bë qetësi e madhe. 
40«Përse keni frikë?» – pyeti Jezusi. – «Përse nuk besoni, të paktën një grimë?» 41Ata u 
frikësuan shumë, dhe pyetën njëri-tjetrin: «Çfarë njeriu është ky, të cilit i nënshtrohen 
era dhe dallgët?» 
 
I pushtuari nga djalli në Gerasë 
(Mt. 8.28-34; Lk 8.26-39) 

Ata arritën në bregun tjetër të liqenit, në krahinën e Gerasës. 2Sapo zbriti nga 
lundra, Jezusit i doli menjëherë përpara nga varret e hapura në shkëmb, një njeri i 

pushtuar nga një shpirt i keq. 3Banonte atje; askush nuk kishte arritur ta lidhte, 
madje as me zinxhirë. 4Shpesh e kishin lidhur me pranga e me zinxhirë, por gjithnjë i 
thyente prangat dhe i këpuste zinxhirët. Askush nuk mund ta përballonte më. 5Natë e 
ditë, nëpër varret e hapura në shkëmb e nëpër male bërtiste dhe e rrihte veten me 
gurë. 6Kur e pa Jezusin nga larg, u lëshua me vrap. Ra përmbys para tij 7dhe bërtiti: «O 
Jezus, Biri i të Lartit Perëndi, çfarë do prej meje? Të përbetoj para Perëndisë; mos më 
torturo!» 8Ai u shpreh kështu sepse Jezusi i kishte dhënë urdhër shpirtit të keq të dilte 
prej njeriut. 9Tani Jezusi e pyeti njeriun: «Si quhesh?» Ai iu përgjigj: «Quhem legjion, 
sepse jemi shumë!» 10Dhe i lutej Jezusit me ngulm: «Mos na dëbo nga kjo krahinë!» 
11Aty pranë në shpatin e malit po kulloste një tufë e madhe derrash. 12Shpirtrat e këqij 
iu lutën: «Na dërgo ndër derra, që të hyjmë në ta!» 13Jezusi i lejoi. Ata dolën nga njeriu, 
hynë në derrat dhe e gjithë tufa u lëshua drejt greminës, u hodh në liqen dhe u mbyt. 
Ishin afro dy mijë krerë. 
14Barinjtë e derrave ua mbathën këmbëve dhe treguan në qytete e fshatra se ç’kishte 
ndodhur. Fshatarët donin ta shihnin me sytë e tyre. 15Erdhën te Jezusi dhe panë 
njeriun që më parë ishte i pushtuar nga shpirtrat e këqij: ishte ulur dhe veshur siç 
duhet dhe plotësisht në vete. Prandaj i zuri një frikë e madhe. 16Dëshmitarët u treguan 
hollësisht si kishte ndodhur me shërimin e të pushtuarit. Gjithashtu u treguan për 
punën e derrave. 17Pas kësaj, njerëzit iu lutën Jezusit me këmbëngulje që të largohej 
nga krahina e tyre. 
18Kur Jezusi hipi në barkë, i shëruari iu lut dhe nguli këmbë që ta merrte me vete. 19Por 
Jezusi nuk e lejoi dhe i tha: «Kthehu te farefisi e tregoji se ç’bëri Zoti për ty dhe si pati 
mëshirë për ty.» 20Njeriu u bind dhe shkoi. Kaloi nëpër krahinën e Lidhjes së Dhjetë 
Qyteteve dhe tregoi kudo se çfarë kishte bërë Jezusi për të. Të gjithë u habitën. 
 
Shërimi i menorragjisë dhe ringjallja e vajzës së Jairit 
(Mt. 9.18-26; Lk 8.40-56) 
21Jezusi kaloi përsëri me barkë në anën tjetër të liqenit. Pas pak u mblodh rreth tij një 
turmë e madhe njerëzish. Kur ishte ende në liqen, 22tek ai shkoi një nga kryetarët e 
sinagogës, i cili quhej Jair. Ra përmbys para Jezusit dhe iu lut me këmbëngulje: 23«E 
kam vajzën të sëmurë për vdekje; të lutem, eja t’i vësh duart mbi të, që të shpëtojë e të 
mbetet gjallë.» 
24Jezusi shkoi me të; shumë njerëz të tjerë e shoqëruan. Një mori njerëzish shtyhej 
rreth tij nga çdo anë. 25Ndër ta ishte një grua që vuante për dymbëdhjetë vjet me radhë 
nga hemorragjia e madhe. 26Deri në atë kohë kishte provuar shumë mjekime nga mjekë 
të ndryshëm. Kishte shpenzuar tërë pasurinë e saj për këtë, por gjithçka kishte qenë e 
kotë; vuajtja i ishte shtuar edhe më shumë. 27Kjo grua kishte dëgjuar për Jezusin; hyri 
në turmë dhe, pas shpinës, i preku Jezusit petkun. 28Ajo tha me vete: «Në qoftë se i 
prek vetëm petkat, atëherë do të shërohem.» 29Menjëherë i pushoi hemorragjia dhe 
ndjeu në trup se si ishte shëruar nga sëmundja. 30Jezusi vuri re menjëherë se dikush i 
kishte tërhequr fuqinë shëruese. U kthye dhe pyeti: «Kush m’i preku rrobat?» 
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31«E sheh popullin që po shtyhet rreth teje, – i thanë nxënësit e tij, – dhe përsëri pyet se 
kush të preku?» 32Por Jezusi vështroi përreth për të parë se kush kishte qenë. 33Gruaja 
dridhej nga frika, sepse e dinte se çfarë kishte ndodhur. Prandaj ra përmbys para tij 
dhe i tregoi gjithçka. 34«Të shpëtoi besimi yt! – i tha Jezusi. – Shko në paqe! Je çliruar 
nga sëmundja jote.» 
35Kur po thoshte këtë, nga shtëpia e kryetarit të sinagogës erdhën lajmëtarë dhe i 
thanë Jairit: «Vajza jote vdiq. Nuk ka nevojë ta mërzitësh më Mësuesin.» 36Jezusi e 
dëgjoi këtë dhe i tha Jairit: «Mos ki frikë, vazhdo të besosh!» 37Pastaj shkoi më tutje; 
vetëm Pjetrin, Jakobin e të vëllanë, Gjonin, i lejoi ta shoqëronin. 38Kur arritën te 
shtëpia e kryetarit të sinagogës, Jezusi pa njerëzit e turbulluar dhe dëgjoi vajtimin. 
39Hyri në shtëpi dhe tha: «Përse gjithë kjo zhurmë? Përse qani? Fëmija nuk ka vdekur – 
vetëm fle.» Ata e qeshën me përbuzje, 40por ai i nxori të gjithë jashtë, përveç prindërve 
të vajzës dhe tre nxënësve. Pastaj hyri në dhomën ku ishte shtrirë fëmija. 41E kapi për 
dore dhe i tha: «Talitha, kum!», që do të thotë: «Vajzë, çohu!» 42Vajza u ngrit aty për aty 
dhe eci përreth. Ishte dymbëdhjetë vjeç. Kjo i tmerroi të pranishmit. 43Por Jezusi 
ngulmoi që ata të mos i tregonin askujt për ngjarjen. Pastaj tha: «Jepini vajzës të hajë!» 
 
Jezusi në Nazaret 
(Mt. 13.53-58; Lk 4.16-30) 

Jezusi u nis që andej e shkoi në qytetin ku ishte rritur. E përcollën edhe nxënësit e 
tij. 2Të shtunën foli në sinagogë, e të gjithë ata që e dëgjuan, u habitën shumë. «Nga 

i vijnë këtij këto?» – e pyetën njëri-tjetrin. – «Prej kujt e ka gjithë këtë urtësi? Si mund 
të bëjë mrekulli të tilla? 3Megjithatë, ky është vetëm zdrukthëtar, biri i Marisë dhe vëllai 
i Jakobit, i Jozefit, i Judës dhe i Simonit. A nuk banojnë këtu ndër ne edhe motrat e 
tij?» Atëherë nuk donin t’ia dinin për të. 4Por Jezusi u tha: «Profeti nderohet kudo, me 
përjashtim të vendit, farefisit dhe familjes së tij.» 5Për këtë arsye nuk bëri asnjë 
mrekulli të madhe, vetëm sa vuri duart mbi disa të sëmurë dhe i shëroi. 6U habit për 
shkak të mosbesimit të banorëve të Nazaretit. Prandaj doli e predikoi nëpër fshatrat 
përreth. 
 
Dërgimi i dymbëdhjetë nxënësve 
(Mt. 10.5-15; Lk 9.1-6) 
7Jezusi mblodhi dymbëdhjetë nxënësit dhe u dha fuqi të plotë për të dëbuar shpirtra të 
këqij, dhe i dërgoi dy nga dy. 8U dha urdhër: «Mos merrni asgjë për rrugë përveç 
shkopit; as bukë, as trastë me ushqime, as të holla! 9Mbathni sandalet e mos merrni 
me vete këmisha për t’u ndërruar.» 10Pastaj vazhdoi: «Në qoftë se dikush ju pret mirë, 
rrini në shtëpinë e tij gjersa të shkoni më tutje. 11Në qoftë se arrini në ndonjë vend ku 
njerëzit nuk ju presin mirë e nuk duan t’ju dëgjojnë, vazhdoni më tutje e shkundni 
pluhurin nga këmbët si paralajmërim për ta.» 
12Nxënësit u nisën dhe i ftuan njerëzit të linin mëkatet e tyre e të ktheheshin te Zoti. 
13Njëkohësisht dëbuan shumë shpirtra të këqij, lyen me vaj shumë të sëmurë dhe i 
shëruan. 
 
Vrasja e Gjon Pagëzorit 
(Mt. 14.1-12; Lk 9.7-9) 
14Ndërkohë, për Jezusin dëgjoi edhe Herod Antipa, sepse njerëzit po flitnin për të 
gjithkund. Disa thoshin: «Gjon Pagëzori u ringjall nga të vdekurit, e për këtë mund të 
bëjë vepra të tilla.» 15Të tjerët e mbanin për Elijën dhe disa të tjerë mendonin se ishte 
profet si profetët e lashtë. 16Por Herodi ishte i bindur se ai ishte Gjon Pagëzori. «Është 
ai, për të cilin urdhërova t’i pritej koka, – tha ai, – e tani është kthyer në jetë.» 
17Tani Herodi kishte dhënë urdhër që Gjonin ta arrestonin e ta futnin në burg. Arsyeja 
për këtë ishte kjo: Herodi kishte marrë për grua Herodinë, gruan e të vëllait, Filipit. 
18Gjoni e kishte qortuar për këtë: «Nuk lejohet të marrësh për grua gruan e vëllait 
tënd!» 19Prandaj Herodia nuk e shihte dot me sy Gjonin dhe donte ta vriste, por nuk 
mund t’ia dilte në krye për shkak të Herodit. 20Ky kishte frikë nga Gjoni, sepse e dinte 
që Gjoni ishte njeri i përshpirtshëm dhe i shenjtë, prandaj e mbronte atë. Ai e dëgjonte 
me kënaqësi, megjithëse shqetësohej shumë çdo herë nga fjalët e tij. 
21Por pas pak, për Herodinë erdhi rasti i volitshëm. Herodi kishte ditëlindjen dhe shtroi 
një gosti për qytetarët e lartë, oficerët dhe shtetasit më të nderuar të Galilesë. 22Vajza e 
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Herodisë hyri e vallëzoi. U pëlqeu të gjithëve aq shumë, saqë mbreti i tha vajzës: «Kërko 
ç’të duash dhe unë do të ta jap.» 23Dhe iu betua: «Do të të jap ç’të duash, qoftë edhe 
gjysmën e mbretërisë sime!» 
24Ajo doli dhe i tha së ëmës: «Ç’të kërkoj?» «Kokën e Gjon Pagëzorit!» – i tha ajo. 25Vajza 
u kthye shpejt te Herodi dhe i paraqiti lutjen e saj: «Dua që të më dorëzosh tani në 
pjatë kokën e Gjon Pagëzorit!» 26Mbreti u trishtua, por meqë ishte betuar para të gjithë 
të ftuarve, nuk donte t’ia kundërshtonte lutjen. 27Dërgoi xhelatin dhe i dha urdhër t’ia 
sillte kokën e Gjon Pagëzorit. Xhelati hyri në burg dhe ia preu kokën Gjonit. 28Pastaj e 
solli kokën në pjatë dhe ia dorëzoi vajzës, e cila ia dha së ëmës. 
29Kur mësuan se ç’kishte ndodhur, nxënësit e Gjon Pagëzorit morën trupin e tij dhe e 
varrosën. 
 
Jezusi ushqen mrekullisht pesë mijë pelegrinë hebrenj 
(Mt. 14.13-21; Lk 9.10-17; Gjn 6.1-14) 
30Apostujt u kthyen te Jezusi dhe i treguan se çfarë kishin thënë e bërë në emër të tij. 
31«Ejani të kërkojmë një vend të qetë, – tha Jezusi, – ku mund të jeni vetëm e të 
pushoni pak.» Në të vërtetë, aty vinin e shkonin aq shumë njerëz, saqë nuk kishin 
kohë as për të ngrënë. 32Hipën në barkë dhe u nisën për në një vend të pabanuar. 33Por 
turma i pa duke u nisur, dhe shumë veta dëgjuan për këtë. Kështu ndodhi që u dolën 
përpara shumë veta nga të gjitha qytetet dhe po e pritnin Jezusin bashkë me nxënësit 
e tij në breg. 
34Kur doli nga barka, Jezusi pa turmën e njerëzve. Kishte mëshirë për ta, sepse ishin si 
delet pa bari. Prandaj u mësoi shumë gjëra. 35Kur ra mbrëmja, nxënësit erdhën te 
Jezusi dhe i thanë: «Është shumë vonë dhe krahina është e shkretë. 36Prandaj dërgoji 
njerëzit në fshatrat e në fermat e rrethinës që të blejnë diçka për të ngrënë.» 37«Pse?» – u 
përgjigj Jezusi. – «Jepuni ju të hanë!» Ata kundërshtuan: «Atëherë ne do të duhej të 
blinim bukë për dyqind monedha argjendi!» 38Por Jezusi i urdhëroi: «Kontrolloni sa 
bukë keni!» Kështu bënë e raportuan: «Pesë bukë e dy peshq!» 
39Jezusi u dha urdhër nxënësve t’i ndanin njerëzit në grupe dhe t’i ulnin në bar. 
40Kështu, të gjithë u ndanë në grupe nga 100 dhe nga 50 veta. 41Pastaj Jezusi i mori 
pesë bukët e dy peshqit, ngriti sytë në qiell dhe tha lutjen e falënderimit. I ndau bukët 
në copa, ua dha nxënësve dhe ata i ndanë. Pastaj ua ndau edhe dy peshqit. 42Të gjithë 
u ngopën. 43Nxënësit mbushën madje edhe dymbëdhjetë shporta plot me copa buke 
dhe peshq që tepruan. 44Hëngrën rreth pesë mijë burra. 
 
Jezusi ecën mbi ujë 
(Mt. 14.22-33; Gjn 6.15-21) 
45Pas pak Jezusi i dërgoi nxënësit përpara në barkë për në Bet-Caidë në bregun tjetër 
të liqenit. I dërgoi njerëzit në shtëpi, 46dhe iu ngjit malit për t’u lutur. 47Kur u errësua, 
Jezusi ishte vetëm në tokë, kurse barka larg në liqen. 48Pa se si nxënësit mezi shkonin 
përpara duke u dhënë lopatave, sepse era frynte në drejtim të kundërt. Nga mëngjesi 
Jezusi erdhi tek ata duke ecur mbi liqen dhe deshi t’i arrinte. 49Kur e panë duke ecur 
mbi ujë, nxënësit menduan se ishte fantazmë dhe bërtitën. 50Të gjithë e panë dhe u 
drodhën nga frika. Ai menjëherë u tha: «Mos u trembni! Jam unë, mos kini frikë!» 
51Pastaj hipi tek ata në barkë dhe era pushoi. Ata nuk ishin në vete nga frika. 52Në të 
vërtetë, ende nuk e kishin kuptuar përfundimin e mrekullisë së bukëve; mendja e tyre 
ishte e paaftë për ta kuptuar atë. 
 
Shërimi në zonën e Ginosarit 
(Mt. 14.34-36) 
53E kaluan liqenin dhe dolën në breg pranë Ginosarit. 54Banorët e kësaj zone e dalluan 
menjëherë Jezusin kur doli nga barka. 55Shpejtuan nëpër mbarë krahinën dhe i sollën 
të sëmurët në vigje atje ku dëgjonin se ndodhej Jezusi. 56Kudo që hynte, në qytete, në 
fshatra ose në ferma, atje i sillnin të sëmurët, i vendosnin në sheshe dhe i luteshin t’i 
preknin të paktën tufat e fijeve të petkut. Të gjithë ata që i prekën, u shëruan. 
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Pastërtia dhe papastërtia e vërtetë 
(Mt. 15.1-9) 

Një ditë erdhën disa mësues të Ligjit nga Jerusalemi dhe u bashkuan me farisenjtë 
rreth Jezusit. 2Vunë re se si disa nga nxënësit e tij hanin bukë me duar të 

papastra, d.m.th. se nuk i kishin larë duart sipas ritit të tyre fetar. 3Në të vërtetë, 
farisenjtë dhe hebrenjtë e tjerë veprojnë sipas rregullave të të parëve dhe nuk hanë pa i 
larë duart deri te bërrylat. 4Edhe kur kthehen nga tregu, nuk hanë pa u larë më parë. 
Kështu veprojnë sipas zakonit për larjen e kupave, të vorbave, enëve të bakrit dhe 
jastëkëve. 5Prandaj farisenjtë dhe mësuesit e Ligjit e pyetën Jezusin: ’Përse nxënësit e 
tu nuk veprojnë sipas rregullave të të parëve, por hanë «me duar të papastra»?’ 
6Jezusi u përgjigj: «Profeti Isaia foli mirë për ju hipokritë! Në librin e tij thuhet: Ky 

popull më nderon vetëm me fjalë (thotë Zoti), por zemra e tij është larg meje. 7E gjithë 

shërbesa e tyre fetare është e kotë, sepse japin mësim veçse urdhërime të shpikura nga 

njerëzit. 8Ju e lini pas dore urdhërimin e Perëndisë dhe u përmbaheni traditave 
njerëzore.» 
9Jezusi vazhdoi: ”Sa me aftësi që dini t’i shmangeni urdhërimit të Perëndisë për t’iu 
përmbajtur rregullave tuaja! 10Moisiu, siç e dini të gjithë, tha: Ndero atin dhe nënën! 
Kush shan atin dhe nënën, të dënohet me vdekje! 11Ju, përkundrazi, thoni: «Në qoftë se 
ndokush i thotë babait ose nënës: po e shpall kurban (dhuratë kushtuar Perëndisë) 
ndihmën që ju takon prej meje, 12atëherë nuk ka nevojë t’i ndihmojë prindërit e vet.» 
13Kështu e shfuqizoni Fjalën e Perëndisë për hir të traditës suaj. Për këtë ka edhe 
shembuj të tjerë.”  
 
Çfarë e bën njeriun të padenjë për të hyrë në praninë e Zotit? 
(Mt. 15.10-20) 
14Pastaj Jezusi i mblodhi njerëzit rreth tij dhe u tha: «Dëgjoni mirë e kuptoni! 15Njeriu 
nuk mund të marrë brenda vetes asgjë nga jashtë që mund ta bëjë të papastër; vetëm 
ajo që del prej njeriut, e bën atë të papastër. 16Kush mund të dëgjojë, të dëgjojë mirë.» 
17Kur Jezusi u fut në shtëpi, nxënësit e tij e pyetën se ç’donte të thoshte me këtë. 18Ai u 
përgjigj: «A jeni edhe ju pa mend? Ende nuk kuptoni? Ajo që njeriu merr brenda vetes 
nga jashtë, nuk mund ta bëjë atë të papastër, 19sepse nuk hyn në mendjen e tij, por në 
stomakun e tij, e pastaj del nga trupi.» Kështu, Jezusi deklaroi se të gjitha ushqimet 
janë të pastra në sy të Perëndisë. 
20Ai vazhdoi: «Por ajo që del prej vetë njeriut, e bën atë të papastër. 21Dhe pikërisht prej 
njeriut rrjedhin mendime të këqija dhe bashkë me to imoraliteti, vjedhja, vrasja, 
22tradhtia bashkëshortore, lakmia, si dhe gjëra të tjera të këqija, si mashtrimi, epshi, 
zilia, shpifja, mendjemadhësia dhe marrëzia. 23Të gjitha këto dalin nga brendia e 
njeriut dhe e bëjnë atë të papastër.» 
 
Besimi i gruas johebreje 
(Mt. 15.21-28) 
24Pastaj Jezusi shkoi në krahinën e Tirit, e meqë donte të mbetej i panjohur, hyri në një 
shtëpi. Por njerëzit tashmë e kishin njohur. 25-26Pas pak iu afrua një grua që kishte 
dëgjuar për të; vajza e saj ishte pushtuar nga një shpirt i keq. Gruaja nuk ishte hebre, 
por banonte në atë krahinë. Ajo ra përmbys para Jezusit dhe iu lut ta dëbonte shpirtin 
e keq nga vajza e saj. 27Por Jezusi i tha: «Së pari duhet të ngopen fëmijët e familjes. 
Nuk është e drejtë t’u hiqet buka e t’u hidhet qenve shtëpiakë.» 28«Vërtet, o Zot, – ia 
ktheu ajo, – por qentë shtëpiakë hanë të paktën thërrimet që u bien fëmijëve nën 
tryezë!» 29Jezusi i tha: «Shko lirisht në shtëpi, sepse në saje të kësaj fjale, shpirti i keq 
doli prej vajzës sate!» 
30Gruaja shkoi në shtëpi dhe e gjeti vajzën shëndoshë e mirë dhe të shtrirë në shtrat; 
shpirti i keq kishte dalë tashmë prej saj. 
 
Shërimi i shurdhmemecit 
31Jezusi doli nga krahina e Tirit nëpër Sidon dhe shkoi drejt liqenit të Galilesë në 
krahinën e Lidhjes së Dhjetë Qyteteve. 32Atje i sollën një shurdhmemec duke iu lutur 
që të vinte duart mbi të. 33Jezusi e largoi pak prej turmës dhe i futi gishtërinjtë në 
veshët e të sëmurit; pastaj pështyu dhe ia preku gjuhën. 34Ngriti sytë në qiell, psherëtiu 
thellë dhe i tha: «Efata!» Kjo do të thotë: «Hapu!» 35E menjëherë njeriu dëgjoi, iu zgjidh 
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edhe gjuha dhe ai foli siç duhet. 36Jezusi i ndaloi të pranishmit t’u tregonin të tjerëve; 
por sa më tepër ua ndalonte, aq më tepër e bënin të njohur. 37Njerëzit nuk ishin më në 
vete nga habia e thoshin: «I ka bërë të gjitha mirë» dhe «Ky po i bën shurdhët të 
dëgjojnë e memecët të flasin!» 
 
Jezusi ushqen mrekullisht katër mijë veta 
(Mt. 15.32-39) 

Me një rast tjetër Jezusi ishte rrethuar nga një turmë e madhe njerëzish. Kur i zuri 
uria, Jezusi mblodhi nxënësit dhe u tha: 2«Më vjen keq për këtë turmë. U bënë tri 

ditë që njerëzit po rrinë me mua e nuk kanë çfarë të hanë. 3Unë nuk mund t’i kthej 
barkthatë në shtëpi. Ndoshta do t’u bjerë të fikët, sepse kanë ardhur nga larg.» 
4Nxënësit u menduan: «Si mund të gjejmë bukë në këtë krahinë të shkretë, që të 
ngopim kaq shumë njerëz?» 5«Sa bukë keni?» – i pyeti Jezusi. Ata thanë: «Shtatë!» 6Ai e 
urdhëroi turmën të ulej në tokë. 
Pastaj i mori shtatë bukët, tha lutjen e falënderimit, i ndau dhe ua dha nxënësve. Ata 
ia shpërndanë turmës. 7Përveç kësaj, kishin disa peshq të vegjël. Jezusi tha lutjen e 
falënderimit për këta peshq, e gjithashtu urdhëroi t’ia shpërndanin turmës. 8-9Të gjithë 
hëngrën dhe u ngopën; ishin rreth katër mijë veta. Nxënësit mbushën edhe shtatë 
kofinë me copat që tepruan. Pastaj Jezusi i dërgoi njerëzit në shtëpi, 10hipi bashkë me 
nxënësit e tij në barkë dhe shkoi në rrethinën e Dalmanutës. 
 
Farisenjtë kërkojnë dëshmi 
(Mt. 16.1-4) 
11Disa farisenj erdhën te Jezusi e filluan të diskutonin me të. Meqë donin ta vinin në 
provë, kërkuan nga ai një shenjë nga qielli si dëshmi se ishte dërguar me të vërtetë nga 
Zoti. 12Jezusi psherëtiu e tha: «Si po kërkojnë këta njerëz dëshmi? Unë po ju them se 
këtij brezi nuk do t’i jepet asnjë shenjë!» 13Pastaj i la, hipi përsëri në barkë dhe kaloi në 
anën tjetër të liqenit. 
 
Jezusi qorton nxënësit e tij 
(Mt. 16.5-12) 
14Nxënësit kishin harruar të blinin bukë; në barkë kishin vetëm një bukë. 15Jezusi i 
paralajmëroi: «Ruhuni nga tharmi i farisenjve dhe nga tharmi i Herodit.»♦  
16-17Nxënësit e lidhën këtë me harrimin e tyre. Por Jezusi i lexoi mendimet e tyre dhe 
tha: «Përse shqetësoheni ngaqë nuk keni bukë? Ende nuk po kuptoni gjë? Kaq të 
vështirë e keni për ta kuptuar? A jeni ju aq të plogët sa të tjerët? 18Keni sy e nuk 
shikoni, keni veshë e nuk dëgjoni? A nuk ju kujtohet 19si ndava pesë bukë për pesë 
mijë veta? Sa shporta mbushët me copat e tepruara?» «Dymbëdhjetë!» – iu përgjigjën 
ata. 20«E kur ndava shtatë bukë për katër mijë veta, sa kofinë mbushët plot me 
teprica?» 
«Shtatë», – iu përgjigjën ata. 21Dhe Jezusi u tha: «Ende nuk po kuptoni gjë?» ♦♦ 
_________ 
♦ d.m.th. hipokrizi fetare dhe nacionalizëm. ♦♦ Personi hyjnor që kishte ushqyer Izraelin në 
shkretëtirë ishte ai që tani kishte ushqyer mrekullisht 5.000 hebrenj dhe 4.000 johebrenj . 
 
Jezusi shëron një të verbër 
22Kur arritën në Bet-Caidë, i sollën një të verbër dhe iu lutën Jezusit që ta prekte. 
23Jezusi e mori për dore dhe e çoi jashtë fshatit. I pështyu në sy, vuri duart mbi të dhe 
e pyeti: «A dallon gjë?» 24I verbri hapi sytë e tha: «Po, po shoh njerëz, por më duken si 
pemë që po lëvizin.» 25Jezusi ia vuri përsëri duart mbi sy, atëherë ai pa qartë. 26Jezusi e 
urdhëroi: «Mos shko në Bet-Caidë, por kthehu menjëherë në shtëpi!» 
 
Dëshmia e Pjetrit për Jezusin 
(Mt. 16.13-20; Lk 9.18-21) 
27Jezusi shkoi më tutje me nxënësit e tij nëpër fshatrat rreth Cezaresë së Filipit. Rrugës 
i pyeti: «Për kë më mbajnë njerëzit?» 28Ata iu përgjigjën: «Disa të mbajnë për Gjon 
Pagëzorin, disa për Elijën, ndërsa disa të tjerë për njërin nga profetët.» 29«Po ju, – i pyeti 
Jezusi, – për kë më mbani?» «Ti je Mesia!» – iu përgjigj Pjetri. 30Por Jezusi i urdhëroi 
rreptësisht që të mos i tregonin askujt për këtë. 
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Shpallja e parë e vdekjes së tij 
(Mt. 16.21-28; Lk 9.22-27) 
31Pastaj Jezusi i njoftoi nxënësit për herë të parë për atë që e priste: «Biri i njeriut duhet 
të vuajë shumë. Këshilltarët, kryepriftërinjtë dhe mësuesit e Ligjit nuk do ta pranojnë. 
Ai do të vritet, por ditën e tretë, do të ringjallet.» 
32Jezusi e tha këtë fare hapur. Pastaj Pjetri e mori mënjanë dhe e këshilloi të mos bënte 
ashtu. 33Por Jezusi ktheu kokën, i shikoi nxënësit e tjerë dhe e qortoi Pjetrin: 
«Largohu, ti Satan!» – tha ai. – «Ajo që ke ndër mend, nuk i përgjigjet vullnetit të 
Perëndisë, por dëshirave njerëzore.» 
 
Mbajtja e kryqit pas Jezusit 
34Pastaj Jezusi thirri turmën dhe i tha: «Kush do të vijë me mua, duhet të heqë dorë 
nga vetja dhe nga dëshirat e tij egoiste. Ai duhet të mbajë kryqin e tij e të vijë pas meje. 
35Dhe pikërisht kush dëshiron të shpëtojë jetën e tij, do ta humbasë atë. Dhe kush e 
humbet jetën e tij për shkakun tim dhe për shkak të shpalljes së lajmit të mirë, do ta 
shpëtojë. 36Çfarë i vlen njeriut në qoftë se fiton të gjithë botën, por humbet jetën e vet? 
37Me çfarë mund ta riblejë atë? 38Njerëzit e këtij brezi fajtor nuk duan t’ia dinë për 
Zotin. Kush nuk guxon të ndërhyjë për mua e për mësimin tim, as unë, Biri i njeriut, 
nuk do të ndërhyj për të (para Gjyqit), kur të vij me madhështinë e Atit tim bashkë me 
engjëjt e shenjtë.» 

Dhe shtoi: «Ju siguroj se këtu ka disa që nuk do të vdesin para se të shohin me 
çfarë fuqie do të ngrihet mbretëria e Perëndisë.» 

 
Shpërfytyrimi i Jezusit 
(Mt. 17.1-13; Lk 9.28-36) 
2Pas gjashtë ditësh, Jezusi mori me vete tre nxënës, Pjetrin, Jakobin e Gjonin, dhe i çoi 
në një mal të lartë. Me ta nuk ishte askush tjetër. Atje, para syve të tyre, Jezusi u 
shpërfytyrua: 3rrobat e tij u bënë aq të bardha ndriçuese, sa asnjeri në botë nuk mund 
t’i bëjë të tilla. 4Nxënësit panë papritur Elijën dhe Moisiun duke qëndruar pranë 
Jezusit dhe duke folur me të. 5Pjetri i tha Jezusit: «Mirë që jemi këtu, Mësues! Të 
ngremë tri tenda, një për ty, një për Moisiun e një për Elijën.» 6Por nuk dinte se ç’po 
fliste; ai dhe dy nxënësit e tjerë ishin shumë të tronditur nga frika. 7Ndërkaq u duk një 
re që i mbuloi me hijen e saj, dhe nga reja u dëgjua një zë: «Ky është Biri im, i 
Zgjedhuri! Atë dëgjoni!» 8Por pastaj, kur kthyen kokën, nuk panë asnjeri përveç 
Jezusit. 9Ndërsa po zbritnin nga mali, Jezusi i urdhëroi që të mos i tregonin askujt për 
atë që kishin parë derisa Biri i njeriut të ringjallej nga të vdekurit. 10Ata e dëgjuan këtë 
fjalë dhe filluan të mendonin se ç’do të thoshte shprehja: «ringjallja nga të vdekurit». 
11Pastaj e pyetën Jezusin: «Pse thonë mësuesit e Ligjit se së pari duhet të vijë Elija?»  

12Jezusi iu përgjigj: «Elija vjen vërtet më parë për ta kthyer popullin e Zotit në gjendjen 
e duhur shpirtërore. Atëherë pse thuhet në Shkrimin e shenjtë se Biri i njeriut duhet të 
vuajë shumë e të përçmohet? 13Por unë po ju them se Elija tashmë ka ardhur dhe ata e 
kanë trajtuar siç kanë dashur. Kështu është shkruar për të.» 
 
Shërimi i djaloshit të pushtuar nga djalli 
(Mt. 17.14-21; Lk 9.37-43a) 
14Kur ata arritën te nxënësit e tjerë, atje ishte mbledhur një turmë e madhe njerëzish; 
në mes po rrinin disa mësues të Ligjit që po diskutonin me nxënësit. 15Kur e panë 
Jezusin, njerëzit u habitën e vrapuan me nxitim për ta përshëndetur. 16Jezusi i pyeti 
nxënësit: «Për çfarë diskutoni me mësuesit e Ligjit?» 17Një njeri nga turma iu drejtua 
Jezusit: «Mësues, kam sjellë tek ti djalin tim; është pushtuar nga një shpirt i keq, 
kështu që nuk mund të flasë. 18Sa herë që e kap shpirti, e tërheq me forcë andej-këtej. 
Pastaj i del shkumë nga goja, i kërcëllijnë dhëmbët dhe i shtangen gjymtyrët. Iu luta 
nxënësve të tu ta dëbonin shpirtin e keq, por ata nuk mundën.» 
19Jezusi tha: «Ju nuk keni fare besim te Zoti! Deri kur duhet të jem me ju dhe t’ju 
duroj? Ma sillni djaloshin këtu!» 20Ata ia sollën. Shpirti i keq, sapo pa Jezusin, e tërhoqi 
djaloshin përtokë, kështu që ai shkumëzoi dhe u rrokullis andej-këtej. 21Jezusi e pyeti 
të atin: «Prej sa kohësh i ndodh kështu?» 22«Që në fëmijëri» – iu përgjigj i ati. – «Shpesh 
e hedh herë në zjarr e herë në ujë për ta mbytur. Ki mëshirë për ne e na ndihmo, në 
qoftë se mundesh!» 23«Në qoftë se mundem!?» – iu përgjigj Jezusi. – «Kush i beson Zotit, 
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për atë çdo gjë është e mundur!» 24Pastaj i ati ia ktheu: «Unë kam besim te Zoti, e 
megjithatë nuk mundem! Më ndihmo, ty të besoj!» 
25Kur Jezusi pa se po afroheshin gjithnjë e më shumë njerëz, i bërtiti shpirtit të keq: 
«Shpirt memec dhe i shurdhët, unë po të urdhëroj; dil nga ai e mos u kthe më në të!» 
26Shpirti bërtiti, e shkundi andej-këtej dhe doli nga ai. Djaloshi mbeti i shtrirë në tokë, 
porsi i vdekur, kështu që shumë veta thanë: «Vdiq!» 27Por Jezusi e kapi për dore, e 
ngriti dhe ai qëndroi në këmbë. 
28Kur Jezusi shkoi më vonë në shtëpi, nxënësit e pyetën në veçanti: «Po ne pse nuk 
mund ta dëbonim shpirtin e keq?» 29Jezusi u përgjigj: «Shpirtra të tillë mund të 
dëbohen vetëm me lutje.» 
 
Shpallja e dytë e vdekjes së Jezusit 
(Mt. 17.22-23; Lk 9.43b-45) 
30U larguan nga ai vend e shkuan nëpër Galile. Jezusi nuk donte që ta dinte ndokush. 
31I mësonte nxënësit e tij për atë që do t’i ndodhte: «Biri i njeriut do t’u dorëzohet 
njerëzve. Ata do ta vrasin, por ditën e tretë ai do të ringjallet.» 32Nxënësit nuk kuptonin 
se ç’donte të thoshte Jezusi me këtë; kishin frikë ta pyetnin. 
 
Kush është më i madhi? 
(Mt. 18.1-5; Lk 9.46-48) 
33Erdhën në Kafarnaum, dhe kur hynë në shtëpi, Jezusi i pyeti nxënësit: «Për çfarë 
grindeshit rrugës?» 34Ata heshtën sepse ishin grindur rreth asaj se kush ishte më i 
madhi. 35Jezusi u ul, i mblodhi rreth vetes të dymbëdhjetët e u tha: «Kush dëshiron të 
jetë i pari, duhet t’u nënshtrohet dhe t’u shërbejë të gjithëve.» 36Ai bëri me shenjë të 
afrohej një fëmijë i vogël, e vuri midis tyre, e mori për krahu e u tha: 37«Kush e pranon 
një fëmijë të tillë ngaqë është nxënësi im, më pranon mua. E kush më pranon mua, 
pranon jo vetëm mua, por pranon njëkohësisht edhe Atë që më dërgoi.» 
 
Ai që nuk është kundër nesh, është në anën tonë 
(Lk 9.49-50) 
38Gjoni i tha Jezusit: «Mësues, pamë një njeri që dëbonte shpirtra të këqij në emrin 
tënd. Ne u përpoqëm ta pengonim, sepse nuk i takon rrethit tonë.» 39«Mos e pengoni 
më, – tha Jezusi, – sepse kush bën mrekulli në emrin tim, nuk mund të flasë kurrë 
keq për mua. 40Kush nuk është kundër nesh, është me ne! 41Unë po ju them se ai që do 
t’ju japë të pini qoftë edhe një gotë ujë ngaqë jeni dishepujt e Mesisë, do të shpërblehet 
për këtë.» 
 
Paralajmërim për çdo lloj mashtrimi 
(Mt. 18.6-9; Lk 17.1-2) 
42«Kush bën që një besimtar i thjeshtë të largohet nga besimi tek unë, do ta ketë pak në 
qoftë se i varet rreth qafës guri i mullirit e hidhet në det. 43Në qoftë se dora të shpie në 
mëkat, preje. Është më mirë për ty të hysh në jetën e përjetshme vetëm me një dorë, 
sesa të shkosh në ferr me të dyja – në zjarrin që nuk shuhet kurrë. [44Atje ndërgjegjja 
të bren pa pushim dhe zjarri nuk shuhet kurrë.] 45Ose në qoftë se këmba të shpie në 
mëkat, preje. Në të vërtetë, është më mirë për ty të hysh në jetën e përjetshme vetëm 
me një këmbë, se sa t’i kesh të dyja këmbët e të hidhesh në ferr. [46Atje ndërgjegjja të 
bren pa pushim dhe zjarri nuk shuhet kurrë.] 47E në qoftë se syri të shpie, gjithashtu, 
në mëkat, nxirre! Është më mirë për ty të hysh në jetën e përjetshme vetëm me një sy, 
se sa t’i kesh të dy sytë e të hidhesh në ferr – 48atje ku vuajtjet nuk pushojnë e zjarri 
nuk shuhet kurrë. 
49Çdo flijimi i takon kripa, e secilit nga ju i takon zjarri i pësimit që ju pastron e ju 
ruan. 
50Kripa është diçka e mirë, por në qoftë se ajo e humbet kripësinë, si do t’i rikthehet 
shija? Ruajeni kripësinë dhe jetoni në paqe me njëri-tjetrin.» 
 
Nisja për në Jude 
(Mt. 19.1-12; Lk 16.18) 

Pastaj Jezusi u largua nga ai vend e shkoi në Jude dhe në krahinën që shtrihej 
në anën tjetër të Jordanit. Edhe atje iu mblodhën përreth shumë njerëz dhe ai 10
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filloi t’i mësonte si zakonisht. 
 
Për ndarjen martesore 
2U afruan disa farisenj dhe kërkonin ta futnin në grackë. E pyetën: «A i lejohet burrit ta 
ndajë gruan?» 3Jezusi ia ktheu: «Çfarë ligji ju la Moisiu?» 4Ata iu përgjigjën: «Sipas Ligjit 
të Moisiut, burri mund t’i lëshojë gruas dokumentin e ndarjes dhe pastaj ta ndajë.» 
5Jezusi tha: «Moisiu jua ka lejuar këtë, sepse jeni zemërgur. 6Por në fillim Perëndia e 

krijoi njeriun, mashkull e femër. 7Prandaj burri e lë atin dhe nënën, që të bashkohet me 

gruan e tij, 8e kështu, pra, të dy janë një njësi e re, me trup e me shpirt. Pra, ata nuk 
janë më dy, por një njësi e vetme. 9Prandaj,  atë që ka bashkuar Perëndia, njerëzit nuk 
duhet ta ndajnë.» 
10Pastaj, kur ishin në shtëpi, nxënësit iu lutën t’ua sqaronte të njëjtën gjë 11dhe Jezusi 
u tha: «Kush e ndan gruan e tij dhe merr një tjetër, bën tradhti bashkëshortore kundër 
gruas së parë. 12Dhe anasjelltas; gruaja që ndan burrin e saj dhe martohet me një 
tjetër, bën tradhti bashkëshortore.» 
 
Jezusi dhe fëmijët 
(Mt. 19.13-15; Lk 18.15-17) 
13Disa njerëz i sollën Jezusit fëmijë të vegjël për t’i vënë duart mbi ta e për t’u lutur për 
ta, por nxënësit i penguan. 14Kur e vuri re këtë, Jezusi u zemërua dhe u tha nxënësve: 
«Lërini fëmijët të vijnë tek unë dhe mos i pengoni, sepse pikërisht për të tillë rri e hapur 
mbretëria e Perëndisë. 15Mos u mashtroni; kush nuk i hapet dashurisë së Perëndisë si 
fëmijë, nuk do ta përjetojë kurrë atë dashuri.» 16Pastaj i mori fëmijët në krahë, vuri 
duart mbi ta dhe i bekoi. 
 
Rreziku i pasurisë 
(Mt. 19.16-30; Lk 18.18-30) 
17Kur donte të shkonte më tutje, Jezusit iu afrua një njeri, ra në gjunjë para tij dhe e 
pyeti: «Mësues i mirë, ç’duhet të bëj unë, që të fitoj jetën e përjetshme?» 18”Përse më 
quan «i mirë»?» – ia ktheu Jezusi. – «Vetëm Njëri është i mirë – Perëndia! 19E urdhërimet 
e tij i dini: Mos bëj vrasje! Mos bëj tradhti bashkëshortore! Mos bëj vjedhje! Mos bëj 

dëshmi të rreme! Ndero atin dhe nënën!» 20«Këto urdhërime i kam zbatuar që në rini», – 
iu përgjigj njeriu. 21Jezusi e përqafoi dhe i tha: «Të mungon një gjë: shite tërë pasurinë 
dhe ndajua të hollat të varfërve, dhe do të kesh te Zoti pasuri që nuk mund të 
humbasë. Pastaj eja pas meje!» 22Kur e dëgjoi këtë, njeriut i erdhi keq dhe u largua i 
trishtuar, sepse ishte shumë i pasur. 
23Jezusi i shikoi nxënësit e tij njërin pas tjetrit dhe u tha: «Sa të vështirë e kanë njerëzit 
e pasur të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë.» 24Nxënësit u trembën nga fjala e tij, por 
Jezusi përsëriti: «Po, është shumë e vështirë të hyni në të. 25Më lehtë hyn deveja nëpër 
vrimë të gjilpërës, sesa i pasuri në mbretërinë e Perëndisë.» 
26Pastaj nxënësit gati luajtën mendsh nga habia dhe thanë: «Atëherë kush mund të 
shpëtojë?» 27Jezusi i vështroi me ngulm dhe u tha: «Për njerëzit kjo është e pamundur, 
por për Perëndinë nuk është asgjë e pamundur.» 
28Pjetri mori fjalën dhe i tha Jezusit: «Ti e di se ne lamë çdo gjë dhe erdhëm pas teje.» 
29Jezusi iu përgjigj: «Ju siguroj se kushdo që la shtëpinë, vëllezërit, prindërit, fëmijët 
ose pasurinë e tij për shkakun tim e për shkak të predikimit të lajmit të mirë, 30do t’i 
marrë përsëri të gjitha këto njëqindfish në këtë jetë: shtëpi, fëmijë, vëllezër e motra, e 
pasuri, qoftë edhe me përndjekje. E në epokën që po vjen, do të ketë jetën e 
përjetshme. 31Por shumë veta që tani janë përpara, do të qëndrojnë në fund, dhe 
shumë veta që tani janë të fundit, në fund do të jenë të parët.» 
 
Shpallja e tretë e vdekjes së Jezusit 
(Mt. 20.17-19; Lk 18.31-34) 
32Ishin në udhëtim për në Jerusalem; Jezusi i udhëhiqte. Shoqëruesit ishin të trembur, 
dhe nxënësit kishin frikë. Jezusi i mori të dymbëdhjetët përsëri mënjanë dhe u tha se 
çfarë do t’i ndodhte së shpejti: 33«Dëgjoni mirë! Tani po shkojmë në Jerusalem. Atje Biri 
i njeriut do t’u dorëzohet kryepriftërinjve dhe mësuesve të Ligjit. Ata do ta dënojnë me 
vdekje dhe do t’ua dorëzojnë të pafeve. 34Ata do ta vënë në lojë, do ta pështyjnë, do ta 
fshikullojnë e do ta vrasin; por ditën e tretë ai do të ringjallet.» 



 857

 
Jo sundimi, por shërbimi 
(Mt. 20.20-28) 
35Pastaj Jakobi dhe Gjoni, të bijtë e Zebedeut, iu afruan Jezusit dhe i thanë: «Duam që 
të na plotësosh një dëshirë.» 36«Çfarë dëshironi që të bëj për ju?» – i pyeti Jezusi. 37Ata i 
thanë: «Duam që kur të hipësh në fuqi, të qëndrojmë njëri në të djathtën e tjetri në të 
majtën tënde.» 38«Ju nuk e dini se ç’kërkoni» – iu përgjigj Jezusi. – «A mund ta pini ju 
kupën e vuajtjeve që duhet të pi unë e të merrni të njëjtin pagëzim zjarri me të cilin do 
të pagëzohem unë?» 39«Po!» – u përgjigjën ata. «Me të vërtetë, ju do të pini të njëjtën 
kupë vuajtjesh si unë e do të merrni të njëjtin pagëzim zjarri si unë», – u tha Jezusi. 40 
– «Por mua nuk më takon të urdhëroj se kush do të rrijë në të djathtën e kush në të 
majtën time. Në këto vende do të ulen ata që ka paracaktuar Ati im.» 
41Kur e morën vesh, dhjetë të tjerët u zemëruan me të dy vëllezërit. 42Prandaj Jezusi i 
thirri rreth tij dhe u tha: «Siç e dini, sundimtarët i shtypin popujt e tyre, dhe të 
mëdhenjtë e shpërdorojnë pushtetin e tyre. 43Por me ju nuk duhet të ndodhë kështu. 
Kush prej jush dëshiron të bëhet i madh, duhet t’u shërbejë të tjerëve, 44dhe kush 
dëshiron të jetë në krye, duhet t’u nënshtrohet të gjithëve. 45Madje as Biri i njeriut nuk 
erdhi për t’u shërbyer, por për të shërbyer e për ta flijuar jetën e tij si çmim për 
çlirimin e shumë vetave.» 
 
Shërimi i të verbrit 
(Mt. 20.29-34; Lk 18.35-43) 
46Ata ♦ kishin arritur në Jeriho. Në të dalë të Jerihos, Jezusi, bashkë me nxënësit e tij, 
pa një të verbër që ishte ulur pranë rrugës e po kërkonte lëmoshë. Ishte Bar-Timeu, 
biri i Timeut. 47Kur dëgjoi se po kalonte Jezusi nga Nazareti, filloi të thërriste fort: «O 
Jezus, Biri i Davidit, ki mëshirë për mua!» 
48Njerëzit donin t’ia mbyllnin gojën, por ai bërtiti edhe më fort: «O Biri i Davidit, ki 
mëshirë për mua.» 49Jezusi u ndal e tha: «Thirreni të vijë!» Ata shkuan dhe i thanë: 
«Gëzohu! Po të thërret Jezusi! Ngrihu!» 50I verbri u ngrit menjëherë në këmbë, hodhi 
mantelin e tij dhe shkoi tek ai. 
51Jezusi e pyeti: «Ç’dëshiron që të bëj për ty?» I verbri tha: «O Zot, dëshiroj të shoh 
përsëri!» 52Jezusi iu përgjigj: «Shko lirisht. Besimi yt të shpëtoi!» 
53Dhe aty për aty i erdhi shikimi dhe u bë nxënës i Jezusit duke shkuar pas tij. 

_____ 
♦ Turma përbëhej nga pelegrinë hebrenj që ishin rrugës për në festën e Pashkës në 
Jerusalem.. 
 
Jezusi hyn në Jerusalem 
(Mt. 21.1-11; Lk 19.28-40; Gjn 12.12-19) 

Pak para Jerusalemit, ata arritën në fshatrat me emrin Bet-Page dhe Bet-Anje, 
rrëzë malit të Ullinjve. Atje Jezusi dërgoi dy nxënës përpara dhe i ngarkoi me 

një detyrë: 2”Shkoni në fshatin që është përballë. Atje do të gjeni një gomar, të cilit 
ende nuk i ka hipur kush. Zgjidheni e silleni këtu! 3E në qoftë se ndokush ju thotë gjë, 
thuajini: «I duhet Zotit. Do ta kthejë pas pak.»” 
4Dy nxënësit shkuan dhe e gjetën gomarin jashtë në rrugë, të lidhur në derën e oborrit. 
Kur po e zgjidhnin, 5disa që rrinin aty, i pyetën: «Përse po e zgjidhni gomarin?» 6Të dy 
nxënësit thanë se ç’i kishte urdhëruar Jezusi dhe ata i lejuan ta merrnin gomarin. 
7Ata ia sollën Jezusit, i vunë rrobat e tyre mbi të për të shërbyer si samar dhe Jezusi 
hipi mbi të. 8Shumë njerëz i shtruan rrobat e tyre si qilim gjatë rrugës, kurse të tjerët i 
hodhën rrugës degëzat që kishin thyer në fushë. 9Populli që shkonte para e pas 
Jezusit, brohoriste: «Hosha-na! Rroftë ai që vjen në emër të Zotit! 10Rroftë mbretëria e të 
parit tonë, Davidit, që po vjen! Hosha-na! Lavdi Perëndisë në qiell!» 
11Kur arriti në Jerusalem, Jezusi hyri në Tempull dhe shikoi përreth. Në të ngrysur, u 
kthye me nxënësit e tij në Bet-Anje. 
 
Jezusi dhe fiku 
(Mt. 21.18-19) 
12Mëngjesin tjetër, kur ikën përsëri nga Bet-Anja, Jezusi kishte uri. 13Pa një fik, jo larg, 
që tashmë ishte me gjethe. Iu afrua për të shikuar nëse kishte fruta, por nuk gjeti 
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veçse gjethe, sepse nuk ishte stina e fiqve. 14Jezusi i tha pemës: «Askush mos ngrëntë 
më fruta prej teje, kurrë e përjetë!» Nxënësit e dëgjuan këtë. 
 
Jezusi në Tempull 
(Mt. 21.12-17; Lk 19.45-48; Gjn 2.13-22) 
15Në Jerusalem, Jezusi hyri përsëri në Tempull dhe filloi menjëherë t’i dëbonte të gjithë 
tregtarët e blerësit. Këmbyesve të parave u përmbysi tavolinat dhe shitësve të 
pëllumbave banakët, 16e nuk lejoi asnjërin të mbante ndonjë send nëpër oborrin e 
Tempullit (destinuar për johebrenjtë). 17Ai u tha: «A nuk thuhet në Shkrimin e shenjtë 
se Zoti tha: Tempulli im do të quhet shtëpi lutjeje për popujt e të gjitha kombeve. Por ju e 
shndërruat në skutë hajdutësh!» 
18Kur kryepriftërinjtë dhe mësuesit e Ligjit dëgjuan këtë, kërkuan rastin për ta vrarë 
Jezusin. Kishin frikë nga ndikimi i tij, sepse populli përpinte çdo fjalë të mësimit të tij. 
19Në mbrëmje, Jezusi, bashkë me nxënësit e tij, u largua përsëri nga qyteti. 
 
Për besimin 
(Mt. 21.20-22) 
20Të nesërmen në mëngjes herët, nxënësit po kalonin pranë fikut. Ai ishte tharë gjer në 
rrënjë. 21Pastaj Pjetri u kujtua dhe i tha Jezusit: «Mësues, shiko, fiku që mallkove u 
tha.» 22Jezusi mori fjalën e tha: ”Kini besim te Perëndia! 23Ju siguroj se mund t’i thoni 
edhe këtij mali: «Luaj nga vendi e hidhu në det!» e në qoftë se nuk keni dyshim, por 
besoni se do të ndodhë siç thatë, pikërisht ashtu do të ndodhë! 24Prandaj po ju them: 
Kur t’i luteni Zotit për diçka e keni besim që dëshira juaj do të plotësohet, do të bëhet 
ashtu. 25Por kurdo që të luteni, duhet t’ia falni bashkëbesimtarit fajin, në qoftë se keni 
diçka kundër tij, që Ati juaj në qiell t’jua falë edhe juve fajet. [26Por, në qoftë se ju nuk 
ua falni të tjerëve gabimet, as Ati juaj qiellor nuk do t’jua falë juve gabimet.]” 
 
Çështja e pushtetit të Jezusit 
(Mt. 21.23-27; Lk 20.1-8) 
27Ata shkuan përsëri në Jerusalem. Jezusi po ecte nëpër Tempull kur kryepriftërinjtë 
dhe këshilltarët iu afruan 28dhe e pyetën: «Nga e merr ti të drejtën të paraqitesh këtu? 
Kush ta ka dhënë këtë pushtet?» 
29«Kam edhe unë një pyetje», – ua ktheu Jezusi.  «Në qoftë se më përgjigjeni, do t’ju 
tregoj vetë se me çfarë pushteti i bëj këto. 30Më thoni: Nga e mori Gjon Pagëzori 
pushtetin për të pagëzuar? Nga Zoti apo nga njerëzit?» 31Ata u këshilluan: ”Në qoftë se 
themi «Nga Zoti», atëherë do të na pyesë: «Përse nuk i besuat Gjonit?» 32Ndërsa në qoftë 
se themi «Nga njerëzit», atëherë populli do të hidhet kundër nesh, sepse të gjithë u 
bindën se Gjoni ishte profet.” 33Prandaj i thanë Jezusit: «Nuk e dimë.» «As unë, pra, – u 
tha Jezusi, – nuk do t’ju tregoj se kush ma ka dhënë këtë pushtet.» 
 
Shëmbëlltyra e vreshtarëve të këqij 
(Mt. 21.33-46; Lk 20.9-19) 

Jezusi u tregoi një shëmbëlltyrë: ”Një pronar mbolli një vresht, e thuri me 
gardh, gërmoi një vend për shtrydhësin dhe ndërtoi kullën. Pastaj e dha me qira 

dhe u largua nga ai vend. 2Në kohën e të vjelave, ai e dërgoi shërbëtorin e tij te 
qiramarrësit për të marrë prodhimin që i takonte. 3Por ata e rrahën shërbëtorin dhe e 
përzunë pa i dhënë gjë. 4Pronari dërgoi edhe një shërbëtor të dytë, të cilin e rrahën më 
keq se të parin dhe e poshtëruan. 5Herën e tretë dërgoi përsëri një shërbëtor. Atë e 
vranë, e ashtu bënë edhe me shumë të tjerë. Këdo që dërgoi, e trajtuan keq ose e 
vranë. 
6Në fund i mbeti biri i vetëm, më i dashuri. Atë e dërgoi te qiramarrësit, sepse tha me 
vete: «Të paktën do të kenë respekt për birin tim.» 7Por ata i thanë njëri-tjetrit: «Ky 
është trashëgimtari. Ta vrasim, dhe vreshti do të na takojë neve!» 8Kështu e kapën, e 
nxorën jashtë vreshtit dhe e vranë. 
9Çfarë do t’u bëjë pronari i vreshtit tani? Do të vijë e do t’i zhdukë qiramarrësit dhe do 
t’ua besojë vreshtin të tjerëve. 10Ju keni lexuar se çfarë është shkruar në Shkrimin e 
shenjtë: Guri që ndërtuesit hodhën tej, është bërë tani guri i qoshes. 11Zoti e bëri këtë 

mrekulli dhe ne e pamë.” 
12Kryepriftërinjtë e farisenjtë vunë re se kjo shëmbëlltyrë u drejtohej atyre. Donin ta 

12



 859

arrestonin Jezusin, por kishin frikë nga populli. Prandaj e lanë të lirë dhe u larguan. 
 
Çështja e tatimit 
(Mt. 22.15-22; Lk 20.20-26) 
13Dërguan disa farisenj e disa anëtarë të partisë së Herodit që ta futnin Jezusin në 
grackë me një pyetje. 14Ata iu afruan e i thanë: «Mësues, ne e dimë se ti merresh 
plotësisht me të vërtetën. Ti nuk ndikohesh nga njerëzit, edhe në qoftë se ata janë të 
mëdhenj, por i tregon hapur secilit se si duhet të jetojë sipas vullnetit të Zotit. Tani na 
thuaj: a lejohet sipas Ligjit t’i paguhet Cezarit romak tatimi apo jo?» 15Jezusi e kuptoi 
djallëzinë e tyre e tha: «Ju hipokritë, doni të më futni në grackë? Më tregoni njërën prej 
monedhave.» 16Ata i dhanë një monedhë argjendi, dhe ai i pyeti: «Të kujt janë kjo fytyrë 
e ky mbishkrim?» «Të Cezarit!» – iu përgjigjën ata. 17Dhe Jezusi tha: «Pra, kthejani 
Cezarit atë që i takon atij, e Perëndisë atë që i takon Perëndisë.» Ata nuk e kishin 
pritur një përgjigje të tillë. 
 
A do të ringjallen të vdekurit? 
(Mt. 22.23-33; Lk 20.27-40) 
18Pas kësaj, tek Jezusi shkuan disa saducenj. — Saducenjtë nuk e pranojnë ringjalljen 
e të vdekurve. — 19”Mësues, – thanë ata, – Moisiu bëri këtë ligj: Në qoftë se një njeri i 
martuar vdes pa lënë fëmijë, atëherë i vëllai duhet të martohet me vejushën për t’i 
dhënë pasardhës vëllait të tij të vdekur. 20Ishin shtatë vëllezër. Më i madhi u martua 
dhe vdiq pa lënë fëmijë, dhe ia la gruan vëllait të tij. 21Pastaj i dyti u martua me 
vejushën, por edhe ai vdiq pa lënë fëmijë; edhe të tretit i ndodhi ashtu. 22Kështu u 
ndodhi të gjithëve deri tek i shtati! Më në fund vdiq edhe gruaja. 23Në këtë «ringjallje», 
pra, gruaja e cilit ndër këta të shtatë do të jetë ajo, sepse të gjithë e patën grua?” 
24«Gaboni plotësisht, – u përgjigj Jezusi, – sepse nuk kuptoni as Shkrimin e shenjtë 
dhe as fuqinë e Perëndisë. 25Pas ringjalljes nuk do të ketë martesë, sepse do të jetohet 
si engjëjt në qiell. 26Përsa i përket ringjalljes së të vdekurve: a nuk e keni lexuar në 
librin e Moisiut tregimin e drizës së zjarrtë? Atje është shkruar që Perëndia i tha 
Moisiut: Unë jam Perëndia e Avrahamit, e Izakut dhe e Jakovit. 27Ai është Perëndia e të 
gjallëve, por jo i të vdekurve! Ju gaboni plotësisht.» 
 
Urdhërimi më i madh 
(Mt. 22.34-40; Lk 10.25-28) 
28Bisedën e kishte dëgjuar një mësues i Ligjit. I kishte lënë mbresë Jezusi me përgjigjen 
që u kishte dhënë saducenjve, prandaj e pyeti: «Cili është urdhërimi më i madh i 
Ligjit?» 29Jezusi iu përgjigj: «Ja urdhërimi më i madh: Dëgjoni, o izraelitë! Zoti është 

Perëndia juaj, Zoti e askush tjetër. 30Prandaj duajeni me gjithë zemër, me gjithë vullnet 

dhe me gjithë mend! 31Menjëherë pas kësaj vjen urdhërimi tjetër: Duaje të afërmin tënd 

si vetveten. Të tjera urdhërime më të mëdha se këto të dyja nuk ka.» 
32Pastaj mësuesi i Ligjit i tha Jezusit: «Mësues, ti ke krejtësisht të drejtë! Është ashtu 
siç thua ti. Ka vetëm një Perëndi, e përveç Atij nuk ka perëndi tjetër. 33Prandaj ne 
duhet ta duam Perëndinë me gjithë zemër, me gjithë vullnet dhe me gjithë mend, dhe 
të afërmin si vetveten. Kjo vlen më shumë se flijimet e përkushtimit dhe të gjitha 
flijimet e tjera.» 34Jezusi vuri re se iu përgjigj me urtësi, dhe i tha: «Nuk je larg 
mbretërisë së Perëndisë!» 
Qysh nga ai çast askush nuk guxoi t’i bënte ndonjë pyetje tjetër. 
 
Biri i Davidit apo Zoti i Davidit? 
(Mt. 22.41-46; Lk 20.41-44) 
35Në kohën e këtyre diskutimeve në Tempull, Jezusi bëri këtë pyetje: ”Si mund të 
pohoni ju, mësuesit e Ligjit, se Mesia është (vetëm) biri i Davidit? 36Megjithatë, Davidi, i 
frymëzuar nga Shpirti i shenjtë, tha: Perëndia, Zoti, të thotë ty, Zoti dhe Mbreti im: «Ulu 

në të djathtën time, gjersa t’i nënshtroj armiqtë e tu dhe t’i vë për shtrojë të këmbëve të 

tua.» 
37Përderisa Davidi e quan atë vetë Zotin e tij, si ka mundësi që ai të jetë (vetëm) biri i 
tij?” 
Qysh nga ai çast, askush nuk guxoi t’i bënte ndonjë pyetje tjetër. 
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Jezusi paralajmëron popullin për mësuesit e Ligjit 
(Mt. 23.1-36; Lk 20.45-47) 
Turma e dëgjonte Jezusin me vëmendje. 38Kur fliste me ta, i paralajmëronte: «Ruhuni 
nga mësuesit e Ligjit. Ata duken të kënaqur në veladonët e tyre dhe dëshirojnë që 
njerëzit t’i përshëndetin me servilizëm në rrugë. 39Në shërbesa fetare ulen në radhën e 
parë, dhe në gosti ulen në krye të vendit. 40Bëjnë lutje të gjata për të lënë mbresë të 
mirë. Por në të vërtetë janë mashtrues që ua heqin vejushave pronën e tyre. Këta do të 
dënohen veçanërisht rëndë!» 
 
Lëmosha e vejushës 
(Lk 21.1-4) 
41Pastaj Jezusi u ul pranë arkës së lëmoshës dhe shikonte se si vizitorët hidhnin para 
në të. Të pasurit hidhnin më shumë. 42Erdhi, gjithashtu, një vejushë e varfër dhe hodhi 
dy monedha bakri. 43Jezusi mblodhi nxënësit e tij dhe u tha: «Ju siguroj se kjo vejushë 
dha më tepër se të gjithë të tjerët. 44Ata dhanë vetëm nga teprica e tyre, kurse ajo 
vejushë e varfër dha gjithçka që kishte për jetesë.» 
 
Shpallja e shkatërrimit të Tempullit 
(Mt. 24.1-2; Lk 21.5-6) 

Pas kësaj, kur Jezusi po dilte nga Tempulli, një nga nxënësit e tij i tha: «Mësues, 
shiko çfarë gurësh të mëdhenj dhe çfarë ndërtesash madhështore!»  

2Por Jezusi tha: «A i admironi të gjitha këto? Ja ku po ju them: Këtu nuk do të mbetet 
asnjë gur mbi gur. Gjithçka do të rrafshohet me tokën.» 
 
Për mbarimin e kësaj epoke  
(Mt. 24.3-14; Lk 21.7-19) 
3Jezusi u ngjit në malin e Ullinjve dhe u ul përballë Tempullit. Pjetri, Jakobi, Gjoni e 
Andreu iu afruan dhe e pyetën: 4«Na trego kur do të ndodhë kjo? Çfarë do të shërbejë si 
shenjë për afrimin e fundit?»  
5Jezusi u përgjigj: ”Kujdes që të mos ju mashtrojë kush. 6Shumë veta do të paraqiten 
nën emrin tim dhe do të thonë: «Unë jam Mesia!» Me këtë, ata do të mashtrojnë shumë 
njerëz. 7Mos u trembni kur luftërat të shpërthejnë larg e afër. Të gjitha këto duhet të 
ndodhin, por ende nuk do të vijë fundi! Një popull do të luftojë kundër tjetrit, një shtet 
do të sulmojë tjetrin. Kudo do të ketë zi buke dhe tërmete. 8Por të gjitha këto janë 
vetëm fillimi i fundit – ashtu si fillimi i dhembjeve të lindjes.” 
9«Por ju duhet të përgatiteni shpirtërisht për këtë: njerëzit do t’ju nxjerrin para gjyqit të 
sinagogës e do t’ju fshikullojnë. Për shkakun tim ju do të paraqiteni para sundimtarëve 
e mbretërve dhe do të jeni dëshmitarë për mua; 10sepse para se të vijë fundi, lajmi i 
mirë duhet shpallur ndër të gjitha kombet! 
11Kur t’ju arrestojnë e t’ju nxjerrin para gjyqit, mos u shqetësoni. Thoni atë që Zoti do 
t’ju shtjerë në kokë në atë çast, sepse nuk do të flitni ju, por Shpirti i shenjtë 
nëpërmjet jush. 12Vëllai do t’ia dorëzojë vëllanë xhelatit, gjithashtu edhe etërit fëmijët e 
tyre. Fëmijët do të paraqiten (në gjyq) e do të dëshmojnë kundër prindërve të tyre e do 
të urdhërojnë t’i vrasin. 13Të gjithë njerëzit do t’ju urrejnë sepse më takoni mua. Por 
kush do të qëndrojë besnik ndaj meje deri në fund, do të shpëtojë.» 
 
Kulmi i vështirësisë 
(Mt. 24.15-28; Lk 21.20-24) 
14”Është shkruar (në librin e Danielit) që në Tempull do të futet shtatorja (idhujtare) e 
«egërsirës» që sjell shkretim. Kush e lexon këtë, le ta mendojë mirë se ç’do të thotë kjo! 
Kur ta shihni atje, të gjithë banorët e Judesë të ikin në mal. 15Kush ndodhet në çati, të 
mos zbresë në shtëpinë e tij për të marrë ndonjë send. 16Kush ndodhet në arë, të mos 
kthehet për të marrë mantelin e tij. 17Kjo kohë do të jetë veçanërisht e vështirë për 
gratë shtatzëna e për ato që do t’u japin gji foshnjave. 18Lutjuni Zotit që të mos ju duhet 
të ikni në dimër. 19Në të vërtetë, ajo që do të ndodhë, do të jetë më e tmerrshme se 
gjithçka që ka ndodhur që nga fillimi i botës ose që do të ndodhë në të ardhmen. 20Në 
qoftë se Zoti nuk do ta shkurtonte atë kohë tmerri, nuk do të shpëtonte asnjeri. Por ai 
e shkurtoi për hir të të zgjedhurve. 
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21Në qoftë se atëherë ju thotë njeri: «Ja, këtu është Mesia!» ose «Atje është!» – mos 
besoni! 22Në të vërtetë, do të paraqiten shumë mesi e profetë të rremë. Ata do të bëjnë 
mrekulli të mëdha, aq sa të mashtrojnë, po të ishte e mundur, edhe të zgjedhurit. 
23Prandaj kini kujdes! Të gjitha këto jua kam parashikuar!” 
 
Mbërritja e gjykatësit të botës 
(Mt. 24.29-31; Lk 21.25-28) 
24«Pak pas kësaj kohe të tmerrrit, dielli do të nxihet, hëna nuk do të ndritë më, 25trupat 
qiellorë do të bien nga qielli dhe fuqitë kozmike do të lëkunden. 26Pastaj Biri i njeriut do 
të vijë mbi re me fuqi e madhështi të hyjnueshme, e do ta shohin të gjithë. 27Ai do t’i 
dërgojë engjëjt e tij në të gjitha anët e horizontit për t’i bashkuar të zgjedhurit e tij nga 
çdo kënd i botës. 
28Të nxjerrim mësim nga fiku. Kur të rrjedhë lëngu në degë e të çelë gjethi, dijeni se 
vera është afër. 29Kështu është edhe kur të shihni se po afrohen të gjitha këto; atëherë 
dijeni se ju pret menjëherë fundi. 
30Unë po ju them: Ky brez do t’i përjetojë të gjitha këto. 
31Qielli e toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalojnë. 

__________ 
♦ Ky rresht i izoluar bën aludim për shkatërrimin e Jerusalemit më 70 pas Kr. 
 
Fundi vjen papritur 
(Mt. 24.36-44) 
32Por askush nuk e di ditën ose orën kur do të ndodhë kjo – askush, as engjëjt në qiell, 
as Biri; vetëm Ati e di. 33Kini kujdes që të rrini zgjuar, sepse nuk e dini kur do të vijë ai 
çast. 
34Do të ndodhë si me njeriun që niset për rrugë. Ai largohet nga shtëpia e tij dhe e lë 
atë nën kujdesin e shërbëtorëve; secilit i cakton detyrën e tij dhe portierin e urdhëron 
të rrijë zgjuar. 35Prandaj edhe ju duhet të rrini zgjuar, sepse nuk e dini se kur do të vijë 
i zoti i shtëpisë: në mbrëmje, në mesnatë, kur të këndojë gjeli i parë ose kur të lindë 
dielli. 36Në qoftë se vjen papritur, mos t’ju gjejë në gjumë. 37Kjo që po ju them juve, vlen 
për të gjithë: Rrini zgjuar!» 
 
Komploti kundër Jezusit 
(Mt. 26.1-5; Lk 22.1-2; Gjn 11.45-53) 

Kishin mbetur edhe dy ditë deri në festën e Pashkës e deri në javën e festës së 
bukëve të ndorme. Kryepriftërinjtë dhe këshilltarët kërkonin rastin për ta 

arrestuar fshehtas Jezusin e për ta vrarë. 2«Por kjo nuk duhet të ndodhë (haptas) në 
kohën e festimit, – thanë, – që të mos ketë ndonjë trazirë në popull.» 
 
Nderimi i Jezusit në Bet-Anje 
(Mt. 26.6-13; Gjn 12.1-8) 
3Jezusi gjendej në Bet-Anje, në shtëpinë e Simonit, të ish-lebrosurit. Ndërsa po rrinte 
pranë tryezës, iu afrua një grua. Ajo kishte një enë alabastri plot parfum shumë të 
shtrenjtë prej nardi të pastër. E theu enën e alabastrit dhe ia zbrazi parfumin Jezusit 
mbi kokë. 4Disa nga të pranishmit u zemëruan për këtë dhe i thanë njëri-tjetrit: «Përse 
duhet të ndodhë ky shpërdorim? 5Ky parfum mund të shitej më shumë se 300 
monedha argjendi e të hollat mund t’u jepeshin të varfërve!» Prandaj e qortuan gruan. 
6Por Jezusi tha: «Lëreni të qetë! Përse e mërzitni? Ajo më bëri një shërbim të mirë. 7Të 
varfrit i keni gjithmonë me vete dhe mund t’i ndihmoni në çdo rast, por mua nuk do të 
më keni për shumë kohë. 8Ajo bëri aq sa kishte mundësi: e derdhi këtë parfum mbi 
trupin tim për ta përgatitur atë për varrim. 9Unë po ju them: Kudo në botë ku do të 
shpallet ky lajm i mirë, do të tregohet edhe për çfarë bëri ajo, dhe ajo do të përkujtohet 
për këtë.» 
 
Juda bëhet tradhtar 
(Mt. 26.14-16; Lk 22.3-6) 
10Pastaj Juda nga Karioti, një nga dymbëdhjetë nxënësit, shkoi te kryepriftërinjtë për 
t’ua futur Jezusin në dorë. 11Ata u gëzuan dhe i premtuan para. Që nga ai çast, Juda 
filloi të kërkonte rastin e volitshëm për ta tradhtuar Jezusin. 
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Përgatitjet për darkën e Pashkës 
(Mt. 26.17-25; Lk 22.7-14, 21-23; Gjn 13.21-30) 
12Ishte dita e parë e javës së festës së bukëve të ndorme, dita kur theren qengjat e 
Pashkës. Nxënësit e pyetën Jezusin: «Ku dëshiron ta përgatitim darkën e Pashkës?» 
13Jezusi dërgoi dy nxënës dhe i urdhëroi: ”Shkoni tek aksh njeri në qytet, e atje do t’ju 
takojë një njeri që mban një qyp me ujë. 14Shkojini pas derisa të hyjë në një shtëpi, dhe 
atje thuajini të zotit të shtëpisë: «Mësuesi ynë dëshiron të pyesë se ku mund ta festojë 
darkën e Pashkës bashkë me nxënësit e tij?» 15Pastaj do t’ju tregojë një sallë të madhe 
në katin e sipërm, të pajisur me jastëkë dhe të përgatitur për festim.” 16Të dy shkuan 
në qytet. Gjithçka e gjetën ashtu siç u kishte thënë Jezusi, dhe përgatitën darkën e 
Pashkës. 
 
Darka e fundit 
(Mt. 26.26-30; Lk 22.14-20; 1Kor. 11.23-25) 
17Në të ngrysur, Jezusi erdhi me dymbëdhjetë nxënësit. 18Gjatë darkës, ai u tha: «Nuk 
ka dyshim se njëri prej jush do të më tradhtojë – njëri që po ha bashkë me mua.» 
19Nxënësit u tronditën dhe pyetën njëri pas tjetrit: «Me siguri nuk e ke fjalën për mua, o 
Zot?» 20Jezusi u përgjigj: «Do të jetë njëri nga ju të dymbëdhjetët, njëri që ha në 
çanakun e përbashkët. 21Biri i njeriut, vërtet, do të vritet, siç thuhet në Shkrimin e 
shenjtë, por mjerë ai njeri që e tradhton Birin e njeriut! Më mirë të mos ishte lindur 
fare!»  
22Kur po hanin, Jezusi mori bukën, tha lutjen e falënderimit, e ndau bukën dhe ua dha 
nxënësve të tij, dhe tha: «Merreni, ky është trupi im.» 23Pastaj mori kupën, tha lutjen e 
falënderimit, ua dha nxënësve të tij e ata të gjithë pinë nga ajo. 24U tha: «Ky është gjaku 
që do të derdhet si flijim pajtues për shumë veta, që t’u falen mëkatet. Me këtë gjak 
vuloset besëlidhja që Zoti lidh me ta. 25Unë po ju them: Qysh tani e tutje nuk do ta pi 
më verën e darkës së Pashkës derisa të pi – një verë të re – me ju në mbretërinë e 
Perëndisë.» 
26Pastaj kënduan psalmet e falënderimit dhe u nisën për në malin e Ullinjve. 
 
Jezusi dhe Pjetri 
27Udhës Jezusi u tha: «Ju të gjithë do të dilni të pabesë, sepse në Shkrimin e shenjtë 
thuhet: Unë do të vras bariun, dhe delet e kopesë do të shpërndahen! 28Dhe pas 
ringjalljes sime do të shkoj para jush në Galile.» 
29Pjetri e kundërshtoi: «Edhe sikur të tjerët do të dalin të pabesë, unë jo.» 30«Mos u 
mashtro – i tha Jezusi. – Sonte, para se të këndojë gjeli, do të më mohosh tri herë.» 31E 
Pjetri tha me ngulm: «Këtë unë nuk do ta bëj kurrë, edhe sikur të duhet të vdes me ty.» 
Po kështu thanë edhe të gjithë nxënësit e tjerë. 
 
Në Gatshemen 
(Mt. 26.36-46; Lk 22.39-46) 
32Arritën në një vend me emrin Gat-shemen. Atje Jezusi u tha nxënësve të tij: «Rrini 
këtu derisa të largohem dhe t’i lutem Zotit.» 33Mori me vete Pjetrin, Jakobin dhe Gjonin. 
E zuri një frikë dhe duke u dridhur 34u tha: «Kam një barrë që gati po më mbyt. 
Qëndroni këtu dhe rrini zgjuar me mua.» 35Pastaj u largua pak, ra përmbys dhe iu lut 
Zotit që, në qoftë se ishte e mundur, t’ia largonte atë çast vuajtjesh. 36«Aba, Atë, – tha 
ai, – për ty është gjithçka e mundur! Largoje prej meje këtë kupë vuajtjesh. Megjithatë, 
le të bëhet jo si dua unë, por si do ti.» 
37Pastaj u kthye te nxënësit dhe pa se i kishte zënë gjumi. I tha Pjetrit: «Simon, ti po 
fle? A nuk mund të rrish zgjuar me mua as për një orë të vetme?» 38Pastaj u tha: «Rrini 
zgjuar e lutjuni (Zotit) që të mos dështoni në provën që po vjen. Keni qëllime të mira, 
por jeni edhe njerëz të dobët.» 
39Jezusi u largua përsëri dhe u lut me të njëjtat fjalë. 40Kur u kthye, i gjeti në gjumë e 
me sy të rënduar. Nuk dinin si t’i përgjigjeshin. 
41Kur u kthye për herën e tretë te nxënësit, u tha: «Ende po flini e pushoni? Mjaft më! 
Biri i njeriut do t’u dorëzohet menjëherë armiqve të Zotit. 42Ngrihuni në këmbë! 
Shkojmë. Ja, po vjen ai që do të më tradhtojë!» 
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Jezusin e arrestojnë 
(Mt. 26.47-56; Lk 22.47-53; Gjn 18.3-12) 
43Ndërsa po thoshte këto, erdhi Juda, njëri nga dymbëdhjetë nxënësit, në krye të një 
çete njerëzish të armatosur me shpata e me shkopinj. I kishin dërguar kryepriftërinjtë 
e këshilltarët. 
44Tradhtari ishte marrë vesh me ta për një shenjë dalluese: «Atë që do të përshëndes 
duke e puthur, – u kishte thënë, – është ai! Kapeni dhe largojeni me rojë!» 45Juda iu 
afrua menjëherë Jezusit, e përshëndeti dhe e puthi. 46Pastaj e kapën Jezusin dhe e 
arrestuan. 
47Një nga shoqëruesit e Jezusit nxori shpatën, i ra shërbëtorit të kryepriftit dhe i preu 
veshin. 48Por Jezusi u tha njerëzve: «Vërtet ju desh të dilni me shpata e me shkopinj 
për të më kapur? Mos jam vallë kriminel? 49Çdo ditë kam qenë te ju në Tempull duke 
predikuar, por ju nuk më arrestuat. Megjithatë, profecitë në Shkrimin e shenjtë duhet 
të plotësohen.» 50Pas kësaj, të gjithë nxënësit e braktisën dhe ikën. 
51Një i ri po shkonte pas Jezusit; ishte veshur vetëm me çarçaf. Edhe atë deshën ta 
kapnin; 52por ai u shkëput, hodhi çarçafin dhe iku lakuriq. 
 
Jezusi para Këshillit të lartë 
(Mt. 26.57-68; Lk 22.54-55, 63-71; Gjn 18.13-14, 19-24) 
53Njerëzit që kishin arrestuar Jezusin, e çuan atë në pallatin e kryepriftit, Kajfës, ku 
ishin mbledhur mësuesit e Ligjit dhe këshilltarët. 54Pjetri e ndoqi Jezusin nga larg dhe 
hyri në oborrin e kryepriftit. Atje u ul pranë rojtarëve e po ngrohej pranë zjarrit. 
55Kryepriftërinjtë dhe mbarë Këshilli tani kërkonin ndonjë dëshmi kundër Jezusit, që të 
mund ta dënonin me vdekje, por nuk arritën. 56U paraqitën, vërtet, shumë dëshmitarë 
të rremë, por dëshmitë e tyre nuk përputheshin.  

57Më në fund u paraqitën dy veta e thanë: 58«Ne e dëgjuam duke thënë: Unë do ta 
shkatërroj këtë Tempull të ndërtuar nga njerëzit dhe do të ndërtoj për tri ditë një tjetër, 
që nuk do ta ndërtojnë njerëzit.» 59Por edhe atëherë dëshmitë e tyre nuk u përputhën. 
60Pastaj kryeprifti u ngrit në këmbë mes Këshillit dhe e pyeti Jezusin: «Ke gjë për të 
thënë kundër këtyre padive?» 61Por Jezusi heshti. Kryeprifti tha: «A je ti Mesia, Biri i 
Perëndisë?» 62«Unë jam!» – tha Jezusi. – «Dhe ju do ta shihni Birin e njeriut të ulur në të 
djathtë të Gjithëpushtetshmit (Zot). Gjithashtu, do të shihni se si do të vijë ai (si 
Gjykatës) mbi retë e qiellit.» 
63Atëherë kryeprifti grisi rrobat e tha: «Nuk na duhen më dëshmitarë! 64Ju vetë e 
dëgjuat sharjen e tij kundër Zotit! Cili është vendimi juaj?» «Meriton të vdesë!» – thirrën 
ata njëzëri. 65Pastaj disa filluan ta pështynin. Ia mbuluan fytyrën, e qëlluan me shpulla 
dhe e pyetën: «Gjeje, pra, kush të qëlloi, sepse ti je profet!» Pastaj iu afruan rojat dhe 
vazhduan ta rrihnin. 
 
Pjetri mohon Jezusin 
(Mt. 26.69-75; Lk 22.56-62; Gjn 18.15-18, 25-27) 
66Pjetri ishte ende i ulur në oborr, kur po kalonte një shërbëtore e kryepriftit. 67Kur e 
vuri re Pjetrin pranë zjarrit, e shikoi me vëmendje dhe i tha: «Edhe ti ishe me Jezusin 
nga Nazareti.» 68Pjetri e kundërshtoi: «Nuk e njoh fare; nuk di se ç’po thua!» Pastaj doli 
jashtë në paradhomë. Në atë çast këndoi gjeli. 
69Vajza e gjeti Pjetrin përsëri atje dhe u tha të pranishmëve: «Ky është njëri prej tyre!» 
70Por Pjetri e mohoi përsëri. Pak më vonë të pranishmit filluan përsëri t’i thoshin: 
«Natyrisht ti je njëri prej tyre! Aha! Ti je nga Galileja!» 71Por Pjetri e mohoi duke u 
betuar: «Më ndëshkoftë Zoti në qoftë se gënjej! Njeriun për të cilin po flitni, nuk e njoh!» 
72Në atë çast këndoi gjeli për herën e dytë dhe Pjetrit iu kujtua ajo që i kishte thënë 
Jezusi: «Para se të këndojë gjeli për herën e dytë, do ta mohosh tri herë që më njeh.» 
Dhe Pjetri shpërtheu në vaj. 
 
Jezusi para Pilatit 
(Mt. 27.1-2, 11-14; Lk 23.1-5; Gjn 18.28-38) 

Herët në mëngjes, i tërë Këshilli i lartë i hebrenjve – kryepriftërinjtë dhe 
këshilltarët – vendosi në fund njëzëri për ta dënuar Jezusin me vdekje. E 

lidhën, e morën me vete dhe ia dorëzuan Pilatit, guvernatorit romak. 2Ky e pyeti 
15
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Jezusin: «A je ti mbreti i hebrenjve?» «Po», – iu përgjigj Jezusi. 3Kryepriftërinjtë dhe 
këshilltarët i përsëritën akuzat njëri pas tjetrit. 4Pilati e pyeti: «A nuk do të mbrohesh? 
A nuk po dëgjon se ç’po thonë kundër teje?» 5Por Jezusi nuk tha asnjë fjalë. Pilati u 
çudit shumë për këtë. 
 
Dënimi me vdekje 
(Mt. 27.15-26; Lk 23.13-25; Gjn 18.39-19.16) 
6Për festën e Pashkës guvernatori e kishte zakon që t’i falte dënimin një të burgosuri – 
atij që do të caktonte populli. 7Në atë kohë bashkë me të tjerët që kishin bërë vrasje 
gjatë një trazire, ishte i burgosur një njeri me emrin Bar-Aba. 8Kur Pilatit iu afrua 
turma dhe iu lut për faljen e zakonshme, 9ai e pyeti: «A doni t’ju liroj mbretin e 
hebrenjve?» 10Ai u shpreh kështu, sepse e dinte fare mirë se Jezusin e kishin dorëzuar 
nga smira. 
11Ndërkohë, kryepriftërinjtë dhe këshilltarët e bindën popullin të kërkonte lirimin e 
Bar-Abës. 12«Ç’të bëj, pra, me Jezusin që ju e quani mbret të hebrenjve?» – pyeti Pilati. 
13«Të kryqëzohet!» – thirrën ata. 14«Çfarë krimi ka bërë?» – ua ktheu. Por ata bërtitën 
edhe më fort: «Të kryqëzohet!»  

15Duke dashur t’i bëjë nder popullit, Pilati e liroi Bar-Abën. Pastaj dha urdhër që 
Jezusin ta fshikullonin e ta kryqëzonin. 
 
Ushtarët tallen me Jezusin 
(Mt. 27.27-31; Gjn 19.2-3) 
16Ushtarët e guvernatorit e sollën Jezusin në oborrin e kështjellës dhe rreth tij u 
mblodh mbarë reparti. 17E veshën me një mantel të kuq dhe i vunë në kokë një kurorë 
të thurur me ferra. 18Pastaj filluan ta përshëndetnin: «Rroftë, mbreti i hebrenjve!» – 
thërritnin ata. 19E goditën në kokë me shkop, e pështynë, i ranë në gjunjë dhe e 
nderuan me tallje si mbret. 20Pasi ishin tallur mjaft me të, ushtarët ia hoqën mantelin 
dhe e veshën me rrobat e tij. Pastaj e shpunë për ta kryqëzuar. 
 
Jezusi në kryq 
(Mt. 27.32-44; Lk 23.26-43; Gjn 19.17-27) 
21Udhës takuan një njeri që po kthehej nga fusha në qytet, dhe e detyruan atë që të 
mbante kryqin e Jezusit. Ky njeri ishte Simoni nga Cireneja, babai i Aleksandrit dhe i 
Rufit.  

22Jezusin e çuan në një vend që quhet Gulgolta – d.m.th. Kafka. 23Atje donin t’i jepnin 
verë të përzier me narkotik, por ai nuk e pranoi. 
24E gozhduan në kryq dhe ndanë ndërmjet tyre rrobat e tij. Caktuan me short se çfarë 
do të merrte secili. 25Kur e kryqëzuan, ishte ora nëntë. 26Përmbi kokë i kishin vënë një 
tabelë në të cilën ishte shkruar arsyeja e dënimit: «Mbreti i hebrenjve»  

27Njëkohësisht pranë Jezusit kryqëzuan dy terroristë, njërin në të djathtë e tjetrin në të 
majtë. [28Kështu u plotësua pjesa e Shkrimit që thotë: E radhitën midis keqbërësve.] 
29Kalimtarët tundnin kokën dhe e shanin Jezusin: «Ti doje ta rrënoje e ta rindërtoje 
Tempullin për tri ditë! 30Atëherë çlirohu dhe zbrit nga kryqi!» 31Po ashtu edhe 
kryepriftërinjtë, mësuesit e Ligjit dhe këshilltarët talleshin me të: «Të tjerët i ndihmoi, 
kurse veten e tij nuk mund ta ndihmojë. 32Ky qenka Mesia dhe mbreti i Izraelit! Le të 
zbresë nga kryqi! Kur ta shohim këtë, do t’i besojmë!» Po ashtu e fyenin edhe ata që 
ishin kryqëzuar me të. 
 
Vdekja e Jezusit 
(Mt. 27.45-56; Lk 23.44-49; Gjn 19.28-30) 
33Që nga mesdita deri në orën tre, mbarë tokën e mbuloi errësira. Kjo zgjati deri rreth 
orës tre. 34Rreth orës tre Jezusi thirri: «Eloi, Eloi! Lama sabakthani?» – që do të thotë: 
«Perëndia ime, Perëndia ime, përse hoqe dorë prej meje?» 35Disa nga ata që ndodheshin 
aty dhe e dëgjuan, thanë: «Ky po thërret Elijën!» 36Njëri solli një sfungjer, e zhyti në 
uthull, e vari në shkop dhe ia afroi Jezusit që ta pinte. Pastaj tha: «Tani do të shohim 
nëse do të vijë Elija për ta zbritur nga kryqi.» 37Por Jezusi bërtiti me zë të lartë e dha 
shpirt. 
38Pastaj perdja që gjendej para shenjtërores së brendshme të Tempullit u gris në dy 
pjesë nga lart poshtë. 39Kapiteni romak që qëndronte përballë kryqit dhe që e kishte 
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parë se si kishte bërtitur dhe vdekur Jezusi, tha: «Me të vërtetë, ky paska qenë Biri i 
Perëndisë!» 
40Aty ishin edhe shumë gra që vështronin gjithçka nga larg. Midis tyre ishte Maria nga 
Magdala, Maria, nëna e Jakobit të Ri dhe e Jozefit, si dhe Shaloma. 41Ato e kishin 
shoqëruar Jezusin që nga Galileja dhe ishin kujdesur për të. Atje ndodheshin edhe 
shumë gra të tjera, të cilat kishin ardhur me Jezusin deri në Jerusalem. 
 
Varrimi i Jezusit 
(Mt. 27.57-61; Lk 23.50-56; Gjn 19.38-42) 
42Kishte rënë errësira dhe ishte dita para së shtunës. Që të mos e prishte zakonin e së 
shtunës, 43Jozefi nga Ramataimi vendosi të shkonte te Pilati e t’i lutej për trupin e 
Jezusit. Jozefi ishte këshilltar shumë i nderuar dhe priste ardhjen e mbretërisë së 
Perëndisë. 44Pilati u habit kur mësoi se Jezusi tashmë kishte vdekur. Prandaj e thërriti 
kapitenin në raport dhe e pyeti nëse Jezusi kishte vdekur. 45Kur kapiteni ia vërtetoi 
këtë, Pilati dha urdhër që të vdekurin t’ia dorëzonin Jozefit. 46Jozefi bleu pëlhurën, e 
zbriti Jezusin nga kryqi dhe e mbështolli me pëlhurë. Pastaj e vendosi në varrin e 
hapur në shkëmb. Në fund, rrokullisi një gur (mulliri) në grykë të varrit. 47Maria nga 
Magdala dhe Maria, nëna e Jozefit, e panë se ku ishte vendosur trupi i Jezusit. 
 
Ringjallja e Jezusit 
(Mt. 28.1-8; Lk 24.1-12; Gjn 20.1-10) 

Në mbrëmje, kur kaloi e shtuna, Maria nga Magdala, Maria nëna e Jakobit dhe 
Shaloma blenë vajra të parfumuara për të balsamuar kufomën. 2Të dielën në 

mëngjes, herët kur po lindte dielli, ato arritën te varri. 3Gjatë rrugës mendonin se kush 
do ta rrokulliste gurin nga gryka e varrit, 4sepse ishte shumë i madh. Kur ngritën sytë, 
panë se guri tashmë ishte rrokullisur. 
5Hynë në shpellën e varrit dhe panë atje në anën e djathtë një djalosh të ulur e të 
veshur me petk të bardhë. U trembën shumë. 6Por ai u tha: ”Mos kini frikë! Ju kërkoni 
Jezusin nga Nazareti që u kryqëzua. Nuk është këtu. Ai u ringjall. Ja vendi ku e kishin 
vendosur. 7Tani shkoni e lajmëroni nxënësit e tij, para së gjithash Pjetrin, dhe u thoni: 
«Po shkon përpara jush në Galile. Atje do ta shihni, pikërisht siç ju ka thënë.»” 
8Pastaj dolën nga varri dhe ikën. Dridheshin nga tronditja. Meqë kishin shumë frikë, 
nuk i treguan askujt për këtë. 
 
Mbyllja e gjatë e Markut: shfaqjet e të ringjallurit 
(Mt. 28.9-10; Gjn 20.11-18) 
[9Pasi u ringjall të dielën herët, Jezusi iu shfaq në fillim Marisë nga Magdala, të cilën e 
kishte çliruar nga shtatë shpirtra të këqij. 10Ajo shkoi te nxënësit që po e vajtonin 
Jezusin, dhe u tregoi ngjarjen që i kishte ndodhur. 11Nxënësit mësuan vërtet se Jezusi 
ishte gjallë dhe se Maria e kishte parë, por nuk i besuan. 
12Më vonë Jezusi iu shfaq në një trajtë tjetër, të panjohur për ta, dyve prej nxënësve 
kur ata po shkonin në fshat. 13Ata u kthyen dhe u treguan të tjerëve, por ata nuk u 
besuan as këtyre. 
14Në fund, Jezusi iu shfaq të njëmbëdhjetëve kur po hanin darkë. Ai i qortoi, sepse 
dyshonin e nuk donin t’u besonin atyre që e kishin parë pas ringjalljes së tij. 15Pastaj u 
tha: «Dilni në të gjithë botën dhe shpalluni lajmin e mirë të gjithë njerëzve! 16Kush do t’i 
besojë atij e do të pagëzohet, do të shpëtojë. Kush nuk do t’i besojë, do të dënohet. 
17Shenjat që do të pasojnë ata që besojnë, janë këto: do të dëbojnë shpirtra të këqij në 
emrin tim, do të flasin gjuhë të reja. 18Kur t’i kafshojnë gjarpërinjtë ose kur të pijnë 
helm, këto nuk do t’u bëjnë dëm. Të sëmurët mbi të cilët do të vënë duart, do të 
shërohen.» ♦ 
19Pasi e kishte thënë këtë, Jezusi, Zoti, u ngrit në qiell dhe u ul në anën e djathtë të 
Perëndisë. 20Nxënësit shkuan dhe shpallën gjithkund lajmin e mirë. Zoti i ndihmoi me 
këtë dhe e vërtetoi predikimin e tyre me anë të mrekullive që ata bënë.] 

_________ 
♦ Siç duket, këto urdhërime u ishin drejtuar kryesisht apostujve për t’u treguar çfarë i pritnin 
ndërsa ata do t’i bindeshin urdhrit për të ungjillizuar   
 

16
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Mbyllja e shkurtër e Markut 
[Gratë shkuan me vrap te Pjetri dhe te të tjerët, që të raportonin pa vonesë gjithçka që i 
kishte porositur Jezusi. Pastaj erdhi edhe Jezusi, dhe i ngarkoi nxënësit e tij me 
detyrën e shpalljes së lajmit gjithnjë të vlefshëm për shpëtimin e përjetshëm në të 
gjithë botën.]  
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UNGJILLI SIPAS LUKËS 
 
 
Hyrje 

Shumë njerëz vendosën të përpilonin një raport për ngjarjet që Zoti shkaktoi ndër 
ne. 2Këto raporte na i lanë ata që ishin dëshmitarë të atyre ngjarjeve dhe që u 

ngarkuan me detyrën e shpalljes së lajmit të mirë. 3Për këtë arsye vendosa edhe unë t’i 
shqyrtoja të gjitha me kujdes që nga fillimi dhe t’i shkruaj me radhë, saktësisht, për ty, 
i përndritshmi Teofil, 4me qëllim që ti ta dish të vërtetën për punën për të cilën u 
mësove. 
 
Shpallja e lindjes së Gjon Pagëzorit 
5Në kohën kur mbi tokën e Judesë mbretëronte Herodi, jetonte një prift me emrin 
Zakari, nga grupi priftëror i Avijës. Edhe gruaja e tij rridhte nga një familje priftërore; 
ajo quhej Elizabetë. 6Të dy bënin një jetë që i pëlqente Perëndisë, dhe për gjithçka 
vepronin sipas urdhërimeve dhe ligjeve të Zotit. 7Por ata nuk kishin fëmijë, sepse 
Elizabeta ishte beronjë, dhe të dy ishin tashmë të thyer në moshë. 
8Njëherë Zakaria ishte me shërbim në Tempullin e Jerusalemit, sepse e kishte radhën 
grupi i priftërinjve të cilit ai i përkiste. 9E kishin zakon që priftin për shërbim ta 
caktonin me short. Një ditë flijimi i temjanit i takoi Zakarisë për ta kushtuar. Kështu, 
ai hyri në paradhomën e shenjtërores së brendshme 10ndërsa turma qëndronte jashtë 
duke iu lutur Zotit. 
11Papritur Zakarisë iu shfaq një engjëll i Zotit; qëndroi në të djathtën e altarit, mbi të 
cilin digjej temjani. 12Kur e pa, Zakaria u tremb dhe zuri të dridhej. 13Por engjëlli i tha: 
«Mos ki frikë, Zakari, sepse Zoti e dëgjoi lutjen tënde dhe Elizabeta, gruaja jote, do të 
lindë një djalë, të cilin do ta quash Gjon. 14Atëherë do të gëzohesh dhe do të 
brohoritësh, dhe shumë veta do të gëzohen për lindjen e tij, 15sepse Zoti e ka emëruar 
atë që të bëjë vepra të mëdha. Nuk do të pijë as verë, as birrë. Do të jetë i mbushur me 
Shpirtin e shenjtë qysh në mitrën e nënës, 16dhe do të kthejë te Perëndia, Zoti i tyre, 
shumë veta prej popullit të Izraelit. 17Si lajmëtar i Zotit, ai do t’i shkojë atij përpara, i 
mbushur me të njëjtën frymë dhe fuqi si profeti Elija. Do t’i kthejë fëmijët në fenë e të 
parëve. Të gjithë të pabindurit do t’i kthejë në rrugën e drejtë, dhe kështu do t’i sjellë 
Zotit një popull që është i përgatitur për ardhjen e tij.» 
18Zakaria i tha engjëllit: «Nga do ta di unë se ke të drejtë? Në fund të fundit, jam plak, e 
gruan e kam të thyer në moshë.» 19Engjëlli iu përgjigj: «Unë jam Gavrieli, njëri prej 
atyre që qëndrojnë para vetë fronit të Perëndisë. Ai më ka dërguar që të flas me ty dhe 
të të sjell këtë lajm të gëzueshëm. 20Ajo që të thashë, do të realizohet patjetër në kohën 
e caktuar. Por meqë nuk më besove, ti do të bëhesh memec deri në plotësimin e fjalëve 
të mia.» 
21Ndërkohë, turma po e priste Zakarinë dhe filloi të habitej pse u vonua aq shumë në 
Tempull. 22Kur doli, Zakaria nuk mund të fliste. Atëherë e kuptuan se ai kishte parë në 
shenjtërore ndonjë vegim. Bëri me dorë shenjën e bekimit, por mbeti i pagojë. 
23Kur mbaroi java e shërbimit të tij në Tempull, Zakaria u kthye në shtëpi.  

24Pas pak Elizabeta, gruaja e tij, mbeti shtatzënë dhe u veçua plotësisht për pesë muaj. 
25Ajo thoshte: «Zoti e ka parë brengën time dhe ma ka hequr turpin e shterpësisë.» 
 
Shpallja e lindjes së Jezusit 
26Në muajin e gjashtë të shtatzënisë së Elizabetës, Perëndia e dërgoi engjëllin Gavriel te 
një virgjëreshë me emrin Mari në Nazaret të Galilesë. 27Ajo ishte e fejuar me një burrë 
të quajtur Jozef, i cili ishte nga fisi i mbretit David. 28Engjëlli erdhi te Maria dhe i tha: 
«Të përshëndes, Mari! Zoti është me ty; Ai të ka zgjedhur për gjëra të mëdha!» 29Maria u 
tremb nga kjo përshëndetje dhe u mendua se çfarë do të thoshte ai me të. 30Engjëlli 
vazhdoi: «Mos ki frikë, Mari, sepse Perëndia të ka zgjedhur (që të lindësh Mesinë)! 31Ti 
do të mbetesh shtatzënë dhe do të lindësh një djalë. Do t’i vësh emrin Jezus. 32Ai do të 
jetë i madh dhe do të quhet Bir i të Lartit (Perëndi). Zoti Perëndi do t’i japë atij 
mbretërinë e Davidit, të parit të tij. 33Ai do të sundojë përgjithmonë mbi pasardhësit e 
Jakovit (Izraelit). Sundimi i tij nuk do të marrë fund kurrë.» 
34Maria e pyeti engjëllin: «Si do të ndodhë kjo? Unë jam akoma e virgjër!» 35Ai iu përgjigj: 
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«Shpirti i Zotit do të zbresë mbi ty dhe këtë do ta realizojë fuqia e tij. Për këtë arsye ky 
fëmijë që do të lindësh, do të quhet I Shenjti,♦ Biri i Perëndisë. 36Edhe Elizabeta, 
kushërira jote, pret të lindë djalë – megjithë moshën e saj të thyer. Ajo është tashmë në 
muajin e gjashtë të shtatzënisë, megjithëse njerëzit thoshin se ajo nuk mund të lindte 
fëmijë. 37Për Perëndinë nuk ka asgjë të pamundur.» 38«Unë jam plotësisht në shërbim të 
Zotit. U bëftë ashtu siç the ti», – tha Maria. Pastaj engjëlli u largua. 
________________ 
♦ sinonim për Mesinë. 
 
Maria i bën vizitë Elizabetës 
39Pas pak, Maria u nis dhe shkoi me nxitim (për të vizituar kushërirën e saj, e cila 
banonte) në një qytet në zonën kodrinore të Judesë. 40Atje hyri në shtëpinë e Zakarisë 
dhe përshëndeti Elizabetën. 41Kur e dëgjoi përshëndetjen e saj, Elizabetës i lëvizi 
foshnja në bark. Atëherë ajo u mbush me Shpirtin e Zotit 42dhe tha me zë të lartë: «Zoti 
të ka nderuar më shumë se të gjitha gratë e tjera, ty dhe foshnjën tënde! 43Kush jam 
unë, që më bën vizitë nëna e Mesisë? 44Sapo dëgjova përshëndetjen tënde, më lëvizi nga 
gëzimi foshnja në mitër. 45Ti mund të gëzohesh, sepse kishe besim te plotësimi i lajmit 
të Zotit që të ishte drejtuar ty.» 
 
Kënga lavdëruese e Marisë 
46Por Maria tha: 
«Unë lavdëroj Zotin 47dhe këndoj nga gëzimi për Perëndinë, Shpëtimtarin tim, 48sepse ai 
pranoi të shikojë me pëlqim mbi mua, shërbëtoren e tij të përvuajtur. Që tani njerëzit 
do të më quajnë të lumtur ♦ brez pas brezi, 49sepse Zoti, që është i fuqishëm dhe i 
shenjtë, më bëri punë të mëdha. 50Mëshira e tij nuk mbaron kurrë; ai ka mëshirë për të  
gjithë ata  që e nderojnë, brez pas brezi. 51Tani do të ndërhyjë me fuqinë e tij; do t’i 
fshijë mendjemëdhenjtë bashkë me planet e tyre. 52Zoti do t’i rrëzojë nga froni 
sundimtarët, kurse të shtypurit do t’i ngrejë. 53Të uriturit do t’i ngopë, kurse të pasurit 
do t’i dërgojë duarthatë. 54-55Të parëve u premtoi që do të sillej me mirësi dhe me 
besnikëri ndaj Izraelit. Kështu i premtoi Avrahamit dhe pasardhësve të tij 
përgjithmonë. Ai nuk e ka harruar këtë premtim dhe tani ka ndërhyrë për të ndihmuar 
popullin e tij.» 
56Maria qëndroi me Elizabetën rreth tre muaj; pastaj u kthye në shtëpinë e saj. 
________ 
♦ sepse e ka zgjedhur atë të jetë nëna e Mesisë, dhe kjo ishte shpresë e çdo gruaje çifute. 
 
Lindja e Gjon Pagëzorit 
57Elizabetës i erdhi koha e lindjes; ajo lindi djalë. 58Kur e dëgjuan këtë, fqinjët dhe 
farefisi u gëzuan bashkë me të, sepse Zoti i kishte treguar asaj një dëshmi shumë të 
madhe për mirësinë e tij. 59Kur foshnja ishte tetëditëshe dhe duhej ta bënin synet, për 
këtë u mblodhën të gjithë. Ata kishin dëshirë ta quanin sipas emrit të babait të tij, 
Zakarisë. 60Por nëna e tij tha: «Jo, ai do të quhet Gjon!» 61Ata kundërshtuan e thanë: 
«Pse? Asnjë nga fisi yt nuk quhet kështu.» 62Dhe e pyetën me shenjë atin e tij se si 
dëshironte ta quante foshnjën. 63Ai kërkoi të sillnin rrasëzën dhe shkroi: «Quhet Gjon.» 
Të gjithë u habitën. 64Pikërisht në atë çast, Zakaria mund të fliste përsëri dhe 
menjëherë filloi të lavdëronte Perëndinë. 65Të gjithë fqinjët i zuri frika dhe nëpër tërë 
zonën kodrinore të Judesë u përhap lajmi për atë që kishte ndodhur. 66Kushdo që e 
dëgjoi, u mendua dhe tha me vete: «Ç’do të bëhet vallë kjo foshnjë?» Ishte e qartë që 
Zoti kishte një plan të veçantë për Gjonin. 
 
Profecia e Zakarisë 
67Zakaria, babai i tij, u mbush me Shpirtin e Zotit dhe profetizoi: 68«Lavdi i qoftë Zotit, 
Perëndisë së Izraelit, sepse ka ardhur për të na ndihmuar dhe për të çliruar popullin e 
tij. 69Ai na e dërgoi Shpëtimtarin e fuqishëm, pasardhës i shërbëtorit të tij Davidit. 
70Këtë e kishte shpallur prej kohësh nëpërmjet profetëve të tij: 71Ai kishte ndër mend të 
na shpëtonte nga armiqtë tanë, nga pushteti i të gjithë atyre që na urrejnë. 72Donte t’u 
tregonte të parëve tanë të mirën dhe të mos e harronte besëlidhjen e shenjtë që kishte 
bërë me ta. 73Prej kohësh i ishte përbetuar Avrahamit, të parit tonë, 74-75të na çlironte 
nga pushteti i armiqve tanë, që të mos kemi më frikë dhe që t’i shërbejmë për tërë jetën 
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tonë si njerëz që i takojnë Zotit të tyre dhe që zbatojnë atë që ai kërkon prej tyre. 76E ti, 
o biri im, do të jesh profet i të Lartit (Perëndi), sepse ti do të shkosh përpara Zotit për 
t’ia hapur rrugën. 77Ti do t’i shpallësh popullit të Zotit se tani po vjen shpëtimi i 
premtuar, sepse Zoti do t’ia falë mëkatet. 78Perëndia jonë është plot dashuri dhe 
mëshirë; na dërgon agimin ♦ që vjen nga lart. 79Ky do t’i ndritë të gjithë ata që janë në 
errësirë, që jetojnë në tokën e errët të vdekjes, dhe do të na çojë në rrugën e paqes.»  
80Gjoni rritej fizikisht dhe mendërisht. Më vonë u tërhoq në shkretëtirë deri në ditën 
kur doli para popullit të Izraelit për të kryer shërbimin e tij. 
________ 
♦ sinonim tjetër për Mesinë. 
 
Lindja e Jezusit, Mesisë 
(Mt. 1.18-25) 

Atëherë doli një dekret nga perandori August, sipas të cilit duhej bërë regjistrimi i 
popullsisë në tokën (e Izraelit). ♦ 2Ishte hera e parë që ndodhte një gjë e tillë. Në atë 

kohë Kuirini ♦♦ ishte guvernator i Sirisë. 3Kështu, secili shkoi në vendlindjen e të 
parëve, që të regjistrohej. 4Edhe Jozefi u nis për rrugë. Shkoi nga Galileja në Bet-
Lehem, që ndodhet në Jude. Ky qytet ishte vendlindja e mbretit David. Duhej të 
shkonte atje, sepse ishte pasardhës i Davidit. 5Bashkë me të ishte edhe Maria, e 
fejuara e tij. Ajo ishte shtatzënë. 6Gjatë qëndrimit në Bet-Lehem i erdhi koha e lindjes. 
7Ajo lindi djalë, të parëlindurin, e mbështolli me rripa stofi dhe e shtriu në grazhd, 
sepse nuk kishin gjetur strehë tjetër. ♦♦♦ 

_______ 
 ♦ Teksti hebr ka ha-arets (toka e Izraelit). Është më pak e mundshme që të gjithë perandoria 
romake ishte përfshirë, por ka shumë më shumë gjasa që një rregjistrim i provincës së re të jetë 
bërë me qëllim të taksimit të ardhshëm. ♦♦ Këtu duhet ndoshta të lexojmë Saturnin në vend të 
Kuirinit. Ky regjistrim ndodhi në 8 para Krishtit. Tertuliani kishte Saturnin në dorëshkrimin e tij të 
këtij Ungjilli. ♦♦♦ Njoftimet biblike tregojnë në vjeshtën e vitit si koha më e mundshme e lindjes 
së Jezusit, bazuar në ngjizjen dhe lindjen e Gjon Pagëzorit. 
Meqë Elizabeta (nëna e Gjonit) ishte në muajin e gjashtë të shtatzënisë kur Jezusi u ngjiz (Lk 1, 
24-36), mund të përcaktojmë kohën e përafërt të vitit kur Jezusi lindi nëse e dimë kur Gjoni u 
lind. Ati i Gjonit, Zaharia, ishte një prift që shërbente në tempullin e Jeruzalemit gjatë rrjedhës 
së Abijahut (Lk 1, 5). Njoftimet historike tregojnë se ky kurs shërbimi i përgjigjet datimit 13-19 
qershorit në atë vit (The Companion Bible, 1974, Shtojca 179, fq. 200). 
Ishte gjatë kësaj kohe shërbimi në tempull që Zakaria mësoi se ai dhe gruaja e tij Elizabeta do 
të kishin një fëmijë (Lk 1, 8-13). Pasi e përfundoi shërbimin e tij dhe udhëtoi në shtëpi, Elizabeta 
u ngjiz (Lk 1, 23-24). Duke supozuar që zgjizja e Gjonit u bë afër fundit të qershorit, duke shtuar 
nëntë muaj na çon deri në fund të marsit si koha më e mundshme për lindjen e Gjonit. Shtimi i 
gjashtë muajve të tjerë (dallimi në mes të Gjonit dhe Jezusit) na sjell deri në fund të shtatorit si 
koha e mundshme e lindjes së Jezusit. 
 
Barinjtë dhe engjëjt 
8Në atë vend rrinin barinjtë. Gjatë natës ishin në fushë duke ruajtur kopetë e tyre.  

9Iu afrua një engjëll i Zotit, rreth tyre ndriti drita e pranisë së Zotit dhe ata u trembën 
shumë, 10por engjëlli u tha: «Mos kini frikë, sepse po vij te ju për t’ju dhënë një lajm të 
mirë, për të cilin do të gëzohet i tërë populli i Izraelit. 11Sot në qytetin e Davidit ka 
lindur Shpëtimtari juaj – Mesia, Zoti. 12Shkoni dhe binduni vetë: ai ndodhet i 
mbështjellë me rripa stofi dhe i shtrirë në grazhd; nga kjo shenjë do ta njihni!»  
13Menjëherë, me engjëllin u shfaq një turmë e madhe engjëjsh të tjerë, që lavdëronin 
Perëndinë dhe brohoritnin: 14«Lavdi Perëndisë në qiell dhe paqe popullit të tij të 
zgjedhur, në tokë.» 
15Kur engjëjt u larguan prej tyre për në qiell, barinjtë i thanë njëri-tjetrit: «Ejani të 
shkojmë në Bet-Lehem e të shikojmë se çfarë ka ndodhur dhe çfarë na ka shpallur 
Zoti!» 
16Ata u nisën menjëherë, shkuan atje dhe gjetën Marinë dhe Jozefin me foshnjën e 
vënë në grazhd. 17Pasi e panë, ata treguan se çfarë u kishte thënë engjëlli për foshnjën. 
18Të gjithë të pranishmit u çuditën për atë që u treguan barinjtë. 19Por Maria i mbante 
përbrenda të gjitha këto dhe mendohej vazhdimisht për to. 20Barinjtë u kthyen te 
kopetë e tyre duke lavdëruar dhe duke falënderuar Perëndinë për gjithçka që kishin 
dëgjuar dhe parë. Gjithçka kishte qenë ashtu siç u kishte thënë engjëlli. 
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Jezusit i vënë emrin dhe e sjellin në Tempull 
21Pas tetë ditësh, erdhi koha për ta rrethprerë foshnjën. Ata i vunë emrin Jezus – 
pikërisht sipas urdhrit të dhënë nga engjëlli para shtatzënisë së Marisë. 
22Dyzet ditë pas lindjes, koha e papastërtisë rituale të nënës që caktohet në Ligjin e 
Moisiut, mbaroi. Atëherë foshnjën e sollën në Tempull në Jerusalem, që t’ia kushtonin 
Zotit. 23Në Ligjin e Moisiut thuhet: Në qoftë se fëmija i parë që i lind gruas, është djalë, ai 

do t’i takojë Zotit. 24Njëkohësisht bënë edhe flijimin e caktuar të pastërtisë, një palë 
turtuj ose dy pëllumba të rinj. 
 
Shimoni dhe Hana e njohin Shpëtimtarin 
25Atë kohë në Jerusalem jetonte një njeri me emrin Shimon. Ai ishte i përshpirtshëm 
dhe e zbatonte me besnikëri Ligjin e Zotit, duke pritur shpëtimin e Izraelit. Ai ishte i 
mbushur me Shpirtin e Zotit, 26i cili i kishte shpallur se nuk do të vdiste para se të 
shihte Mesinë e Zotit. 27Shimoni ndoqi intuitën e Shpirtit dhe hyri në Tempull. Kur 
prindërit e sollën Jezusin atje dhe deshën t’ia kushtonin Zotit, sipas zakonit të Ligjit, 
28Shimoni e mori foshnjën para duarsh, lavdëroi Perëndinë dhe tha: 29«Tani o Zot, 
mund të vdes në paqe, sepse ti e mbajte premtimin tënd, 30sepse me sytë e mi e pashë 
Mesinë 31që ti ke caktuar për shpëtimin e të gjithë popujve. 32Ai është drita nëpërmjet 
së cilës ti do t’u zbulohesh johebrenjve, dhe prania jote madhështore ndër popullin 
tënd, Izraelin.»  
33Prindërit e Jezusit u çuditën shumë për ato që Shimoni fliste për foshnjën. 34Shimoni 
i bekoi ata dhe i tha Marisë, nënës së Jezusit: «Kjo foshnjë është caktuar për rënien 
dhe ngritjen e shumë vetave në Izrael. Ai do të jetë shenja e Zotit, kundër së cilës do të 
ngrihen shumë veta, dhe kështu ata do të shfaqin mendimet e veta të fshehta. 35Por 
përsa të përket ty, pikëllimi për fëmijën tënd do të ta lëndojë zemrën si shpata.» 
36Në Jerusalem jetonte, gjithashtu, një profeteshë me emrin Hana. Ajo ishte bija e 
Pënuelit nga fisi i Asherit. Tashmë ajo ishte e thyer në moshë. Kishte qenë e martuar 
për shtatë vjet 37dhe tetëdhjetë e katër vjet kishte qenë e ve; nuk largohej nga Tempulli 
dhe i shërbente Zotit ditë e natë me agjërime dhe me lutje. 38Edhe ajo u afrua dhe 
lavdëroi Perëndinë. Ajo u fliste për djalin të gjithë atyre që pritnin shpëtimin e Izraelit. 
 
Kthimi në Nazaret 
39Pasi përfunduan gjithçka sipas Ligjit të Zotit, Jozefi dhe Maria u kthyen bashkë me 
Jezusin në Galile, në vendlindjen e tyre, në Nazaret. 40Djali rritej e forcohej. Kishte një 
dituri të jashtëzakonshme për vullnetin e Zotit dhe ishte e qartë që Zoti e donte. 
 
Në Tempull 
41Prindërit e Jezusit shkonin çdo vit në festën e Pashkës në Jerusalem. 42Kur Jezusi 
ishte dymbëdhjetë vjeç, ata e morën për herë të parë me vete. 43Pas ditëve të festës, ata 
u nisën për në shtëpi, ndërsa djali (Jezusi) mbeti në Jerusalem pa dijeninë e prindërve. 
44Ata mendonin se ai ndodhej diku ndërmjet pelegrinëve të tjerë. Udhëtuan gjithë ditën 
dhe pastaj në mbrëmje e kërkuan mes farefisit e të njohurve. 45Pasi nuk e gjetën, u 
kthyen në Jerusalem dhe e kërkuan atje. 46Më në fund e gjetën në Tempull pas tri 
ditësh. Rrinte midis mësuesve të Ligjit, duke i dëgjuar dhe diskutuar me ta. 47Të gjithë 
të pranishmit habiteshin për diturinë dhe për përgjigjet e tij të urta. 
48Por prindërit nuk ishin më në vete dhe kur e gjetën, nëna i tha: «O biri im, përse na 
shqetësove kështu? Ati yt dhe unë po të kërkojmë me dëshpërim.» 49«Përse më keni 
kërkuar? – u tha Jezusi. – A nuk e keni ditur se duhet të jem në shtëpi të Atit tim?» 
50Por ata nuk kuptuan se ç’donte të thoshte me këtë. 51Jezusi u kthye bashkë me 
prindërit e tij në Nazaret duke iu bindur atyre. Nëna e tij i mbante përbrenda të gjitha 
këto ngjarje. 52Ndërkaq, Jezusi rritej trupërisht, përparonte mendërisht dhe u pëlqente 
Perëndisë dhe njerëzve. 
 
Predikimi i Gjon Pagëzorit 
(Mt. 3.1-12; Mk 1.1-8; Gjn 1.19-28) 

Ishte viti i pesëmbëdhjetë i mbretërimit të perandorit Tiber; Ponc Pilati ishte 
guvernator i Judesë; Herod Antipa ishte sundimtar i Galilesë, Filipi; vëllai i tij, ishte 

sundimtar i Ituresë dhe Trahonit; Lizania ishte sundimtar i Abilenes. 2Hanani e Kajfa 
3
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ishin kryepriftërinj. 
Gjoni, biri i Zakarisë, ende po rrinte në shkretëtirë. Atje i arriti thirrja e Perëndisë. 3Ai 
u nis dhe shkoi nëpër tërë krahinën e bregut të lumit Jordan duke predikuar kështu: 
«Ndryshoni dhe pagëzohuni. Atëherë Zoti do t’jua falë mëkatet.» 4Kjo ishte në përputhje 
me atë që është shkruar në librin e profetit Isaia: Në shkretëtirë thërret dikush: 

Përgatitni rrugën në të cilën po vjen Zoti! Ndërtoni për Perëndinë tonë një udhë të drejtë! 
5Mbushni çdo luginë, rrafshoni çdo kodër dhe mal: drejtoni rrugët e gjarpëruara dhe 

pastrojini nga pengesat. 6Atëherë do të shohin të gjithë se si do ta sjellë shpëtimin 

Perëndia. 
 
Mësimi i Pagëzorit 
7Njerëzit shkuan turma-turma te Gjoni, që ai t’i pagëzonte. Ai u vinte në dukje mëkatet 
dhe thërriste: «Pjella nepërkash! A mendoni se do t’i shpëtoni dënimit që po vjen? 
8Tregoni me veprat tuaja se keni ndryshuar. Të mos ju shkojë mendja se nuk do t’ju 
ndodhë asgjë, sepse Avrahami është i pari juaj. Unë po ju them: Perëndia mund të 
nxjerrë prej këtyre gurëve këtu pasardhës të Avrahamit. 9Sëpata tashmë u vu mbi 
rrënjë të pemëve; çdo pemë që nuk jep fruta të mira, do të pritet dhe do të hidhet në 
zjarr.» 
10Njerëzit e pyetën Gjonin: «Ç’të bëjmë, pra?» 11Ai u përgjigj: «Kush ka dy këmisha, t’i 
ndajë me atë që nuk ka asnjë! Kush ka ushqim, ta ndajë me atë që nuk ka.» 12Erdhën 
edhe tagrambledhësit që të pagëzoheshin. Ata e pyetën Gjonin: «Po ne, ç’duhet të 
bëjmë?» 13Ai u përgjigj: «Mos kërkoni më shumë sesa ju është caktuar!» 14Ushtarët, 
gjithashtu, e pyetën: «Po ne, ç’duhet të bëjmë?» Ai u përgjigj: «Mos grabitni askënd dhe 
mos merrni asgjë me dhunë, por kënaquni me rrogën tuaj!» 
15Njerëzit pritnin me kureshtje dhe donin të dinin nëse Gjoni ishte Mesia. 16Por Gjoni 
shpalli para të gjithëve: «Unë ju pagëzoj vetëm me ujë, por po vjen ai që ka shumë më 
tepër  pushtet se sa unë. Unë nuk jam i denjë të jem madje as skllavi i tij më i ulët: Ai 
do t’ju pagëzojë me Shpirtin e Zotit dhe me zjarr! 17Ai e ka terploten në dorë për ta 
ndarë bykun nga gruri dhe për ta mbledhur grurin në hambarët e tij. Ndërsa bykun do 
ta djegë në zjarrin e pashueshëm.» 18Me këto dhe me shumë thirrje të tjera, Gjoni i 
shpalli popullit lajmin e mirë. 19Madje qortoi edhe sundimtarin Herod, sepse ishte 
martuar me Herodinë, gruan e vëllait të tij dhe sepse kishte bërë, përveç kësaj, shumë 
vepra të këqija. 20Prandaj Herodi e futi në burg dhe me këtë veprat e tij të këqija arritën 
kulmin. 
 
Shugurimi i Mesisë 
(Mt. 3.13-17; Mk 1.9-11) 
21Kur ishte pagëzuar mbarë populli, u pagëzua edhe Jezusi, dhe, ndërsa po lutej, u hap 
qielli. 22Shpirti i Zotit zbriti tek ai si pëllumb në mënyrë të dukshme. Nga qielli erdhi një 
zë: «Ti je Biri im, i dashuri im, i zgjedhuri im.»♦  
__________ 
♦ Kombinim i dy rreshtave: Ps 2,7 (Mesia, Mbreti botëror) + Isaia 42,1 (Shërbëtori i Zotit) 
 
Gjenealogjia e Mesisë 
(Mt. 1.1-17) 
23Në fillim të shërbimit të tij Jezusi ishte rreth tridhjetë vjeç dhe njihej si biri i Jozefit, i 
Eliut, 24i Matatit, i Levit, i Malkiut, i Janait, i Josefit, 25i Matitjës, i Amocit, i Nahumit, i 
Hesliut, i Nagait, 26i Mahatit, i Matitjës, i Shimit, i Josefit, i Jodës, 27i Gjonit, i 
guvernatorit Zërubavel, i Shealtielit, i Neriut, 28i Malkiut, i Adiut, i Kosamit, i 
Almodamit, i Erit, 29i Jeshuas, i Eliezerit, i Jorimit, i Matatit, i Levit, 30i Shimonit, i 
Jëhudës, i Josefit, i Jonamit, i Eljakimit, 31i Maljahut, i Minës, i Matatës, i Natanit, i 
Davidit, 32i Jishait, i Ovedit i Boazit, i Salmonit, i Nahshonit, 33i Aminadavit, i Adminit, i 
Arnit, i Hecronit, i Perecit, i Judës, 34i Jakovit, i Izakut, i Avrahamit, i Terahut, i 
Nahorit, 35i Serugit, i Reut, i Everit, i Shalahut, 36i Kenanit, i Arpakshadit, i Shemit, i 
Noahut, i Lamekut, 37i Metushelahut, i Henokut, i Jeredit, i Mahalalelit, i Kenanit, 38i 
Enoshit, i Shetit, i Adamit, i Perëndisë. 
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Mesia vihet në provë 
(Mt. 4.1-11; Mk 1.12-13) 

Jezusi, i mbushur me Shpirtin e shenjtë, u largua nga krahina e lumit Jordan. 2Për 
dyzet ditë, Shpirti e çoi atë në shkretëtirë, ku e vuri në provë djalli. Gjithë kohën 

nuk hëngri asgjë, kështu që në fund kishte shumë uri. 3Dhe djalli i tha: «Në qoftë se je 
Biri i Perëndisë, thuaji këtij guri të bëhet bukë.» 4Jezusi iu përgjigj: «Në Shkrimin e 
shenjtë shkruhet: Njeriu nuk jeton vetëm me bukë, [por me çdo fjalë që del nga goja e 

Perëndisë].» 5Pastaj djalli e çoi lart në mal, i tregoi në çast të gjitha mbretëritë e botës 
6dhe i tha: «Do të të jap tërë këtë pushtet dhe pasuri, sepse më është dorëzuar mua, 
dhe mund t’ia jap kujt të dua. 7Pra, të gjitha këto do të takojnë ty në qoftë se bie 
përmbys para meje dhe më adhuron.» 8Jezusi iu përgjigj: «Në Shkrimin e shenjtë 
shkruhet: Bjer përmbys vetëm para Zotit, Perëndisë sate. Atë duhet të adhurosh dhe 

askënd tjetër përveç Atij!» 9Më në fund djalli e çoi në Jerusalem, e vuri në majë të 
Tempullit dhe i tha: «Në qoftë se je me të vërtetë Biri i Perëndisë, hidhu poshtë prej 
këtej, 10sepse në Shkrimin e shenjtë thuhet: Zoti do t’i urdhërojë engjëjt që të të mbrojnë, 
11dhe ata do të të presin në duar, që të mos i vrasësh këmbët në gur.» 12Jezusi iu përgjigj: 
«Gjithashtu, në Shkrimin e shenjtë thuhet: Mos e provoko Zotin, Perëndinë tënd.» 
13Pasi nuk arriti ta thyente Jezusin me të gjitha këto provokime, djalli e la atë 
përkohësisht të qetë. 
14Jezusi, i mbushur me fuqinë e Shpirtit të Zotit, u kthye në Galile, dhe lajmi për të u 
përhap në tërë krahinën. 15Ai dha mësim në sinagogat e tyre, dhe të gjithë e nderuan. 
 
Parashijim i shërbimit të mëvonshëm të Jezusit 
(Mt. 13.53-58; Mk 6.1-6) 
16Kështu, Jezusi shkoi në Nazaret ku ishte rritur, dhe, si zakonisht, hyri në sinagogë 
ditën e shtunë. U ngrit për të lexuar Shkrimin e shenjtë, 17dhe ata i dorëzuan librin e 
profetit Isaia. Pasi e shtjelloi pergamenën, zgjodhi vendin ku ishte shkruar: 18«Zoti më 

ka mbushur me Shpirtin e tij. Ai më ka emëruar dhe më ka ngarkuar që t’u sjell të 

varfërve lajmin e mirë, t’u shpall robërve lirimin, t’u kthej të verbërve dritën e syve, të liroj 

të shtypurit 19dhe të shpall vitin e mëshirës së Zotit.» 
20Jezusi e mbylli pergamenën, ia ktheu shërbëtorit dhe u ul. Të gjithë e vështruan me 
ngulm dhe me kureshtje. 21Pastaj filloi predikimin duke thënë: «Kjo pjesë e Shkrimit që 
dëgjuat, është realizuar sot.» 22Të gjithë e çmuan shumë dhe u çuditën nga fjalët e 
bukura që dilnin nga goja e tij, dhe thanë: «A nuk është ky biri i Jozefit?» 23Por ai u 
përgjigj: «Me siguri do të më citoni proverbin: Mjek, shëro vetveten! Të gjitha ato që ke 
bërë në Kafarnaum, me sa kemi dëgjuar, bëji edhe këtu në vendlindjen tënde! 24Me të 
vërtetë po ju them, – vazhdoi ai, – se asnjë profet nuk është i mirëpritur në vendlindjen 
e tij. 25Me të vërtetë, gjithashtu, po ju them: Kur qielli u mbyll për tre vjet e gjashtë 
muaj në kohën e profetit Elija, në Izrael kishte shumë vejusha, dhe në mbarë vendin ra 
zia e bukës. 26Megjithatë, Zoti nuk e dërgoi Elijën tek asnjëra prej tyre, por te një 
vejushë në Carfat në krahinën e Sidonit. 27Në kohën e profetit Elisha, në Izrael kishte 
shumë të lebrosur, por ata nuk i shëroi askush përveç Naamanit, sirianit.» 
28Të gjithë ata që ishin në sinagogë, u tërbuan kur e dëgjuan këtë. 29U ngritën, e 
dëbuan nga qyteti dhe e shpunë deri në rrëpirën e kodrës, ku ishte ndërtuar qyteti i 
tyre, me qëllim që ta rrëzonin,♦ 30por ai kaloi i papenguar nëpër turmë dhe shkoi në një 
vend tjetër. 
__________ 
♦ që ta vritnin pastaj me gurë.  
 
Popullariteti: 1) një ditë në Kafarnaum 
(Mk 1.21-28) 
31Jezusi shkoi në Kafarnaum, qytet i Galilesë. Edhe atje foli ditën e shtunë. 32Mësimi i 
tij u la dëgjuesve mbresa të thella, sepse foli si një njeri me fuqi të plotë nga Zoti. 
33Në sinagogë ndodhej një njeri i pushtuar nga një shpirt i keq. Ai bërtiti me zë të fortë: 
34«Ç’do të na bësh neve, Jezus nga Nazareti? A erdhe të na shkatërrosh? Unë e di se 
kush je: Mesia.»♦ 35Jezusi e qortoi shpirtin e keq dhe i tha: «Hesht dhe dil nga ky njeri!» 
Shpirti i keq e tërhoqi njeriun me forcë përpara, e rrëzoi përtokë dhe doli nga ai, por 
nuk e lëndoi. 36Të gjithë u trembën dhe i thanë njëri-tjetrit: «Si po flet ky njeri? I 
urdhëron me pushtet të pamposhtur shpirtrat e këqij të tërhiqen, dhe ata e dëgjojnë.» 

4
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37Kjo ishte arsyeja që lajmi për Jezusin u përhap në tërë krahinën. 
______ 
♦ fjfj. i Shenjti i Perëndisë 
 
Jezusi shëron shumë të sëmurë 
38Jezusi u largua nga sinagoga dhe hyri në shtëpinë e Simonit. Vjehrra e Simonit ishte 
shtrirë në shtrat me ethe të forta, dhe ata iu lutën atij për ta ndihmuar. 39Ai iu afrua, 
urdhëroi që ethet të largoheshin dhe ato u larguan. Gruaja u ngrit menjëherë dhe 
përgatiti gjellën për të gjithë. 
40Kur po perëndonte dielli, të gjithë i sollën Jezusit të sëmurët që vuanin nga sëmundje 
të ndryshme. Ai shëroi cilindo që preku me dorë. 41Shumë veta i çliroi nga shpirtrat e 
këqij; dhe ata bërtitën: «Ti je Biri i Perëndisë.» Por Jezusi i urdhëroi rreptësisht që të 
mos flitnin, sepse ata e dinin që ai ishte Mesia. 
 
Jezusi predikon në Jude 
42Mëngjesin tjetër, Jezusi u largua nga qyteti dhe shkoi në një vend të vetmuar.  
Njerëzit i shkuan pas dhe i thanë që të rrinte me ta, sepse nuk donin që ai të ikte. 43Por 
ai u tha: «Unë duhet t’u jap edhe qyteteve të tjera lajmin e mirë se Perëndia tani po 
ngrit mbretërinë e tij, sepse për këtë më ka dërguar Zoti.»  

44Që atëherë, Jezusi filloi të fliste nëpër sinagoga në mbarë Izraelin. 
 
Popullariteti: 2) zënia e njerëzve 
(Mt. 4.18-22; Mk 1.16-20) 

Një ditë Jezusi po qëndronte në bregun e liqenit të Ginosarit (d.m.th. të Galilesë). 
Njerëzit shtyheshin rreth tij për të dëgjuar fjalën e Perëndisë. 2Ai pa dy barka të 

nxjerra në breg: peshkatarët kishin dalë nga ato e po pastronin rrjetat. 3Jezusi hipi në 
një barkë, e cila i takonte Simonit, dhe iu lut atij që të largohej pak nga bregu. Pastaj u 
ul dhe filloi ta mësonte turmën nga barka.  

4Kur mbaroi predikimin, i tha Simonit: «Dil në ujëra të thella dhe hidh rrjetat për të 
zënë peshk.» 5«Mësues, – iu përgjigj Simoni, – u lodhëm gjithë natën dhe nuk zumë gjë. 
Por, meqë po thua ti, po i hedh rrjetat përsëri.»  

6Pasi veproi kështu, ata zunë aq shumë peshq, saqë rrjetat filluan të griseshin. 
7Prandaj u bënë shenjë shokëve që ishin në barkën tjetër, që të vinin e t’i ndihmonin. 
Ata erdhën dhe i mbushën të dyja barkat aq shumë, saqë ato gati u fundosën. 
8Kur e pa këtë, Simon Pjetri ra në gjunjë para Jezusit dhe tha: «Largohu prej meje, o 
Zot, sepse unë jam mëkatar!» 9Atë dhe ata që ishin në barkë i kishte pushtuar habia, 
sepse kishin zënë një sasi kaq të madhe peshqish. 10Ashtu u ndodhi edhe Gjonit dhe 
Jakobit, djemve të Zebedeut, të cilët ishin bashkëpunëtorë të Simonit. Jezusi i tha 
Simonit: «Mos ki frikë! Tani e tutje do të zësh njerëz!» 11Ata i nxorën barkat në breg, 
lanë gjithçka dhe shkuan pas Jezusit. 
 
Popullariteti: 3) i dëbuari 
(Mt. 8.1-4; Mk 1.40-45) 
12Njëherë Jezusi ishte në një qytet ku kishte një rast të përparuar të lebrës. Kur e pa 
Jezusin, i lebrosuri ra përmbys dhe iu lut: «O Zot, në qoftë se do, mund të më 
pastrosh.» 13Jezusi i zgjati dorën, e preku dhe i tha: «Dua. Pastrohu!» Dhe menjëherë 
lebra iu zhduk. 14Jezusi e urdhëroi: «Mos i thuaj askujt, por shko menjëherë te prifti 
dhe lejoje të të vizitojë; pastaj sill flijimin, siç urdhëroi Moisiu, që ta mësojnë të gjithë 
se je shëruar.» 15Por lajmi për Jezusin po përhapej edhe më shumë dhe njerëzit vinin 
turma-turma për ta dëgjuar dhe për t’u shëruar nga sëmundjet. 16Ndërsa ai largohej në 
vende të vetmuara për t’iu lutur Zotit. 
 
Mosmarrëveshja: 1) ndjesa e mëkateve 
(Mt. 9.1-8; Mk 2.1-12) 
17Një ditë Jezusi po mësonte njerëzit. Midis tyre kishte disa farisenj dhe mësues të Ligjit 
që kishin ardhur nga çdo fshat i Galilesë dhe i Judesë, dhe madje nga Jerusalemi. Me 
Jezusin ishte Zoti, dhe fuqia për të shëruar dilte prej tij. 18Disa njerëz sollën në vig një 
të paralizuar dhe u përpoqën ta sillnin në shtëpi për ta ulur përdhe para Jezusit. 
19Megjithatë, për shkak të turmës, nuk gjetën mënyrë tjetër për ta futur brenda. 
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Prandaj hipën në çati, hoqën disa tjegulla dhe e ulën me gjithë vig para të pranishmëve 
dhe para Jezusit. 20Kur e pa besimin e tyre, Jezusi i tha njeriut: «O njeri, të janë falur 
mëkatet.» 
21Mësuesit e Ligjit dhe farisenjtë thanë me vete: «Kush është ky që po shan Zotin? Kush 
mund t’i falë mëkatet përveç Perëndisë?» 22Por Jezusi i lexoi mendimet e tyre dhe u tha: 
”Përse nevrikoseni? 23Çfarë thuhet më lehtë: «Të janë falur mëkatet» apo «Ngrihu dhe 
ec»? 24Por unë do t’ju provoj që Biri i njeriut ka pushtet në tokë për t’i falur mëkatet.” 
Prandaj i tha të paralizuarit: «Po të urdhëroj: ngrihu, merre vigun dhe shko në shtëpi.» 
25Njeriu aty për aty, para syve të tyre, u ngrit në këmbë, mori vigun mbi të cilin ishte 
shtrirë, dhe shkoi në shtëpi duke lavdëruar Perëndinë. 26Të gjithë mbetën të mahnitur. 
U mbushën me frikë dhe lavdëruan Perëndinë duke thënë: «Sot pamë gjëra të 
pabesueshme!» 
 
 
Mosmarrëveshja:  2) shoqëria e keqe 
(Mt. 9.9-13; Mk 2.13-17) 
27Pas kësaj, Jezusi doli dhe pa një tagrambledhës të quajtur Levi, ulur në vendin e tij të 
punës, dhe i tha: «Eja pas meje!» 28Levi u ngrit, la gjithçka dhe shkoi pas tij. 29Pastaj 
Levi shtroi një gosti të madhe në shtëpinë e tij për nder të Jezusit; midis mysafirëve 
kishte shumë tagrambledhës dhe të njohur të tjerë. 30Farisenjtë, veçanërisht mësuesit 
e tyre të Ligjit, ishin shumë të zemëruar dhe u ankuan para nxënësve të Jezusit duke 
thënë: «Pse pini e hani me tagrambledhësit dhe me fundërrinat e shoqërisë?» 31Jezusi u 
përgjigj: ”Të shëndoshët nuk kanë nevojë për mjek, por të sëmurët. 32Unë erdha t’u bëj 
thirrje që të kthehen te Zoti, jo atyre që mbahen për «të drejtë», por atyre që pranojnë 
se janë «mëkatarë».” 
 
Mosmarrëveshja:  3) festimi dhe agjërimi 
(Mt. 9.14-17; Mk 2.18-22) 
33Pastaj farisenjtë i thanë Jezusit: «Nxënësit e Gjonit agjërojnë shpesh dhe falen, ashtu 
si njerëzit tanë, kurse të tutë hanë e pinë.» 34Jezusi u përgjigj: «A mendoni ju se mund 
t’i detyroni dasmorët të agjërojnë kur dhëndri është me ta? 35Por do të vijë koha kur 
dhëndri do t’u rrëmbehet, e pastaj do të agjërojnë.»  
36Jezusi ua tregoi me shëmbëlltyra për çfarë bëhej fjalë. ”Askush nuk pret një copë prej 
palltos së re për të arnuar pallton e vjetër. Përndryshe, e reja do të grisej; përveç kësaj, 
copa e prerë prej palltos së re nuk shkon me të vjetrën. 37Askush nuk e hedh verën e re 
në calikë të vjetër, sepse vera e re do të bëjë që ata të pëlcasin; vera do të derdhet dhe 
vetë calikët do të prishen. 38Përkundrazi, vera e re duhet hedhur në calikë të rinj. 
39Kush pi verë të vjetër, nuk do verë të re, sepse thotë: «Vera e vjetër është më e mirë.»” 
 
Mosmarrëveshja: 4) dita e shtunë 
(Mt. 12.1-8; Mk 2.23-28) 

Një të shtunë Jezusi po shkonte bashkë me nxënësit e tij nëpër fushat e mbjella me 
grurë. Nxënësit këputnin kallinj, i fërkonin me duar dhe i hanin. 2Disa farisenj u 

thanë: «Sipas Ligjit, kjo ndalohet të bëhet të shtunën!» 3Jezusi u përgjigj: «A nuk keni 
lexuar se ç’bëri Davidi bashkë me shoqëruesit e tij, kur kishin uri? 4Hyri në shtëpinë e 
Perëndisë, mori bukët kushtuar Perëndisë dhe ua dha njerëzve të tij, megjithëse, sipas 
Ligjit, vetëm priftërinjtë lejoheshin t’i hanin ato.» 5Jezusi e mbylli diskutimin duke 
thënë: «Unë, Biri i njeriut, kam të drejtë të caktoj se çfarë lejohet dhe çfarë ndalohet të 
bëhet ditën e shtunë.» 
6Një të shtunë tjetër, Jezusi hyri në sinagogë dhe filloi të mësonte njerëzit. Aty ishte një 
i paralizuar në krahun e djathtë. 7Mësuesit e Ligjit dhe farisenjtë kërkonin të gjenin 
shkak për të paditur Jezusin, prandaj e shikonin me vëmendje nëse do të shëronte 
edhe ditën e shtunë. 8Por ai i dinte mendimet e tyre dhe i tha njeriut me krah të 
paralizuar: «Ngrihu dhe dil para të gjithëve!» Njeriu dëgjoi dhe doli përpara. 9Pastaj 
Jezusi u tha të pranishmëve: «Po ju pyes: Çfarë na lejon Ligji të bëjmë të shtunën: mirë 
apo keq? Ta shpëtojmë jetën e njeriut apo ta lëmë atë të vdesë?» 10Ai vështroi me ngulm 
secilin njëri pas tjetrit dhe e urdhëroi njeriun: «Shtrije krahun!» Ai e shtriu krahun dhe 
u shërua. 11Për këtë arsye kundërshtarët e Jezusit u tërbuan aq shumë, saqë filluan të 
diskutonin me njëri-tjetrin si të vepronin kundër Jezusit. 
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Izraeli i ri: 1) dymbëdhjetë apostujt 
(Mt. 10.1-4; Mk 3.13-19) 
12Atëherë Jezusi u tërhoq në një kodër për t’u lutur dhe kaloi atje tërë natën duke folur 
me Perëndinë. 13Kur zbardhi dita, thirri nxënësit e tij dhe prej tyre zgjodhi 
dymbëdhjetë, të cilët i quajti apostuj: 14Simonin, të cilin e quajti Pjetër, dhe të vëllanë 
Andreun, Jakobin, Gjonin, Filipin, (Natanael) Bar-Tolmain, 15Mateun dhe Tomën, 
Jakobin birin e Halfait, dhe Simonin ish-anëtar i partisë së zelotëve, 16Judën vëllanë e 
Jakobit, dhe Judën nga Karioti, i cili më vonë e tradhtoi Jezusin. 
17Jezusi zbriti nga kodra bashkë me apostujt. Në një vend të rrafshët ishte mbledhur 
një numër i madh dishepujsh, si dhe një turmë e madhe nga mbarë Judeja dhe 
Jerusalemi, nga qytetet bregdetare të Tirit dhe të Sidonit. 18Ata kishin ardhur për ta 
dëgjuar dhe për t’u shëruar nga sëmundjet. Ai çliroi të gjithë ata që mundohesin nga 
shpirtrat e këqij. 19Secili kërkonte ta prekte, sepse nga ai dilte fuqia që i shëronte të 
gjithë. 
 
Izraeli i ri: 2) manifesti 
(Mt. 5.1-12) 
20Jezusi i shikoi nxënësit e tij dhe tha: «Lum ju të vobektët, sepse juve ju përket 
mbretëria e Perëndisë. 21Lum ju që tani keni uri. Zoti do t’ju ngopë! Lum ju që tani 
qani. Së shpejti do të qeshni nga gëzimi! 
22Lum ju kur njerëzit ju urrejnë, ju përjashtojnë (nga gjiri i sinagogës), ju fyejnë pse 
merrni anën time – anën e Birit të njeriut! 23Kur ndodh kjo, gëzohuni dhe kërceni nga 
gëzimi, sepse shpërblimi juaj në qiell do të jetë i madh; kështu i trajtuan profetët të 
parët (e farisenjve). 
24Por mjerë ju të pasurit, sepse luksi juaj po mbaron. 25Mjerë ju që tani jeni të ngopur, 
sepse do të keni uri! Mjerë ju që tani qeshni, sepse do të qani e do të vajtoni. 26Mjerë ju 
kur të gjithë njerëzit ju lavdërojnë, sepse kështu bënë të parët (e farisenjve) me profetët 
e rremë! 
27Por juve që më dëgjoni po ju them: Duajini armiqtë tuaj, bëjuni mirë atyre që ju 
urrejnë! 28Bekojini ata që ju mallkojnë! Lutuni për ata që ju trajtojnë keq. 29Atij që të bie 
me shpullë në njërën faqe, ktheji edhe tjetrën! Atij që të merr pallton, jepi edhe 
këmishën. 30Kujtdo që të lutet për diçka, jepi! E nga ai që të merr diçka, mos kërko që 
të ta kthejë! 31Atë që dëshironi që t’ju bëjnë njerëzit juve, bëjuani ju atyre. 
32Përse pritni shpërblim nga Zoti, në qoftë se doni vetëm ata që ju duan? Kështu 
veprojnë edhe të pafetë. 33Përse pritni shpërblim nga Zoti, në qoftë se trajtoni mirë 
vetëm ata që ju trajtojnë mirë? Këtë mund ta bëjnë edhe të tjerët. 34Përse pritni 
shpërblim, në qoftë se u jepni hua vetëm atyre nga të cilët shpresoni që t’jua kthejnë? 
Edhe të pafetë japin hua që të marrin aq sa dhanë. 35Përkundrazi, duajini armiqtë tuaj; 
bëjuni mirë atyre; jepuni atyre hua dhe mos pritni që ata t’jua kthejnë atë! Atëherë do 
ta merrni shpërblimin dhe do të jeni bijtë e të Lartit (Perëndi). Se edhe Ai është i mirë 
ndaj mosmirënjohësve dhe keqbërësve. 36Kini mëshirë, ashtu siç ka edhe Ati juaj! 
37Mos i kritikoni të tjerët, dhe Zoti nuk do t’ju kritikojë as ju! Mos i dënoni të tjerët, dhe 
Zoti nuk do t’ju dënojë as ju! Falini të tjerët, dhe Zoti do t’ju falë edhe ju. 38Jepuni të 
tjerëve, dhe Zoti do t’ju japë edhe juve: do t’ju dhurojë aq shumë, saqë nuk mund t’i 
mbani të gjitha. Prandaj përdorni me të tjerët një masë të bollshme; Zoti do të përdorë 
me ju të njëjtën masë.» 
39Jezusi u foli edhe me shëmbëlltyra: «Një i verbër nuk mund t’ia tregojë udhën tjetrit, 
përndryshe do të bien të dy bashkë në gropë. 40Asnjë nxënës nuk qëndron mbi 
mësuesin e vet, por pasi ka mbaruar së mësuari, do të jetë si mësuesi i tij.» 
41”Përse shqetësohesh për halën në syrin e bashkëbesimtarit, ndërsa nuk ndien trarin 
në syrin tënd? 42Si mund t’i thuash bashkëbesimtarit tënd: «Vëlla, lermë të ta nxjerr 
këtë halë nga syri!», kurse trarin në syrin tënd nuk e ndien? Hipokrit, nxirr së pari 
trarin nga syri yt, atëherë do të shohësh aq qartë, sa do të mund ta nxjerrësh halën 
nga syri i bashkëbesimtarit tënd!” 
43«Një pemë e mirë nuk jep fruta të këqija, as një pemë e keqe fruta të mira. 44Çdo pemë 
njihet nga frutat e saj: fiqtë nuk mblidhen nga ferrat dhe as rrushi nga drizat. 
45Njeriu i mirë nxjerr të mirën, sepse ka zemër të mirë; kurse njeriu i keq mund të 
nxjerrë vetëm të keqen, sepse është thelbësisht i keq. Goja e tij flet vetëm atë me të 
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cilën i është mbushur zemra.» 
46”Përse më thërritni: «O Zot, o Zot!» kur nuk zbatoni atë që ju them? 47Kushdo që vjen 
tek unë, dëgjon fjalët e mia dhe vepron sipas tyre – atij do t’i tregoj se kujt i ngjan. 48Ai i 
ngjan njeriut që po ndërtonte shtëpinë e tij. Gërmoi një gropë të thellë dhe e hodhi 
themelin mbi shkëmb. Kur vërshoi lumi, e goditi shtëpinë, por nuk arriti ta tundte, 
sepse ishte ndërtuar mirë. 49Por ai që i dëgjon fjalët e mia dhe nuk vepron sipas tyre, i 
ngjan njeriut që e ndërtoi shtëpinë pa themel drejt e në tokë. Kur lumi doli nga shtrati, 
e goditi dhe e shembi menjëherë; ajo shtëpi u bë gërmadhe e madhe.” 
 
Dashuria në veprim: 1) pagani 
(Mt. 8.5-13) 

Pasi e mbaroi mësimin e tij para grumbullit të njerëzve, Jezusi shkoi në 
Kafarnaum. 2Atje banonte një kapiten johebre. Kishte një ordinancë që e çmonte 

shumë: shërbëtori ishte i sëmurë për vdekje. 3Kur kapiteni dëgjoi për Jezusin, dërgoi 
disa njerëz të nderuar nga bashkësia hebreje tek ai për t’iu lutur që të vinte e të 
shëronte shërbëtorin. 4Kur shkuan te Jezusi, ata iu lutën atij duke ngulur këmbë: 
«Kapiteni e meriton ndihmën tënde, 5sepse e do kombin tonë. Ai na ka ndërtuar madje 
sinagogën.» 
6Jezusi u nis të shkonte me ta. Kur iu afrua shtëpisë, kapiteni i dërgoi përpara disa 
miq për t’i thënë: ”Zot, mos u shqetëso vetë për këtë. Unë nuk jam i denjë që të hysh 
në shtëpinë time. 7Për këtë as veten time nuk e quajta të denjë për të ardhur tek ti – 
por thuaj vetëm një fjalë dhe shërbëtori im do të shërohet! 8Edhe unë u jam 
nënshtruar oficerëve madhorë dhe kam ushtarë nën urdhrat e mi. Njërit i them: 
«Shko!», dhe ai shkon; tjetrit: «Eja!», dhe ai vjen; dhe shërbëtorit tim: «Bëje këtë!», dhe 
ai e bën.” 
9Kur e dëgjoi këtë, Jezusi u çudit, u kthye dhe i tha turmës që i shkonte pas: «Po ju 
them se një besim të tillë nuk e kam gjetur as në Izrael.» 
10Kur u kthyen në shtëpinë e kapitenit, lajmëtarët e gjetën ordinancën të shëruar. 
 
Dashuria në veprim: 2) vejusha 
11Pak më vonë Jezusi shkoi në qytetin Nain i shoqëruar nga nxënësit e tij dhe nga një 
grumbull i madh njerëzish. 12Sapo kishin arritur te porta e qytetit, panë të dilte një 
procesion i përmortshëm. I vdekuri ishte djali i vetëm i një vejushe, prandaj për ta 
përcjellë kishte dalë shumica e banorëve të qytetit. 13Kur e pa vejushën, Zotit i erdhi 
keq për të dhe i tha asaj: «Mos qaj!» 14Pastaj iu afrua vigut dhe e preku; ata që e 
mbanin, u ndalën. Jezusi i tha të vdekurit: «Djalosh, po të urdhëroj, çohu!» 15I vdekuri 
u çua dhe filloi të fliste, e Jezusi ia ktheu nënës së tij. 16Të gjithë të pranishmit i zuri 
frika dhe lavdëruan Perëndinë. «Një profet i madh u paraqit midis nesh!» – thanë ata. – 
«Perëndia ka ardhur për të shpëtuar popullin e tij.» 17Ky lajm për Jezusin u përhap në 
të gjithë vendin dhe nëpër të gjitha shtetet fqinjë. 
 
Dashuria në veprim: 3) i burgosuri 
(Mt. 11.2-19) 
18Gjon Pagëzori i dëgjoi të gjitha këto ngjarje nga nxënësit e tij. Ai thirri dy prej tyre 
19dhe i dërgoi për të pyetur Zotin nëse ai ishte Shpëtimtari që duhej të vinte apo nëse 
ata duhej të prisnin një tjetër. 20Të dy shkuan te Jezusi dhe i thanë: ”Gjon Pagëzori na 
ka dërguar të të pyesim: «A je ti Shpëtimtari që duhet të vijë, apo duhet të presim një 
tjetër?»” 21Pikërisht në atë kohë Jezusi po shëronte shumë njerëz nga sëmundjet, 
lëngimet e nga shpirtrat e këqij dhe po u kthente shikimin shumë të verbërve. 22Ai iu 
përgjigj lajmëtarëve të Gjonit: «Kthehuni te Gjoni dhe i tregoni se çfarë keni parë dhe 
dëgjuar këtu: të verbrit shohin, të çalët ecin, të lebrosurit pastrohen, shurdhët 
dëgjojnë, të vdekurit ringjallen, të vobektëve u predikohet Lajmi i mirë. 23Lum ai që nuk 
e humbet besimin tek unë!» 
24Kur lajmëtarët e Gjonit u nisën, Jezusi filloi t’i fliste popullit për të: «Çfarë menduat se 
do të shikonit kur dolët te Gjoni në shkretëtirë? Një njeri pa karakter? 25Apo çfarë dolët 
për të parë? Dikë të veshur me rroba të hijshme? Ata që vishen me rroba të hijshme, 
jetojnë në luks dhe banojnë në pallate mbretërore! 26Po përse dolët? Për të parë një 
profet? Ja ku po ju them se keni parë edhe më tepër se një profet! 27Gjoni është ai për 
të cilin Shkrimi thotë: Unë (Zoti) dërgoj lajmëtarin tim për të të hapur ty rrugën. 28Po ju 
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them se Gjoni është më i rëndësishëm se cilido njeri që ka jetuar ndonjëherë. E 
megjithatë, më i vogli në mbretërinë e Perëndisë është më i madh se Gjoni. 
29Të gjithë ata që e dëgjuan Gjonin, edhe tagrambledhësit, e pranuan planin e 
Perëndisë për veten e tyre duke u pagëzuar nga Gjoni. 30Vetëm farisenjtë dhe mësuesit 
e Ligjit, duke mos e pranuar pagëzimin nga Gjoni, e hodhën në erë planin e Perëndisë 
për shpëtimin e tyre.» 
31Jezusi vazhdoi: ”Me çfarë t’i krahasoj, pra, njerëzit e sotëm? 32Ata u ngjajnë fëmijëve 
që qëndrojnë në shesh. Një grup i thotë tjetrit duke thirrur: «Ne u ramë për ju fyejve e 
ju nuk kërcyet; bëmë gjëmë e ju nuk vajtuat!» 33Erdhi Gjon Pagëzori: ai agjëroi e nuk 
piu verë, dhe ju thatë: «Është i çmendur!» 34Erdhi Biri i njeriut: ai hëngri e piu, dhe ju 
thatë: «Shiko këtë njeri! Është grykës dhe pijanec, shok i tagrambledhësve dhe i të 
flakurve nga shoqëria!» 35Por urtësia (e Zotit) vërtetohet nga pasojat e veta.” 
 
 
Dashuria në veprim:  4) gruaja e penduar 
36Njëri nga farisenjtë iu lut Jezusit që të shkonte tek ai për darkë. Ai hyri në shtëpinë e 
tij dhe u ul pranë tryezës. 37Në atë qytet banonte një grua që ishte e njohur për jetën e 
saj të shthurur. Kur mori vesh që Jezusi ishte në shtëpinë e fariseut, ajo solli me vete 
një enë alabastri me parfum. 38Iu afrua Jezusit nga prapa duke qarë, dhe lotët i ranë 
atij te këmbët. Prandaj ajo ia fshiu këmbët me flokët e kokës, ia puthi dhe ia derdhi 
parfumin në këmbë. 
39Kur fariseu që kishte ftuar Jezusin, e pa këtë, tha me vete: «Po të ishte ky profet, do 
ta dinte se kush e çfarë gruaje është ajo që po e prek; do ta dinte se ajo është 
prostitutë.» 40Jezusi mori fjalën dhe tha: «Simon, kam diçka për të të thënë.» «Thuaje 
mësues!» – tha ai. 
41«Dy njerëz i kishin dikujt borxh. Njëri i kishte borxh pesëqind monedha argjendi, 
kurse tjetri pesëdhjetë. 42Ngaqë asnjëri prej tyre nuk kishte se me çfarë t’ia kthente 
borxhin, huadhënësi ua fali borxhet të dyve. Tregomë tani se cili nga ata do të jetë më 
mirënjohës?» 43Simoni iu përgjigj: «Mendoj se ai që i kishte më shumë borxh.» Jezusi i 
tha: «Ke të drejtë.» 44Pastaj tregoi me gisht gruan dhe i tha Simonit: «Shikoje atë grua! 
Erdha në shtëpinë tënde, por ti nuk më solle ujë për të larë këmbët, kurse ajo m’i lau 
këmbët me lotët e saj dhe m’i fshiu me flokët e saj. 45Ti nuk më përshëndete me puthje, 
kurse ajo, qysh kur hyra, nuk pushoi së puthuri këmbët e mia. 46Ti nuk ma leve kokën 
me vaj, kurse ajo m’i lau këmbët me parfum. 47Prandaj po të them se borxhi i saj i 
madh u fal: kjo tregohet nga mirënjohja e madhe që ajo ka treguar ndaj meje. Atij që i 
është falur pak, tregon më pak mirënjohje.» 
48Pastaj Jezusi i tha gruas: «Të janë falur mëkatet.» 49Mysafirët e tjerë pyetën njëri-
tjetrin: «Kush është ky që fal edhe mëkatet?» 50Por Jezusi i tha gruas: «Të shpëtoi 
besimi yt. Shko në paqe!» 
 
Shërbimi gjatë udhëtimit:  1) përkrahësit 

Më pas, në çdo vend ku shkonte, në qytete dhe fshatra, Jezusi predikonte Lajmin e 
mirë se Perëndia po ngrinte tashmë mbretërinë e tij. Me të shkuan edhe 

dymbëdhjetë nxënësit. 2Përveç këtyre, i shkonin pas edhe disa gra që ishin shëruar 
nga shpirtrat e këqij dhe nga sëmundjet; ato ishin Maria nga Magdala, nga e cila ai 
kishte dëbuar shtatë shpirtra të këqij; 3Johana, gruaja e Kuzës, administratorit të 
Herod Antipës; Shoshana dhe shumë të tjera. Ato të gjitha kujdeseshin me anë të 
pasurisë së tyre për jetesën e Jezusit dhe të nxënësve të tij. 
 
Shërbimi gjatë udhëtimit:  2) nxitja dhe paralajmërimi 
(Mt. 13.1-9; Mk 4.1-9) 
4Njerëzit vinin te Jezusi nga të gjitha qytetet; kur u mblodh turma e madhe, ai u tregoi 
këtë shëmbëlltyrë: 5«Një fshatar doli në fushë për të mbjellë farën. Ndërsa po mbillte, 
disa kokrra ranë pranë rrugës, ku u shkelën dhe i çukitën zogjtë. 6Disa kokrra ranë në 
zallinë dhe kur mbinë, u thanë, sepse nuk kishte lagështi. 7Disa ranë në ferra, por 
ferrat u rritën bashkë me to dhe ua zunë frymën. 8Disa ranë në tokë të mirë; gruri 
mbiu dhe lëshoi kallinj, secili njëqind kokrra.» Jezusi përfundoi duke thënë: «Kush 
mund të dëgjojë, të dëgjojë mirë.» 
9Nxënësit e Jezusit e pyetën se çfarë nënkuptonte kjo shëmbëlltyrë. 10Jezusi iu përgjigj: 
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«Perëndia ju tregon juve se si e ngre mbretërinë e tij në botë, kurse të tjerëve kjo u 
jepet vetëm me shëmbëlltyra. Ata do të shikojnë, por nuk do të shohin; do të dëgjojnë, 
por nuk do të kuptojnë. 11Kuptimi i shëmbëlltyrës është si vijon; fara simbolizon fjalën 
e Perëndisë. 12Kokrrat që ranë pranë rrugës, janë ata që e dëgjojnë fjalën, por pastaj 
vjen djalli dhe e shkëput nga zemrat e tyre, që ata të mos besojnë e të mos shpëtojnë. 
13Kokrrat që ranë në zallinë, janë ata që e dëgjojnë fjalën dhe e pranojnë atë me gëzim. 
Por kjo nuk ngulitet thellë në ta; ata besojnë vetëm për një periudhë, por kur vjen koha 
e sprovës, heqin dorë nga feja. 14Kokrrat që ranë në ferra, janë ata që e dëgjojnë fjalën, 
por shqetësimet, pasuria dhe kënaqësia e kësaj jete ua zënë frymën, dhe ata nuk japin 
kurrë fryt të pjekur. 15Kokrrat që ranë në tokë të mirë, janë ata që e dëgjojnë fjalën, e 
zbatojnë atë me zemër të mirë e të bindur dhe japin fryt për shkak të qëndrueshmërisë 
së tyre. 
16Askush nuk ndez një kandil për ta mbuluar me tas dhe për ta vënë nën shtrat, por e 
vendos atë në vend të lartë, që ata që hyjnë ta shohin dritën. 17Kështu, gjithçka që 
është ende e fshehur, do të dalë në dritë, dhe ajo që është ende e pakuptueshme, do të 
kuptohet dhe do të shpallet hapur. 18Pra, kujdes që të dëgjoni me vëmendje; sepse 
kush ka shumë, atij do t’i jepet edhe më, dhe kush ka pak, atij do t’i merret edhe ajo 
pakicë që ka.» 
19Nëna e Jezusit dhe vëllezërit e tij donin të flitnin me të, por nuk arritën t’i afroheshin 
për shkak të turmës. 20Dikush i tha Jezusit: «Nëna dhe vëllezërit e tu ndodhen jashtë 
dhe duan të të shohin.» 21Por Jezusi u tha të gjithëve: «Nëna ime dhe vëllezërit e mi janë 
ata që dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe e vënë atë në jetë.» 
 
Shërbimi gjatë udhëtimit:  3) pushtet mbi furtunën dhe djajtë 
(Mt. 8.23-27; Mk 4.35-41) 
22Një ditë Jezusi hipi në barkë bashkë me nxënësit e tij dhe u tha atyre: «Të kalojmë në 
bregun tjetër të liqenit!» Ata u nisën. 23Gjatë lundrimit Jezusin e zuri gjumi. Papritur në 
liqen filloi një shtrëngatë, dhe barka zuri të mbushej me ujë; ata ishin në rrezik të 
madh. 24Nxënësit iu afruan Jezusit, e zgjuan dhe i thanë: «Mësues, Mësues, po 
fundosemi!» Jezusi u ngrit dhe qortoi erën dhe valët e ujit – ato pushuan dhe u bë 
qetësi e madhe. 25Pastaj u tha nxënësve: «Ku është besimi juaj?» Por ata, të frikësuar 
dhe të çuditur, i thanë njëri-tjetrit: «Kush është ky? Ai u jep urdhër erërave dhe ujit, 
dhe ato e dëgjojnë!» 
26Jezusi dhe nxënësit e tij lundruan më tutje dhe arritën në krahinën e Gerasës, e cila 
gjendet në bregun tjetër përballë Galilesë. 27Sapo zbriti në breg, Jezusit i doli përpara 
nga qyteti një njeri që ishte pushtuar nga shpirtra të këqij. Për shumë kohë ky njeri 
nuk kishte veshur rroba; nuk rrinte në shtëpi, por e kalonte kohën në varret e hapura 
në shkëmb. 28Kur e pa Jezusin, bërtiti, ra përmbys para tij dhe i tha me zë të lartë: «O 
Jezus, Biri i Perëndisë më të lartë, çfarë ke me mua? Po të lutem, mos më mundo!» 
29Ai u shpreh kështu, sepse Jezusi e kishte urdhëruar shpirtin e keq të dilte nga ai. 
Kishte kohë që shpirti e kishte pushtuar njeriun. Megjithëse e ruanin si një të 
burgosur, duke i vënë pranga në duar e në këmbë, ai i këpuste prangat dhe djalli e 
dëbonte në vend të pabanuar. 30Jezusi e pyeti: «Si të quajnë?»  
«Legjion», – iu përgjigj ai.  
Ai u shpreh kështu, sepse në të kishin hyrë shumë shpirtra të këqij. 31Djajtë i luteshin 
atij të mos i urdhëronte të shkonin në greminë. 
32Aty pranë, në shpatin e kodrës, po kulloste një tufë derrash. Prandaj shpirtrat e këqij 
iu lutën Jezusit që t’i lejonte të hynin te derrat, dhe ai i lejoi. 33Ata dolën nga njeriu dhe 
hynë te derrat. E tërë tufa e derrave vrapoi tatëpjetë shpatit të kodrës drejt e në liqen 
dhe u mbyt. 
34Kur panë se ç’kishte ndodhur, rojtarët e derrave ua mbathën këmbëve dhe e hapën 
lajmin në qytete dhe fshatra. 
35Njerëzit dolën të shikonin se ç’kishte ndodhur dhe, kur shkuan te Jezusi, e gjetën 
njeriun nga i cili kishin dalë djajtë, ulur afër këmbëve të Jezusit, të veshur e me 
mendje të shëndoshë, dhe të gjithë i zuri frika. 36Ata që e kishin parë këtë, u treguan 
njerëzve se si ishte shëruar i pushtuari nga djalli. 37Pastaj të gjithë njerëzit e kësaj 
krahine iu lutën Jezusit të largohej prej tyre, sepse ishin trembur shumë. Prandaj 
Jezusi hipi në barkë për t’u nisur. 38Njeriu nga i cili kishin dalë djajtë, iu lut Jezusit që 
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të shkonte me të, por Jezusi e nisi duke i thënë: 39«Kthehu në shtëpinë tënde dhe trego 
gjithçka që bëri Perëndia për ty!» Dhe njeriu shkoi nëpër tërë qytetin duke treguar se 
ç’kishte bërë Jezusi për të. 
 
Shërbimi gjatë udhëtimit:  4) pushtet mbi sëmundjen dhe vdekjen 
(Mt. 9.18-26; Mk 5.21-43) 
40Kur Jezusi u kthye në bregun tjetër të liqenit, njerëzit e pranuan me gëzim, sepse të 
gjithë po e pritnin. 41Pastaj erdhi  
një burrë me emrin Jair, i cili ishte kryetar i sinagogës. Ai ra përmbys para këmbëve të 
Jezusit dhe iu lut të hynte në shtëpinë e tij, 42sepse bija e tij e vetme, rreth 
dymbëdhjetë vjeç, ishte në prag të vdekjes. 
Gjatë rrugës njerëzit e shtynin Jezusin nga të gjitha anët. 43Mes tyre ishte një grua që 
vuante nga hemorragjia për dymbëdhjetë vjet me radhë; ajo kishte harxhuar tërë 
pasurinë e saj nëpër mjekë, por asnjëri prej tyre nuk kishte qenë në gjendje ta 
shëronte. 44Ajo iu afrua Jezusit nga prapa, i preku kindin e petkut dhe hemorragjia i 
pushoi menjëherë. 45Jezusi pyeti: «Kush më preku?» Meqë të gjithë e mohuan, Pjetri i 
tha: «Mësues, rreth teje ka shumë njerëz dhe të shtyjnë.» 46Por Jezusi tha: «Dikush më 
preku, sepse ndjeva fuqinë që doli prej meje.» 47Kur pa se e kishin vënë re, gruaja shkoi 
duke u dridhur dhe ra përmbys para këmbëve të Jezusit. Atje, para të gjithëve, ajo i 
tregoi pse e kishte prekur dhe se si ishte shëruar menjëherë. 48Jezusi i tha: «O grua, të 
shëroi besimi yt. Shko në paqe!» 
49Kur Jezusi po thoshte këto fjalë, erdhi dikush nga shtëpia e kryetarit të sinagogës 
dhe i tha Jairit: «Bija jote vdiq. Mos e shqetëso më Mësuesin!» 50Por Jezusi e dëgjoi këtë 
dhe i tha Jairit: «Mos ki frikë! Vetëm vazhdo të besosh dhe ajo do të shërohet!» 51Kur 
erdhi në shtëpi, nuk lejoi asnjeri të hynte brenda, përveç Pjetrit, Jakobit dhe Gjonit, si 
dhe babait me nënën e vajzës. 52Të gjithë të pranishmit po qanin dhe po vajtonin 
vdekjen e vajzës. Jezusi u tha: «Mos qani, sepse fëmija nuk ka vdekur, por po fle!» 53Ata 
të gjithë u tallën me të, sepse e dinin që ajo kishte vdekur. 54Jezusi e mori për dore dhe 
i tha: «O vajzë, çohu!» 55Shpirti iu kthye dhe ajo u ngrit menjëherë. Jezusi urdhëroi që 
t’i jepnin të hante. 56Prindërit e saj nuk ishin më në vete nga habia, por Jezusi i 
urdhëroi të mos i tregonin askujt se ç’kishte ndodhur. 
 
Jezusi dhe nxënësit e tij: 1) misioni 
(Mt. 10.5-15; Mk 6.7-13) 

Jezusi i thirri të dymbëdhjetë nxënësit dhe u dha fuqi e pushtet për të dëbuar të 
gjithë djajtë dhe për të shëruar të sëmurët. 2Pastaj ai i dërgoi ata me këtë detyrë: 

«Shpallni se njerëzit tani mund të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë! Shëroni të sëmurët! 
3Mos merrni asgjë për udhëtim: as shkop, as trastë, as ushqim, as të holla dhe as 
këmisha për t’u ndërruar. 4Sa herë që t’ju presin mirë, rrini në atë shtëpi gjatë gjithë 
qëndrimit tuaj në atë qytet; 5sa herë që nuk ju pranojnë, dilni nga ai qytet dhe 
shkundni pluhurin nga këmbët, si paralajmërim për ta!» 
6Nxënësit u nisën dhe shkuan nëpër fshatra duke predikuar lajmin e mirë dhe duke 
shëruar gjithkund. 
7Herod Antipa, sundimtar i Galilesë, dëgjoi për gjithçka që kishte ndodhur. U hutua, 
sepse disa thoshin se Gjoni ishte ringjallur. 8Të tjerë thoshin se ishte shfaqur Elija, 
kurse disa të tjerë thoshin se ishte ringjallur njëri prej profetëve të lashtë. 9Herodi tha: 
«Gjonit ia preva kokën; por kush është ky për të cilin po dëgjoj këto gjëra?» Dhe kërkoi 
rastin ta shihte Jezusin. 
 
Jezusi dhe nxënësit e tij:  2) banketi i ndarjes 
(Mt. 14.13-21; Mk 6.30-44; Gjn 6.1-14) 
10Apostujt u kthyen dhe i treguan Jezusit gjithçka që kishin bërë. Ai i mori me vete e 
ata shkuan afër një qyteti me emrin Bet-Caida. 11Kur e mori vesh këtë, turma e 
njerëzve i shkoi pas. Ai i pranoi dhe u foli për mbretërinë e Perëndisë, e shëroi ata që 
kishin nevojë për shërim. 
12Kur ra muzgu, erdhën dymbëdhjetë nxënësit dhe i thanë: «Lëri njerëzit të shkojnë në 
fshatrat dhe fermat përreth për të gjetur strehë dhe ushqim, sepse këtu jemi në vend 
të humbur!» 13«Jepuni ju të hanë!» – u tha Jezusi. «Kemi vetëm pesë bukë dhe dy 
peshq», – iu përgjigjën ata. – «A të shkojmë e të blejmë ushqim për gjithë këtë turmë?» 

9
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14(Ishin rreth pesë mijë burra). Jezusi u tha nxënësve: «Ulini njerëzit në grupe nga 
pesëdhjetë veta!» 15Pasi nxënësit i ndanë, ata u ulën të gjithë. 16Jezusi i mori pesë bukët 
dhe dy peshqit, ngriti sytë në qiell, tha lutjen e falënderimit, i ndau dhe ua dha 
nxënësve për t’ia vënë popullit përpara. 17Të gjithë hëngrën sa u ngopën dhe nxënësit e 
mblodhën tepricën e copave të bukës në dymbëdhjetë shporta. 
 
Jezusi dhe nxënësit e tij:  3) hija e kryqit 
(Mt. 16.13-19; Mk 8.27-29) 
18Një ditë, kur Jezusi po i lutej Zotit vetëm, iu afruan nxënësit. Ai i pyeti: 
«Ç’mendojnë njerëzit për mua?» 19«Disa thonë se je Gjon Pagëzori» – iu përgjigjën ata. 
«Të tjerë thonë se je Elija, kurse disa të tjerë thonë se je njëri prej profetëve të lashtë që 
është ringjallur.» 20«Po ju, – u tha, – për kë më mbani?» Simon Pjetri iu përgjigj: «Ti je 
Mesia i Perëndisë!» 
21Pastaj Jezusi i urdhëroi rreptësisht të mos i tregonin askujt për këtë. 22«Sepse, – 
vazhdoi ai, – Biri i njeriut duhet të vuajë shumë. Anëtarët e Këshillit të lartë, 
kryepriftërinjtë dhe mësuesit e Ligjit nuk do ta pranojnë (si Mesi). Ata do ta vrasin, por 
ditën e tretë ai do të ringjallet.» 
23Pastaj u tha të gjithëve: «Në qoftë se ndokush dëshiron të bëhet nxënësi im, ai duhet 
të mohojë vetveten dhe dëshirat e tij egoiste, të marrë çdo ditë kryqin e vet dhe të më 
ndjekë mua! 24Në të vërtetë, kush dëshiron të shpëtojë jetën e vet, do ta humbasë atë, 
dhe kush e humbet jetën e vet për shkakun tim, do ta shpëtojë atë. 25Çfarë vlere ka për 
njeriun në qoftë se fiton tërë botën, kurse jetën e vet e humbet ose mundet nga 
armiku? 26Kur të vij në madhështinë time qiellore dhe në madhështinë e Atit dhe të 
engjëjve të shenjtë, unë, Biri i njeriut, nuk do të ndërhyj për askënd (para Gjyqit) që 
nuk ka ndërhyrë për mua dhe për fjalët e mia. 27Ju siguroj se këtu janë disa që nuk do 
të vdesin pa parë mbretërinë e Perëndisë.» 
 
Jezusi dhe nxënësit e tij:  4) shpjegimi i kthimit të tij 
(Mt. 17.1-8; Mk 9.2-8) 
28Afërsisht një javë pasi i kishte thënë këto fjalë, Jezusi mori me vete Pjetrin, Gjonin 
dhe Jakobin dhe u ngjit në mal për t’iu lutur Zotit. 29Ndërsa po lutej, iu shndërrua 
fytyra, dhe rrobat iu bënë të bardha e të shndritshme si vetëtima. 30Papritur atje u 
paraqitën dy njerëz duke biseduar me të. 31Ata ishin Moisiu dhe Elija të cilët u dukën 
në ndriçimin qiellor dhe folën me të për planin e Atit që duhej të realizohej në 
Jerusalem me anë të vdekjes së Jezusit. 
32Pjetri dhe shokët e tij po flinin, por u zgjuan dhe panë madhështinë qiellore të Jezusit 
dhe të dy burrat që qëndronin bashkë me të. 33Kur ata po ndaheshin nga Jezusi, Pjetri, 
pa ditur se çfarë fliste, i tha Jezusit: «Mësues, është mirë të rrimë këtu! Do të ngremë 
tri çadra; një për ty, një për Moisiun dhe një për Elijën.» 
34Kur po thoshte këto fjalë, doli një re dhe i mbuloi me hijen e saj. Kur i mbuloi reja, 
nxënësit u frikësuan. 35Nga reja erdhi një zë: «Ky është Biri im, i Zgjedhuri im! Atë 
dëgjoni!»  

36Menjëherë pasi pushoi zëri, Jezusi mbeti vetëm. Nxënësit mbajtën gjithçka për vete 
dhe atëherë nuk i treguan askujt për atë që kishin parë. 
 
Jezusi dhe nxënësit e tij:  5) qortimet dhe paralajmërimet 
(Mt. 17.14-18; Mk 9.14-27) 
37Të nesërmen, kur Jezusi zbriti nga mali bashkë me tre nxënësit, i doli përpara një 
turmë e madhe. 38Një burrë nga turma bërtiti: «Mësues, të lutem, eja ta shohësh birin 
tim të vetëm! 39E kap një shpirt i keq dhe ai menjëherë fillon të bërtasë. Shpirti e 
mbërthen në spazmë dhe i del shkumë nga goja. Shkëputet ngadalë nga ai, por kur e 
lëshon, e lë të dërrmuar. 40I kam lutur nxënësit e tu që ta dëbojnë shpirtin e keq, por 
ata nuk mundën.» 
41Jezusi u përgjigj: «O brez i mbrapshtë! Ju nuk keni besim te Zoti. Gjer kur duhet të 
rri ndër ju? Gjer kur duhet t’ju duroj?» Pastaj i tha njeriut: «Sille këtu djalin!»  

42Djaloshi sapo vinte te Jezusi, kur djalli e rrëzoi përtokë dhe e mbërtheu në spazmë. 
Jezusi i dha urdhër shpirtit të keq të ikte, e shëroi djalin dhe ia ktheu të atit. 43Të gjithë 
u çuditën për fuqinë e madhe të Perëndisë. 
Ndërsa po habiteshin të gjithë për gjithçka që po bënte Jezusi, ai u tha nxënësve: 
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44«Mos harroni se ç’ju kam thënë: Biri i njeriut do t’i dorëzohet pushtetit të njerëzve.» 
45Por nxënësit nuk e dinin se çfarë do të thoshte kjo. Për ata kjo ishte e fshehtë, kështu 
që nuk mund ta kuptonin dhe kishin frikë ta pyesin për kuptimin e saj. 
46Nxënësit hynë në diskutim se cili prej tyre ishte më i madhi. 47Jezusi e dinte se 
ç’mendonin. Zuri për dore një fëmijë, e vendosi pranë tij 48dhe u tha: «Kush e pranon 
këtë fëmijë në emrin tim, më pranon mua. Kush më pranon mua, pranon Atë që më 
dërgoi. Prandaj kush është më i vogli ndër ju, është vërtet i madh.» 
49Pastaj e mori fjalën Gjoni: «Mësues, pamë një njeri që i dëbonte djajtë në emrin tënd 
dhe ne kërkuam ta ndalonim, sepse nuk na takon neve.» 50«Mos e ndaloni!» – u tha 
Jezusi. – «Kush nuk është kundër jush, është me ju.» 
 
Nxënësit e vërtetë të Jezusit:  1) udhëtimet nëpër Samari 
51Kur po afrohej koha e caktuar që Jezusi të ngrihej në qiell, ai u nis me vendosmëri 
për në Jerusalem. 52Dërgoi përpara lajmëtarët e tij. Ata hynë në një fshat të Samarisë 
për të kërkuar strehë për atë. 53Por banorët e fshatit nuk deshën ta pranonin, sepse 
ishte e qartë që ai ishte rrugës për në Jerusalem. 54Kur e dëgjuan këtë, Jakobi dhe 
Gjoni i thanë Jezusit: «Zot, a të urdhërojmë që të zbresë nga qielli zjarri dhe t’i 
shkatërrojë këta njerëz?» 55Por Jezusi u kthye nga ata dhe i qortoi. 56Kështu, Jezusi dhe 
nxënësit shkuan në një fshat tjetër. 
57Gjatë udhëtimit dikush i tha Jezusit: «Unë jam gati të vij pas teje kudo që të shkosh.» 
58Por Jezusi i tha: «Dhelprat kanë strofkat e tyre dhe zogjtë çerdhet e tyre, kurse Biri i 
njeriut nuk ka ku të shtrihet për të pushuar.»  
59Ndërsa një tjetri i tha: «Eja pas meje!» Por ky iu përgjigj: «Më lejo, o Zot, të shkoj të 
varros më parë atin.» 60«Lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit e tyre». – iu përgjigj 
Jezusi. – «Ti duhet të merresh me shpalljen e lajmit për mbretërinë e Perëndisë.» 
61Edhe një tjetër i tha: «Unë do të vij pas teje, o Zot, por më lejo të ndahem më parë me 
familjen time.» 62Jezusi i tha: «Kush fillon të lërojë tokën dhe e mban shikimin prapa, 
është i padobishëm për punën e mbretërisë së Perëndisë.» 
 
Nxënësit e vërtetë të Jezusit:  2) shtatëdhjetë dishepujt 

Pas kësaj Zoti emëroi shtatëdhjetë nxënës të tjerë dhe i dërgoi ata dy nga dy 
përpara tij në çdo qytet dhe vend ku do të shkonte vetë. 2«Këtu ka të korra të 

mëdha për të mbledhur, – u tha, – por nuk ka mjaft punëtorë. Lutjuni, pra, Zotit, 
pronarit të të korrave, që të dërgojë punëtorë për t’i mbledhur. 3Shkoni! Ja, unë po ju 
dërgoj si qengja mes ujqve. 4Mos merrni me vete kuletë, as trastë me ushqim, as 
sandale! Mos ndaloni në rrugë për t’u përshëndetur!» 
5”Sa herë që të hyni në një shtëpi, thoni më parë: «Paqja e Zotit qoftë me këtë shtëpi!» 
6Në qoftë se aty është ndokush i gatshëm që ta pranojë këtë paqe, dëshira juaj do të 
plotësohet. Përndryshe, do të mbetet pa ndikim. 7Hani dhe pini çfarë t’ju vënë përpara, 
sepse kush punon, meriton pagën e tij. Rrini në këtë shtëpi dhe mos e ndërroni 
vazhdimisht banesën. 
8Sa herë që të hyni në një qytet dhe t’ju pranojnë në shtëpi, hani çfarë t’ju vënë 
përpara. 9Shëroni të sëmurët në atë qytet dhe thuajuni njerëzve: «U afrua mbretëria e 
Perëndisë!» 10Por sa herë që të hyni në një qytet dhe nuk ju presin mirë, dilni në rrugë 
dhe thuajuni: 11«Edhe pluhurin e qytetit tuaj po e shkundim nga këmbët dhe po jua 
lëmë juve. Por ta dini këtë: U afrua mbretëria e Perëndisë!» 12Po ju them se Ditën e 
Gjyqit banorët e Sodomit do ta kenë pasur më të lehtë se ai qytet!” 
13«Mjerë ti, Korazin! Mjerë ti, Bet-Caidë! Po të ishin bërë në Tir dhe në Sidon ato 
mrekulli që u bënë midis jush, banorët e tyre do të ishin veshur prej kohësh me thes 
dhe do të ishin shtrirë në hi (në shenjë pendimi). 14Ditën e Gjyqit, Zoti do të tregojë më 
shumë mëshirë për Tirin dhe për Sidonin sesa për ju. 15Ej ti, Kafarnaum, a mendon se 
do të lartësohesh në qiell? Jo, ti do të rrëzohesh në ferr!» ♦♦ 
16Jezusi u tha nxënësve të tij: «Kushdo që ju dëgjon ju, më dëgjon mua; kushdo që ju 
kundërshton ju, më kundërshton mua; dhe kushdo që më kundërshton mua, 
kundërshton Atë që më ka dërguar.» 
17Të shtatëdhjetët u kthyen (nga vendet ku ai i kishte dërguar) dhe raportuan me gëzim 
të madh si vijon: «Zot, na dëgjuan edhe shpirtrat e këqij kur u dhamë urdhër në emrin 
tënd.» 18Jezusi u përgjigj: «Pashë se si Satani ra si vetëtimë nga qielli. 19Ja, ju kam 
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dhënë pushtet që të dërrmoni pa frikë gjarpërinjtë e akrepat, dhe të asgjësoni tërë 
pushtetin e Satanit. Asgjë nuk mund t’ju dëmtojë. 20Megjithatë, mos u gëzoni se ju 
nënshtrohen shpirtrat, por gëzohuni se emrat tuaj janë shkruar në qiell!» 

_____ 
♦ d.m.th. (mbretëria) e qiellit tani është në dorën tuaj ♦♦ fjfj. në botën e të vdekurve. Aludim i 
mundur për masakrimin nga romakët në kohën e kryengritjes më 66-70. 
 
Nxënësit e vërtetë të Jezusit:  3) njohja e Zotit 
(Mt. 11.25-27; 13.16-17) 
21Pastaj Jezusi u mbush me gëzim nga Shpirti i shenjtë dhe tha: «Të falënderoj, o Atë, 
Zoti i qiellit dhe i tokës, se u ke treguar të paditurve ato që u ke fshehur të diturve dhe 
të mençurve. Mirë, o Atë, sepse kështu ka qenë dëshira jote. 22Im Atë më ka dhënë fuqi 
të plotë. Vetëm Ati është në marrëdhënie atërore me Birin, dhe vetëm Biri dhe ata që ai 
dëshiron t’i njohë me Atin, janë në marrëdhënie birnore me Të.» 
23Pastaj Jezusi u kthye nga nxënësit dhe u tha atyre veças: «Duhet të gëzoheni për të 
gjitha këto që po përjetoni! 24Po ju them se shumë profetë dhe mbretër 
kanë dëshiruar t’i shihnin ato që po shihni ju, por nuk i kanë parë; të dëgjonin ato që 
po dëgjoni ju, por nuk i kanë dëgjuar.» 
 
Nxënësit e vërtetë të Jezusit:  4) pyetja e mësuesit të Ligjit 
25Pastaj një mësues i Ligjit iu afrua Jezusit dhe e pyeti me qëllim që ta vinte në provë: 
«Mësues, ç’duhet të bëj unë për të fituar jetën e përjetshme?» 26Jezusi iu përgjigj: «Çfarë 
është shkruar në Ligj? Çfarë thuhet atje?» 27Ai iu përgjigj: «Duaje Zotin, Perëndinë tënd, 

me gjithë zemrën, me gjithë forcën dhe mendjen tënde! dhe Duaje të afërmin tënd si 

vetveten!» 28Jezusi iu përgjigj: «U përgjigje drejt! Vepro kështu, dhe do të të shkojë 
mbarë!» 
29Por mësuesi i Ligjit, duke mos dëshiruar të turpërohej, e pyeti Jezusin: «Kush, pra, 
është i afërmi im?» 30Jezusi filloi të tregonte: ”Një burrë po zbriste nga Jerusalemi në 
Jeriho. Rrugës e sulmuan kusarët. Ata i morën gjithçka, e dërrmuan dhe e lanë gjysmë 
të vdekur. 31Në të njëjtën rrugë po udhëtonte rastësisht një prift. Kur e pa burrin të 
shtrirë, iu shmang dhe vazhdoi rrugën. 32Ashtu bëri edhe një levit: e pa, iu shmang dhe 
vazhdoi rrugën. 33Në fund erdhi një samarian. Kur e pa të sulmuarin, i erdhi keq për 
të. 34Iu afrua, ia lau plagët me vaj e me verë dhe ia lidhi. Pastaj e vuri mbi kafshën e tij, 
e shpuri në një bujtinë, ku u kujdes për të. 35Të nesërmen i dha bujtinarit dy monedha 
argjendi dhe i tha: «Kujdesu për të. Në qoftë se ai shpenzon më tepër, do ta paguaj kur 
të kthehem».” 
36Jezusi përfundoi duke thënë: «Si mendon ti? Cili nga këta të tre të duket se u bë i 
afërmi i atij që ra në duart e kusarëve?» 37Mësuesi i Ligjit iu përgjigj: «Ai që e ndihmoi.» 
Jezusi i tha: «Shko, pra, edhe ti e vepro ashtu!» 
 
Nxënësit e vërtetë të Jezusit:  5) rreziku nga vetëkujdesi 
38Ndërsa po shkonte më tutje, Jezusi me nxënësit e tij hyri në një fshat ku e pranoi në 
shtëpinë e saj një grua e quajtur Marta. 39Ajo kishte një motër me emrin Mari, e cila u 
ul afër këmbëve të Zotit për ta dëgjuar. 40Marta ishte shumë e zënë me përgatitjen e 
gjellës, prandaj iu afrua Jezusit dhe i tha: «Zot, a nuk po shqetësohesh aspak për mua, 
që motra më la të gjitha punët? Thuaji, atëherë, asaj të më ndihmojë!» 41«Martë, moj 
Martë!» – iu përgjigj Zoti. – «Ti shqetësohesh e mërzitesh për shumë gjëra, 42por vetëm 
një gjë është e domosdoshme. Maria zgjodhi gjënë e domosdoshme dhe kjo nuk duhet 
t’i merret.» 
 
Nxënësit e vërtetë të Jezusit:  6) lutja 
(Mt. 6.9-13; 7.7-11) 

Një ditë Jezusi ishte veçuar për t’iu lutur Zotit. Pasi mbaroi, një nxënës i tij iu 
lut: «Zot, na mëso të lutemi, siç i mësoi Gjoni nxënësit e tij.» 2«Kur të luteni, – u 

tha ai, – thoni: O Atë, të nderofshin të gjithë njerëzit! Ardhtë mbretëria jote! 3Na jep sot 
bukën tonë të përditshme! 4Na i fal mëkatet tona, sepse edhe ne ua falim fajtorëve 
tanë! Dhe mos na lejo të biem në tundim!» 
5Pastaj Jezusi u tha nxënësve të tij: ”Të hamendësojmë se një nga ju ka një të afërt që 
shkon tek ai në mesnatë dhe i thotë: «Mik, më jep tri bukë hua, 6sepse më erdhi një i 
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afërt nga udhëtimi dhe nuk kam se çfarë t’i vë përpara!» 7E të hamendësojmë se i 
afërmi i përgjigjet nga brenda: «Mos më shqetëso tani, dyert janë tashmë të mbyllura 
dhe fëmijët janë në shtrat me mua; prandaj nuk mund të ngrihem për të të dhënë 
bukë.» 8Po atëherë? Po ju them: Edhe në qoftë se nuk ngrihet pavarësisht se e ka të 
afërt, ai sigurisht do të ngrihet dhe do t’i japë gjithçka që i duhet, sepse të afërmit nuk 
i vjen turp të vazhdojë t’i lutet. 
9Prandaj po ju them: Lutuni (me këmbëngulje) dhe do të merrni (nga Zoti)! Kërkoni dhe 
do të gjeni! Trokitni dhe do t’ju hapen dyert! 10Në të vërtetë, kush lutet, merr; kush 
kërkon, gjen; e dera i hapet atij që troket. 11Cili prind do t’i jepte birit të tij një gjarpër, 
në qoftë se ai do t’i lutej për peshk? 12Ose një akrep, në qoftë se ai do t’i lutej për vezë? 
13Pra, sado të këqij që të jeni, ju dini t’u jepni fëmijëve atë që u bën mirë, dhe vërtet ua 
jepni. Aq më tepër që Ati qiellor do t’u japë Shpirtin e tij atyre që ia kërkojnë atë!” 
 
 
 
Jezusi dhe kundërshtarët e tij: 1) dy mbretëri 
(Mt. 12.22-30; Mk 3.20-27) 
14Jezusi po dëbonte një shpirt të keq që e pengonte dikë të fliste. Kur u çlirua nga 
shpirti i keq, memeci foli. Turma u habit, 15por disa thanë: «Mund t’i dëbojë shpirtrat e 
këqij, sepse i ka dhënë pushtet më i madhi i të gjithë shpirtrave të këqij.♦ » 
16Të tjerët kërkuan ta vinin Jezusin në provë; kërkuan nga ai si dëshmi një shenjë nga 
qielli. 17Por Jezusi i dinte mendimet e tyre dhe u tha: ”Çdo shtet, sundimtarët e të cilit 
grinden me njëri-tjetrin, do të rrënohet. 18Në qoftë se Satani lufton kundër vetvetes, 
sundimi i tij nuk mund të qëndrojë. Në qoftë se unë i dëboj shpirtrat e këqij sepse jam 
në aleancë me Satanin, siç pretendoni ju, kush ua jep njerëzve tuaj pushtetin për t’i 
dëbuar ata? 19Tuajt vërtetojnë se ju keni gabim. 20Jo, në fakt unë i dëboj shpirtrat e 
këqij me pushtetin e Perëndisë, e kjo vërteton se midis jush ka ardhur mbretëria e Tij. 
21Përderisa trimi e ruan pallatin e tij i armatosur mirë, pasuria e tij është e sigurt. 22Por 
kur e sulmon një më i fortë se ai vetë dhe e mund, ia merr armët në të cilat 
shpresonte, dhe e ndan të gjithë pasurinë e tij. 23Kush nuk është në anën time, është 
kundër meje; dhe kush nuk më ndihmon të mbledh, shpërndan. 
24Kur një shpirt i keq del nga një njeri, ai shkon nëpër vende të shkreta duke kërkuar 
një vend ku mund të pushojë. Në qoftë se nuk mund ta gjejë, thotë me vete: «Do të 
kthehem në shtëpinë time, nga e cila dola.» 25Prandaj kthehet dhe e gjen shtëpinë të 
pastruar dhe të rregulluar. 26Pastaj shkon e merr me vete shtatë shpirtra të tjerë, më të 
këqij se vetja, dhe ata hyjnë e banojnë atje. Kështu, gjendja e fundit e këtij njeriu bëhet 
më e keqe se e para.” 
____________ 
♦  fjfj. Baal-zevuv (Princ Baal). d.m.th. Satani. 
 
Jezusi dhe kundërshtarët e tij:  2) brezi i pabesë 
(Mt. 12.38-42; Mt. 5.15; 6.22-23) 
27Pasi Jezusi kishte thënë këtë, një grua bërtiti nga turma: «Lum nëna që të ka lindur 
dhe të ka dhënë gji!» 28Por Jezusi iu përgjigj: «Thuaj më mirë: Lum ata që dëgjojnë 
fjalën e Perëndisë dhe e zbatojnë atë!» 
29Ndërsa turma vinte duke u shtuar, Jezusi vazhdoi: «Ky brez është brez i keq. Ai 
kërkon një shenjë nga Zoti si dëshmi, por e vetmja shenjë që do t’i jepet, i përgjigjet 
asaj që i ndodhi profetit Jona. 30Ashtu siç u bë Jona shenjë për popullin e Ninaves, 
ashtu edhe unë, Biri i njeriut, do të bëhem shenjë për këtë brez. 
31Mbretëresha e Shebës ♦ do të ngrihet (si dëshmitare) në Gjyq dhe do ta paditë këtë 
brez, sepse ajo erdhi nga larg, nga vendi i vet, për të dëgjuar urtësinë e Solomonit, por 
këtu është Dikush më i madh se Solomoni. 32Banorët e Ninaves do të ngrihen në Gjyq 
dhe do ta paditin këtë brez, sepse ata u kthyen nga mëkatet e tyre te Zoti pas 
predikimit të Jonës, por këtu është Dikush ♦♦ më i madh se Jona!»  
33«Askush, kur ndez një kandil, nuk e vë atë në një vend të fshehur, as nën tas, por e 
vë atë në një vend të lartë, që dritën ta shohin ata që hyjnë brenda në shtëpi.  
34Drita vjen në trup me anë të syrit. Në qoftë se syri është i qartë, njeriu është i tëri në 
dritë. Por në qoftë se syri është i turbulluar, njeriu është i tëri në errësirë. 35Kujdes, 
pra, që syri i brendshëm, d.m. th. zemra, mos t’ju verbohet. 36Në qoftë se i tërë njeriu 
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është plot dritë, pa aspak errësirë në vetvete, atëherë zemra është e ndritur, sikur 
rrezet e kandilit të binin drejtpërdrejt mbi të.» 
_______________________________ 
♦  fjfj. e Jugut, d.m.th. Jemenit të sotëm. ♦♦ Jezusi është më i madh se të gjithë mbretërit dhe 
profetët e DhV sepse është vetë Mesia. 
 
Jezusi dhe kundërshtarët e tij: 3) farisenjtë dhe mësuesit e Ligjit 
(Mt. 23.1-36; Mk 12.38-40) 
37Kur Jezusi mbaroi së foluri, një nga farisenjtë e ftoi për darkë. Ai hyri në shtëpi dhe u 
ul në tryezë. 38Por fariseu u çudit kur vuri re se Jezusi nuk i lau duart sipas ritit të 
tyre. 39Prandaj Zoti i tha: «Po, ju farisenjtë pastroni anën e jashtme të kupave dhe të 
pjatave, kurse në brendësi ju jeni plot vese të këqija. 40Të marrë! Zoti që bëri anën e 
jashtme, a nuk është po ai që bëri edhe të brendshmen? 41Mendoni për të brendshmen 
dhe jepuni të varfërve atë që është në pjatat tuaja. Atëherë tek ju do të jetë gjithçka e 
pastër. 
42Mjerë ju, farisenj! Ju ia jepni Zotit të dhjetën e asaj që keni, edhe të mëndrës e të 
ryzës, si dhe tërë barishtet e kuzhinës, por lini pas dore drejtësinë ndaj të  tjerëve dhe 
dashurinë për Zotin! Kjo e fundit duhet të bëhet pa i lënë pas dore të tjerat. 
43Mjerë ju, farisenj! Ju dëshironi vende nderi në sinagoga dhe ju pëlqen që t’ju 
përshëndetin me respekt në rrugë! 
44Mjerë ju! Ju jeni si varre të pashënuara, mbi të cilat njerëzit ecin pa e ditur, dhe 
kështu ndryrësohen.» 
45Një mësues i Ligjit i tha: «Mësues, ti na fyen edhe ne me këto fjalë.» 
46Jezusi u përgjigj: «Mjerë edhe ju, mësuesit e Ligjit! Ju i ngarkoni njerëzit me barrë të 
rënda, të cilat mezi mund të mbahen, por vetë nuk lëvizni as gishtin për t’i ndihmuar. 
47Mjerë ju! Ju u ndërtoni profetëve varre madhështore, pikërisht atyre që cilët u vranë 
nga të parët tuaj. 48Me këtë dëshmoni që i pranoni veprat e të parëve tuaj; ata i vranë, 
kurse ju u ndërtoni atyre varre madhështore. 49Me diturinë e tij Perëndia ka 
parashikuar: Do të dërgoj mes tyre profetë dhe apostuj; disa do t’i vrasin dhe disa do t’i 

përndjekin. 50Prandaj ky brez do të dënohet për vrasjen e të gjithë profetëve, të cilët 
janë vrarë qysh nga krijimi i botës, 51që nga Abeli deri te Zeharja, të cilin e vranë në 
Tempull, midis shenjtërores së jashtme dhe altarit për flijimet e përkushtimit. Po, juve 
ju them se këtij brezi do t’i kërkohet llogari! 
52Mjerë ju, mësuesit e Ligjit! Ju e keni flakur tej çelësin ♦ që hap portën e shpëtimit! Ju 
jo vetëm që nuk hyni vetë, por pengoni edhe ata që dëshirojnë të hyjnë.» 
53-54Kur Jezusi doli nga shtëpia, mësuesit e Ligjit dhe farisenjtë ishin aq të tërbuar, saqë 
pritnin çdo rast për ta futur në grackë me pyetje tinëzare. 
____________ 
♦  Me rastin e shugurimit, mësuesit të Ligjit i dhurohej një çelës, i cili simbolizonte aftësinë për 
të shpjeguar Shkrimin e shenjtë. 
 
Siguria e rreme dhe e vërtetë: 1) frika nga njerëzit dhe nga Zoti 
(Mt. 10.26-27; Mt. 10.28-31; Mt. 10.32-33; 12.32; 10.19-20) 

Ndërkohë ishin mbledhur mijëra njerëz, kështu që u bë rrëmujë e madhe. 
Jezusi foli së pari me nxënësit e tij: «Ruhuni nga tharmi i farisenjve; dua të 

them, mos lejoni t’ju ngjitet hipokrizia e tyre. 2Të gjitha fshehtësitë do të dalin në dritë 
dhe do të zbulohen (në Gjyq). Kjo vlen edhe për ju: 3Çdo gjë që ju keni thënë në 
errësirë, do të dëgjohet në dritën e diellit. Ajo që ia pëshpëritni njëri-tjetrit me dyer të 
mbyllura, do të shpallet haptas. 
4Miqtë e mi, unë po ju them: Mos kini frikë nga ata që vrasin trupin dhe pastaj nuk 
mund të bëjnë asgjë tjetër! 5Do t’ju tregoj nga Cili duhet të keni frikë: Të kini frikë nga 
Ai, i cili, pasi t’ju ketë marrë jetën, do të ketë fuqi t’ju hedhë në ferr! Po ju them, kini 
frikë nga Ai. 6A nuk shiten pesë trumcakë për dy qindarka? Megjithatë, Perëndia nuk e 
harron asnjërin prej tyre. 7Tek ju është numëruar edhe çdo fije floku! Mos kini frikë: Te 
Zoti ju jeni më të vlefshëm se shumë zogj! 
8Po ju them se cilindo që më pranon para njerëzve, edhe unë, Biri i njeriut, do ta 
pranoj para engjëjve të Perëndisë. 9Cilido që më mohon para njerëzve, do të mohohet 
(në Gjyq) para engjëjve të Perëndisë. 10Cilido që shan Birin e njeriut, mund të falet, por 
ai që fyen Shpirtin e shenjtë nuk do të falet. 11Sa herë që t’ju sjellin para gjyqit të 
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sinagogës, para qeveritarëve ose sundimtarëve të tjerë, mos u shqetësoni se si të 
mbroheni ose çfarë të flitni, 12sepse në atë çast Shpirti i shenjtë do t’ju mësojë se 
ç’duhet të thoni.» 
 
Siguria e rreme dhe e vërtetë:  2) pasuria tokësore dhe qiellore 
13Dikush nga turma i tha Jezusit: «Mësues, thuaji vëllait tim ta ndajë me mua 
trashëgimin që na la babai!» 14Jezusi iu përgjigj: «Unë nuk jam emëruar gjykatës për 
çështje gjyqësore që lidhen me trashëgimin tuaj.» 15Pastaj u tha të gjithëve: «Kujdes! 
Ruhuni nga çdo lloj lakmie, sepse jeta e vërtetë e një njeriu nuk varet nga pasuria e tij, 
edhe në qoftë se ajo është shumë e madhe.»  
16Prandaj Jezusi u tregoi një shëmbëlltyrë: ”Ishte njëherë një njeri i pasur, toka e të cilit 
dha prodhim të madh. 17Ai tha me vete: «Ç’të bëj? Nuk di ku mund t’i ruaj të gjitha të 
korrat. 18Aha, një mendim i ndritur! Do të prish hambarët e vjetër dhe do të ndërtoj më 
të mëdhenj. Atëherë mund të grumbulloj në ta të gjithë grurin dhe rezervat. 19Atëherë 
do të them me vete: O njeri me fat, ke shumë rezerva për shumë vjet, merre shtruar, 
ha, pi e kalo mirë!» 20«I marrë, – i tha Perëndia, – sonte do të vdesësh. E kujt do t’i 
takojnë ato që ke mbledhur?»” 21Jezusi përfundoi duke thënë: «Kështu i ndodh atij që 
grumbullon pasuri për vete, e nuk kujdeset të pasurohet në sy të Perëndisë.» 
22Pastaj Jezusi u tha nxënësve të tij: «Prandaj po ju them: Mos u shqetësoni për 
ushqim dhe veshje. 23Jeta është më e vlefshme se ushqimi dhe pija, e trupi është më i 
vlefshëm se veshja. 24Shikoni korbat! Ato as mbjellin e as korrin, nuk kanë as hambarë 
e as depo, e megjithatë Perëndia kujdeset për to. Por ju jeni më të vlefshëm se 
shpendët! 25Kush prej jush mund ta zgjatë jetën e tij qoftë edhe një ditë duke u 
shqetësuar? 26Pra, në qoftë se nuk mund të arrini edhe një çikërrimë të tillë, përse 
shqetësoheni për të tjerat? 27Shikoni se si rriten lulet në fusha! Ato as punojnë e as 
bëjnë rroba për vete. Por unë po ju them se as Solomoni me gjithë pasurinë e tij nuk 
ishte veshur si asnjë prej këtyre luleve. 28Në qoftë se Perëndia e trajton kështu 
bimësinë e egër që sot është në fushë dhe nesër hidhet në zjarr, a mendoni se ju do t’ju 
lërë të zhveshur, o besëpakë? 29Mos u shqetësoni se ç’do të hani ose pini nesër! 30Për 
këto të gjitha mundohen të pafetë. Ati juaj e di se për çfarë keni nevojë! 
31Por mbajeni mendjen së pari te mbretëria e Perëndisë, dhe ai do t’ju sigurojë të tjerat. 
32Mos ki frikë, o grigjë e vogël! Atit tuaj i pëlqeu që t’ju japë mbretërinë! 33Shitni 
pasurinë tuaj dhe ndajani paratë të varfërve. Fitoni për vete kuleta që nuk prishen; 
ruajeni pasurinë tuaj në arkën e kursimit të qiellit, ku ajo nuk pakësohet, sepse atje 
nuk hyn vjedhësi e nuk brehet nga tenja! 34Zemra juaj do të jetë gjithmonë atje ku 
është pasuria juaj. 
 
Kriza e ardhshme: 1) për nxënësit 
35Qëndroni të gatshëm, të veshur për veprim, dhe mbajini kandilat të ndezur, 36ashtu si 
shërbëtorët që presin zotin e tyre kur të kthehet nga dasma. Që kur të vijë dhe të 
trokasë, t’ia hapin derën menjëherë. 37Sa të gëzuar do të jenë ata shërbëtorë të cilët zoti 
do t’i gjejë të zgjuar dhe të gatshëm për shërbim, kur të kthehet. Po ju them se ai vetë 
do të vërë përparësen, do t’u lutet të ulet në tryezë dhe do t’u shërbejë. 38Ndoshta do të 
vijë në mesnatë ose në orën tre të mëngjesit! Atëherë, në qoftë se ju gjen zgjuar, gëzimi 
i përjetshëm është i sigurt për ju. 
39Kini parasysh këtë: po ta dinte i zoti i shtëpisë se kur do të vinte vjedhësi, nuk do të 
lejonte që shtëpia t’i vidhej! 40Ju, pra, duhet të jeni gati, sepse Biri i njeriut do të vijë 
kur nuk e pritni!» 
41Pjetri e pyeti: «Zot, kjo shëmbëlltyrë ka të bëjë me të gjithë apo vetëm me ne 
(apostujt)?»  

42Zoti iu përgjigj: ”Vallë, cili është ai administrator besnik dhe i mençur që zoti e 
ngarkoi me administrimin e shtëpisë së tij dhe me ndarjen e saktë të racioneve ditore 
për punëtorët? 43Ai mund të gëzohet kur zoti i shtëpisë të kthehet dhe ta gjejë në punë. 
44Me të vërtetë po ju them se ai do ta ngarkojë atë me administrimin e gjithë pasurisë 
së tij. 45Por në qoftë se shërbëtori thotë me vete: «Zoti do të vijë pas një kohe të gjatë», 
dhe fillon të rrahë shërbëtorët e shërbëtoret e tjera, të pijë e të dehet, 46atëherë zoti i tij 
do të kthehet krejt papritmas. Ai do ta zhdukë shërbëtorin që nuk pandehte asgjë, dhe 
do t’i japë atij fatin e armiqve të Zotit. 47Shërbëtori që i di udhëzimet e zotit të tij, por 
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nuk është i gatshëm t’i zbatojë ato, do të ndëshkohet rëndë. 48Shërbëtori që nuk i di 
udhëzimet e zotit të tij dhe bën diçka për të cilën meriton të ndëshkohet, do ta ketë më 
të lehtë. Atij që i është dhënë shumë, do t’i kërkohet shumë; atij që i është besuar 
shumë, do t’i kërkohet po aq shumë.” 
 
Kriza e ardhshme: 2) për Jezusin 
(Mt. 10.34-36) 
49Kam ardhur të përhap zjarr mbi tokë dhe kam shumë dëshirë që tani ajo të jetë 
plotësisht e ndezur! 50Por më parë duhet të pagëzohem me zjarr dhe dëshiroj që kjo të 
bëhet sa më parë. 
51A mendoni ju se kam ardhur të sjell paqe në tokë? Jo, përkundrazi, përçarje. 52Duke 
filluar që tani, pesë veta në një shtëpi do të jenë të ndarë ndërmjet tyre; tre kundër 
dyve, dy kundër treve. 53Ati do të jetë kundër birit dhe biri kundër atit, nëna kundër 
bijës dhe bija kundër nënës, vjehrra kundër nuses dhe nusja kundër vjehrrës.» 
 
 
Kriza e ardhshme: 3) për Izraelin 
(Mt. 16.2-3) 
54Jezusi u tha njerëzve: ”Kur shihni një re që ngrihet nga perëndimi, thoni menjëherë: 
«Po vjen shiu», dhe ashtu bëhet. 55Kur shihni që fryn jugu, thoni: «Do të jetë vapë e 
madhe», dhe ashtu bëhet. 56Hipokritë! Të dini, më parë, të shikoni fenomenet e tokës e 
të qiellit dhe pastaj të parashikoni motin. Përse nuk e kuptoni se çfarë paralajmërojnë 
ngjarjet e kësaj kohe? 
57A nuk mund të gjykoni vete se çfarë duhet të bëni? 58Kjo është njësoj sikur të dalësh 
në gjyq me kundërshtarin tënd dhe të përpiqesh të sqarosh gjithçka me të ende pa 
arritur në gjyq. Përndryshe do të dalësh në gjyq dhe gjyqtari do të të dorëzojë tek 
ekzekutuesi i gjyqit, dhe ai do të të burgosë. 59Po të them se nuk do të lirohesh pa 
paguar edhe qindarkën e fundit.” 
 

Atëherë te Jezusi shkuan disa njerëz për t’i treguar atij për galileasit (të cilët 
Pilati i vrau kur po kushtonin flijime në Tempull); ai e kishte përzier gjakun e 

tyre me gjakun e flijimeve të tyre.  

2Megjithatë, Jezusi u tha: «A mendoni se këta galileas gjetën një vdekje aq mizore, 
ngaqë ishin mëkatarë më të këqij se njerëzit e tjerë në Galile? 3Jo. Po ju them: Në qoftë 
se nuk i lini mëkatet për t’u kthyer te Zoti, ju do të mbaroni të gjithë si ata. 4Ose 
kujtojini ata tetëmbëdhjetë njerëz mbi të cilët ra kulla e (ujësjellësit të) Shiloahut dhe i 
vrau! A mendoni se ata ishin më të këqij se banorët e tjerë të Jerusalemit? 5Jo. Po ju 
them: Në qoftë se ju nuk i lini mëkatet tuaja për t’u kthyer te Zoti, ju do të mbaroni të 
gjithë si ata.» 
6Pastaj Jezusi u tregoi këtë shëmbëlltyrë: ”Dikur, një njëri kishte në vreshtin e tij një 
fik, por kur kërkoi fruta, nuk gjeti. 7Në fund i tha vreshtarit: «Kam tre vjet që vij të 
marr fruta nga ky fik, dhe nuk po gjej. Preje! Përse ta zërë vendin kot?» 8Vreshtari iu 
përgjigj: «Zotëri, lëre edhe këtë vit, gjersa të gërmoj rreth tij dhe ta plehëroj. 9Ndoshta 
do të japë fruta vitin e ardhshëm. Në qoftë se jo, atëherë do ta pres!»” 
 
Pranimi i mbretërisë së Perëndisë 
10Njëherë Jezusi po fliste të shtunën në sinagogë. 11Midis dëgjuesve kishte një grua që 
ishte e sëmurë prej tetëmbëdhjetë vjetësh. Ajo ishte e kërrusur dhe nuk mund të 
drejtohej. 12Kur e pa, Jezusi e thirri dhe i tha: «Moj grua, shërohu nga sëmundja.» 
13Sapo vuri duart mbi të, ajo u drejtua dhe filloi të lavdëronte Perëndinë.  

14Por kryetari i sinagogës u zemërua që Jezusi e shëroi gruan pikërisht të shtunën dhe 
u tha njerëzve: «Ka gjashtë ditë në të cilat mund të punoni! Në këto, pra, ejani e 
shërohuni, e jo të shtunën!» 15Zoti iu përgjigj: «Hipokritë! Secili nga ju e zgjidh nga 
grazhdi gomarin ose kaun e tij të shtunën për t’i dhënë ujë. 16Por kjo grua këtu u takon 
pasardhësve të Avrahamit! Satani e mbajti tetëmbëdhjetë vjet të lidhur; a nuk duhet të 
zgjidhet ajo nga këta zinxhirë ditën e shtunë?» 17Kur Jezusi tha këto fjalë, të gjithë 
kundërshtarët e tij u turpëruan, ndërsa të tjerët u gëzuan për të gjitha mrekullitë që ai 
bëri. 
18Jezusi tha: «Çfarë ndodh kur Perëndia ngre mbretërinë e tij? Me çfarë mund ta 

13
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krahasoj këtë? 19Ajo i ngjan kokrrës së sinapit që njeriu mbjell në kopsht; ajo rritet dhe 
bëhet pemë, dhe zogjtë bëjnë çerdhet në degët e saj.»  
20Përsëri tha: «Me çfarë mund ta krahasoj këtë? 21Ajo i ngjan tharmit që gruaja përzien 
me njëzet e katër kilogramë miell, derisa të vijë i tërë brumi.» 
 
Dënimi për kundërshtimin 
(Mt. 7.13-14,21-23; Mt. 23.37-39) 
22Jezusi vazhdoi rrugën për në Jerusalem. Udhës foli nëpër qytete dhe fshatra. 
23Njëherë dikush e pyeti: «Zot, a janë të paktë ata që do të shpëtojnë?» 24Jezusi iu 
përgjigj: ”Bëni çdo gjë të mundshme që të hyni nga dera e ngushtë, sepse shumë veta, 
po ju them, do të kërkojnë të hyjnë, por nuk do të munden. 
25Kur i zoti i shtëpisë do të ngrihet për të mbyllur derën, në qoftë se mbeteni jashtë, do 
të filloni të trokitni në derë e të thoni: «Zotëri, hapna derën!» Ai do të përgjigjet: «Nuk ju 
njoh!» 26Pastaj ju do t’i thoni: «Kemi ngrënë dhe kemi pirë bashkë dhe ke dhënë mësim 
në qytetin tonë.» 27E ai do të thotë: «Nuk ju njoh. Largohuni prej meje të gjithë ju që 
keni qenë në anën e djallit.» 28Atje do të qani dhe do të kërcëlleni dhëmbët nga inati kur 
të shihni Avrahamin, Izakun, Jakovin dhe të gjithë profetët në mbretërinë e Perëndisë, 
kurse ju vetë të përjashtuar prej saj. 29Njerëzit do të vijnë nga lindja e perëndimi, nga 
veriu e jugu, dhe do të ulen në tryezën e Perëndisë. 30Kush numërohet tani ndër të 
fundit, do të jetë atëherë ndër të parët. Dhe kush numërohet tani ndër të parët, do të 
jetë atëherë ndër të fundit.”  
31Atëherë Jezusit iu afruan disa farisenj dhe i thanë: «Largohu nga kjo krahinë e shko 
gjetiu! Herod Antipa ka ndër mend të të vrasë.» 32Por ai u tha: «Shkoni e thuajini asaj 
dhelpre se po dëboj shpirtra të këqij dhe po bëj shërime sot e nesër, dhe ditën e tretë 
do ta mbaroj punën time. 33Por sot, nesër dhe pasnesër më duhet ta vazhdoj 
udhëtimin, sepse nuk është e mundur që një profet të vritet jashtë Jerusalemit.» 
34”O Jerusalem, Jerusalem, ti i vret profetët dhe vret me gurë ata që dërgohen tek ti. Sa 
herë kam dëshiruar ta mbledh popullin tënd ashtu siç mbledh pula zogjtë nën krahët 
e saj, por ti nuk deshe! 35Prandaj Zoti do ta lërë Tempullin tënd! Ju siguroj se nuk do të 
më shihni derisa të vijë koha kur do të thoni: «Rroftë ai që vjen në emër të Zotit!»” 
 
Bisedat në darkë: 1) në tryezën e një fariseu 

Një të shtunë Jezusi hyri për të ngrënë bukë në shtëpinë e një fariseu, anëtar i 
Këshillit të lartë. Të pranishmit e shikuan Jezusin me vëmendje. 2Dhe ja, para 

tij u paraqit një burrë i sëmurë me trupazi. 3Jezusi mori fjalën dhe i pyeti mësuesit e 
Ligjit dhe farisenjtë: «A është e lejueshme të shërosh të shtunën, apo jo?» 4Ata heshtën. 
Pastaj Jezusi e preku të sëmurin, e shëroi dhe e la të shkonte. 5Ndërsa të pranishmëve 
u tha: «Në qoftë se ndokujt nga ju i bie djali ose kau në pus, a nuk do ta nxjerrë 
menjëherë pa marrë parasysh nëse është apo nuk është e shtunë?» 6Ata nuk ditën si 
t’u përgjigjeshin këtyre fjalëve. 
7Jezusi kishte parë se si të ftuarit kishin zgjedhur për vete kryet e vendit. Prandaj u 
tregoi një shëmbëlltyrë: 8”Kur dikush të fton në dasmë, mos u ul në krye të vendit, se 
mos është ftuar ndonjë më i rëndësishëm se ti, 9në mënyrë që mikpritësi të të mos 
thotë: «Lëshoja vendin këtij!» Pastaj ti, i turpëruar, duhet të ulesh në vendin e fundit. 
10Por nëse je ftuar, shko e ulu në vendin e fundit, që kur të vijë ai që të ka ftuar, të të 
thotë: «Mik, dil më sipër!» Atëherë do të jesh i nderuar para të gjithë miqve. 11Zoti do të 
poshtërojë cilindo që mbivlerëson veten; kurse cilido që nënvlerësohet, do të 
lartësohet.” 
12Pastaj Jezusi i tha mikpritësit: «Kur të shtrosh drekë ose darkë, mos fto as miqtë e tu, 
as vëllezërit e tu, as farefisin tënd dhe as fqinjët e pasur. Ata do të të ftojnë përsëri, dhe 
kështu do ta marrësh atë që ke dhënë. 13Por kur të shtrosh gosti, fto të varfrit, sakatët, 
të paralizuarit dhe të verbrit! 14Atëherë mund të gëzohesh, sepse ata nuk kanë me çfarë 
të ta shpërblejnë. Zoti do të ta shpërblejë me rastin e ringjalljes së atyre që bënë 
vullnetin e tij.» 
 
Bisedat në darkë: 2) darka e madhe 
(Mt. 22.1-10) 
15Njëri nga të ftuarit e dëgjoi këtë dhe i tha Jezusit: «Lum ata që do të marrin pjesë në 
gostinë e mbretërisë së Perëndisë.» 

14
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16Prandaj Jezusi u tregoi një shëmbëlltyrë: ”Njëherë dikush kishte ftuar shumë njerëz 
në një darkë të madhe. 17Kur erdhi koha për darkën, dërgoi shërbëtorin e tij që të 
njoftonte të ftuarit: «Ejani, tani tryezat janë shtruar.» 18Por të gjithë filluan të 
justifikoheshin njëri pas tjetrit. I pari i tha: «Kam blerë një arë, prandaj më duhet të 
shkoj patjetër për ta parë. Të lutem, thuaji të më falë.» 19I dyti i tha: «Kam blerë pesë 
pendë qe dhe po shkoj t’i provoj. Të lutem, thuaji të më falë.» 20I treti i tha: «Sapo u 
martova, ndaj nuk mund të vij!» 21Shërbëtori u kthye në shtëpi dhe i tregoi të zotit 
gjithçka. I zoti i shtëpisë u zemërua dhe i tha: «Dil në sheshet dhe në rrugët e qytetit 
dhe sill këtu të varfrit, sakatët, të verbrit e të paralizuarit!» 22Shërbëtori u kthye dhe e 
lajmëroi: «Zot, urdhrin tënd e zbatova, por ka akoma vend!» 23I zoti i tha: «Dil nëpër 
rrugët përmes fushave dhe nëpër gardhe dhe fto me ngulm njerëzit të vijnë, që të 
mbushet shtëpia plot!» 
24Po ju them se asnjë nga ata që ishin të ftuar, nuk do ta shijojë darkën time.” 
 
 
 
Llogaritja e shpenzimeve 
(Mt. 10.37-38) 
25Kur Jezusi ishte përsëri në rrugë, i shkoi pas një turmë e madhe. Ai iu drejtua 
njerëzve dhe u tha: 26”Kush do të lidhet me mua, duhet të jetë i gatshëm t’i presë 
marrëdhëniet me atin, nënën, gruan, fëmijët, vëllezërit dhe motrat e tij, aq sa të japë 
edhe jetën. 27Kush nuk mban mbi sup kryqin e tij dhe nuk vjen pas meje në udhën 
time, nuk mund të jetë nxënësi im. 
28Kur dikush prej jush dëshiron të ndërtojë një shtëpi, së pari duhet të ulet dhe të 
llogaritë shpenzimet. Ai duhet të shohë nëse i dalin të hollat. 29Përndryshe, ndoshta 
pasi të hedhë themelet, nuk do të mund ta përfundojë atë. Atëherë të gjithë ata që do 
ta shohin këtë, do ta përqeshin duke thënë: 30«Ky njeri donte të ndërtonte shtëpi, por 
nuk është në gjendje ta mbarojë!» 31Ose, në qoftë se një mbret do të luftojë kundër një 
mbreti tjetër, së pari do të mendohet nëse është në gjendje që t’u kundërvihet njëzet 
mijë vetave të mbretit tjetër me dhjetë mijë veta. 32Përndryshe, është më mirë që sa 
është ende larg, të dërgojë njerëz për të zhvilluar bisedime për kushtet e paqes.” 
33Jezusi përfundoi me këto fjalë: «Kështu, pra, askush nuk mund të bëhet nxënësi im, 
në qoftë se nuk heq dorë nga gjithçka që ka. 
34Kripa është e mirë. Por në qoftë se kripa e humbet shijen e saj, nuk mund ta fitojë 
përsëri atë. 35Ajo nuk vlen më as për arë, as për pleh, por hidhet tej. Kush mund të 
dëgjojë, të dëgjojë mirë!» 
  
Kthimi i të humburve: 1) delja e humbur dhe monedha e humbur 
(Mt. 18.12-14) 

Një ditë Jezusit i erdhën shumë tagrambledhës dhe njerëz të tjerë me emër të 
keq për ta dëgjuar. 2Farisenjtë dhe mësuesit e Ligjit filluan të murmuritnin dhe 

të thoshin: «Ky lejon t’i afrohet llumi i shoqërisë dhe ha bashkë me ta.» ♦ 
3Prandaj Jezusi u tregoi këtë shëmbëlltyrë: 4”Të hamendësojmë që njëri prej jush ka 
njëqind dele, dhe njëra prej tyre arrakatet. A nuk i lë ai atëherë të nëntëdhjetë e nëntat 
të kullotin në stepë dhe shkon të kërkojë delën arrakate gjersa ta gjejë? 5E pasi ta gjejë, 
e vë mbi sup dhe gëzohet, 6dhe e çon në shtëpi. Atje thërret shokët dhe fqinjët dhe u 
thotë: «Gëzohuni bashkë me mua, sepse e gjeta delen arrakate!» 7Unë po ju them: Po 
ashtu, Perëndia që është në qiell, më shumë gëzohet për një mëkatar që kthehet, sesa 
për nëntëdhjetë e nëntë të tjerë që tashmë janë kthyer tek Ai.♦♦  
8Të hamendësojmë se një grua ka dhjetë monedha të argjendta dhe humbet një. A nuk 
ndez ajo kandilin menjëherë, fshin tërë shtëpinë dhe e kërkon gjithandej gjersa ta 
gjejë? 9Dhe kur ta gjejë, thërret shoqet dhe fqinjët dhe u thotë: «Gëzohuni bashkë me 
mua, sepse e gjeta monedhën e humbur!» 10Unë po ju them: Po aq gëzohen edhe engjëjt 
e Perëndisë vetëm për një mëkatar që kthehet.” 
__________ 
♦ Sipas pikëpamjes së tyre të përciptë dhe të jashtme, farisenjtë nuk mund ta kuptonin se 
hipokrizi, mendjemadhësi, zili dhe mungesa bujarisë janë aq të këqij sa edhe vesa e hapur. 
Shëmbylltyrat e Jezusit te Lk 15 përshkruajnë pikëpamjen e Jezusit në kundërshtimi me atë të 
farisenjve. ♦♦ fjfj. që nuk kanë nevojë të kthehen. 
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Kthimi i të humburve: 2) dy djemtë 
11Jezusi vazhdoi: ”Dikush kishte dy djem. 12Më i vogli i tha të atit: «Baba, jepma pjesën 
e trashëgimisë që më takon mua!» Kështu, ai ua ndau pasurinë. 13Pas disa ditësh djali 
më i vogël e shiti pjesën e tij dhe shkoi në një vend të huaj ku e harxhoi pasurinë e tij 
duke jetuar për shtatë palë qejfe. 14Pasi kishte shpenzuar gjithçka që kishte, në atë 
vend ra një zi e madhe buke dhe ai filloi të hiqte keq. 15Në fund gjeti punë te një shtetas 
i atij vendi, i cili e dërgoi në fushë për të ruajtur derrat. 16Ai kishte kaq uri, saqë do të 
ishte shumë i kënaqur madje edhe me ushqimin e derrave; por edhe këtë ia ndalonin. 
17Pasi erdhi në vete, tha: «Madje punëtorët e atit tim hanë dhe buka u tepron, ndërsa 
unë po  
vdes nga uria! 18Do të shkoj tek im atë dhe do t’i them: ’O atë, jam fajtor para teje dhe 
para Zotit; 19nuk meritoj më të quhem biri yt. Më prano në punë si punëtor!’» 
20Kështu mori rrugën për tek i ati. Ishte akoma larg kur i ati e pa, dhe plot mëshirë i 
doli përpara me vrap, e përqafoi dhe e përshëndeti me puthje. 21I biri i tha: «O atë, jam 
fajtor para teje dhe para Zotit; nuk meritoj më të quhem biri yt...!» 22Por i ati thirri 
shërbëtorët dhe u tha: «Shpejt, sillni rrobat më të mira dhe vishjani, vijini unazën në 
gisht dhe mbathini këpucët! 23Sillni viçin e majmë dhe thereni; të festojmë me gëzim, 
24sepse biri im ishte i vdekur dhe tani është përsëri i gjallë; ishte i humbur dhe tani u 
gjet përsëri.» Dhe ata filluan të festonin kthimin e tij. 
25Djali i madh ♦ ishte ende në fushë. Kur u kthye dhe iu afrua shtëpisë, dëgjoi hare. 
26Thirri një nga shërbëtorët dhe e pyeti se ç’po ndodhte. 27Ai iu përgjigj: «Të është kthyer 
vëllai dhe ati yt theri viçin e majmë, sepse djali u kthye shëndoshë e mirë.» 28Djali i 
madh u inatos dhe nuk deshi të hynte brenda. I ati doli dhe iu lut të hynte, 29por ai i 
tha: «E di se për shumë vjet po shuhem në punë si skllavi yt; asnjëherë nuk kam qenë 
i pabindur ndaj teje. E ç’kam fituar për këtë? Ti nuk më dhe as edhe një cjap, që të 
festoj bashkë me miqtë e mi.  

30Ndërsa yt bir e prishi pasurinë e tij me prostituta; kthehet tani në shtëpi, e ti i ther 
viçin e majmë!» 31I ati u përgjigj: «O biri im, ti je përherë me mua dhe të gjitha të miat 
janë të tuat. 32Por megjithatë, duhet të gëzohemi e të ngazëllohemi, sepse vëllai yt ishte 
i vdekur e tani është përsëri i gjallë; ishte i humbur dhe tani u gjet përsëri!»” 
___________ 
♦  Djali i madh simbolizon farisenjtë që nuk pajtohen me mësimin e Jezusit dhe me sjelljen e tij 
ndaj «mëkatarëve». 
 
Shfrytëzimi i rastit: 1) administratori mashtrues 

Jezusi u tha nxënësve të tij: ”Ishte njëherë një pasanik që kishte një shërbëtor 
që administronte pronën e tij. Pasanikut i thanë se administratori po e 

shpërdoronte pasurinë e tij. 2Prandaj e thirri dhe i tha: «Ç’po dëgjoj kështu për ty? Jep 
llogari! Nuk mund të jesh më administratori im!» 3Shërbëtori tha me vete: «Im zot po 
ma merr vendin e punës. Ç’të bëj? Punë fizike? Nuk mundem! Të kërkoj lëmoshë? Më 
vjen turp! 4Tani e di se çfarë të bëj. Duhet të gjej miq që do të më mirëpresin, kur të më 
nxjerrin nga puna.» 5Prandaj i thirri me radhë të gjithë borxhlinjtë e të zotit dhe e pyeti 
të parin: «Sa i ke borxh zotërisë?» 6Ai iu përgjigj: «Njëqind fuçi me vaj ulliri.» Ai i tha: 
«Merr dëftesën e borxhit tënd, ulu dhe shkruaj: pesëdhjetë.» 7Pastaj e pyeti të dytin: «Po 
ti, sa i ke borxh?» Ky u përgjigj: «Një mijë thasë grurë.» Ai i tha: «Merr dëftesën e 
borxhit tënd dhe shkruaj: tetëqind.» 
8Zotëria i këtij administratori mashtrues e lavdëroi (kur e mori vesh), sepse ai kishte 
punuar me mend. Në të vërtetë, njerëzit e kësaj bote janë më të mençur në 
marrëdhëniet e tyre shoqërore se njerëzit e dritës.” 9Jezusi vijoi: «Prandaj po ju them: 
Bëni miq për vete me anë të pasurisë së kësaj bote të ligë, që, kur t’ju mbarohet kjo, 
t’ju mirëpresin në banesat e përjetshme.♦  
10Kushdo që është besnik me një gjë të vogël, do të jetë besnik edhe me gjëra të mëdha. 
Kushdo që nuk është besnik me një gjë të vogël, nuk do të jetë besnik as me gjërat më 
të mëdha. 11Në qoftë se nuk keni qenë besnikë me pasurinë e kësaj bote të ligë, kush 
do t’ju besojë pasurinë e vërtetë? 12Në qoftë se nuk keni qenë besnikë me pasurinë që 
nuk ishte juaja, si do t’jua japë Zoti atë që duhet t’ju takojë juve? 
13Asnjë shërbëtor nuk mund t’u shërbejë dy zotërinjve; njërin nuk do ta përfillë, kurse 
tjetrin do ta parapëlqejë. Ndaj njërit do të jetë besnik, kurse tjetrin do ta përbuzë. Nuk 
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mund t’i shërbeni njëkohësisht Perëndisë dhe pasurisë!» 
14Farisenjtë i kishin dëgjuar të gjitha këto. Meqë ishin të dhënë pas parasë, e 
përqeshën Jezusin. 15Por ai u tha: «Ju mbaheni për njerëz me karakter të pastër para 
njerëzve, por Perëndia i njeh mendimet tuaja të vërteta. Ajo që u bën përshtypje 
njerëzve, ngjall neveri te Perëndia.» 
__________ 
♦  Pasaniku do të pritet mirë në qiell nga ata që i kishte fituar për Jezusin.  
 
Shfrytëzimi i rastit:  2) ardhja e kohës së re 
(Mt. 11.12-13; 5.31-32; Mk 10.11-12) 
16«Ligji i Moisiut dhe Shkrimi i profetëve ishin në fuqi gjer tani; kjo kohë mbaroi me 
ardhjen e Gjon Pagëzorit. Që atëherë shpallet Lajmi i mirë për mbretërinë e Perëndisë 
dhe të gjithë po afrohen këtu turma-turma (për t’u bërë anëtarë). 17Por më e lehtë është 
të mbarojnë qielli dhe toka, sesa të zhduket fuqia e një presjeje të Ligjit. 18Kushdo që 
ndahet nga gruaja e tij dhe martohet me një tjetër, bën tradhti bashkëshortore. 
Kushdo që martohet me një grua që është ndarë nga burri, bën, gjithashtu, tradhti 
bashkëshortore.» 
 
Shfrytëzimi i rastit: 3) pasaniku dhe Lazri 
19”Na ishte njëherë një pasanik që mbante gjithnjë veshje të shtrenjta dhe të mira dhe 
që jetonte çdo ditë në luks.♦ 20Para derës së tij ishte shtrirë një i varfër me emrin Lazër. 
Trupi i tij ishte mbuluar krejtësisht me lunga. 21Priste që të ushqehej me mbeturinat e 
gostive. Nuk mund të mbrohej madje as nga qentë që vinin dhe i lëpinin plagët e 
hapura. 
22I varfri vdiq dhe engjëjt e mbajtën dhe e ulën në tryezë pranë Avrahamit në qiell. Vdiq 
edhe njeriu i pasur dhe u varros. 23Poshtë në botën e të vdekurve, vuante shumë. Kur 
ngriti sytë, e pa Avrahamin lart me Lazrin pranë tij. 24Atëherë thirri: «O atë Avraham, ki 
mëshirë për mua dhe dërgoje Lazrin që të ngjyejë majën e gishtit të tij me ujë për të më 
ftohur gjuhën, sepse po vuaj shumë në këtë zjarr!» 25Por Avrahami i tha: «Kujtohu se ti 
ke kaluar mirë në jetë, kurse Lazri keq! Tani ai mund të gëzohet, kurse ti vuan shumë. 
26Përveç kësaj, midis nesh e jush ekziston një pafundësi e madhe. Edhe në qoftë se 
ndokush dëshiron të kalojë që këtej te ju, nuk mundet, ashtu siç nuk mund të kalojë 
askush që andej te ne.» 
27«Të lutem, pra, o atë, – i tha pasaniku, – dërgoje Lazrin në shtëpinë e atit tim; 28kam 
pesë vëllezër; që t’i paralajmërojë që të mos vijnë edhe ata në këtë vend vuajtjesh!» 29Por 
Avrahami i tha: «Ata kanë Ligjin e Moisiut dhe librat e Profetëve për t’i paralajmëruar. 
Të mësojnë prej tyre!» 30Pasaniku iu përgjigj: «Nuk mjafton, o atë Avraham! Po në qoftë 
se atyre u vjen ndokush nga të vdekurit, atëherë do ta ndryshojnë qëndrimin e tyre.» 
31Por Avrahami i tha: «Në qoftë se nuk e dëgjojnë Moisiun dhe Profetët, nuk do të 
binden edhe kur të ringjallet ndonjëri nga të vdekurit.»” 
__________ 
♦  një saduce tipik. 
 
Rregullat dhe shembujt për dishepujt 
(Mt. 18.6-7, 21-22; Mk 9.42) 

Jezusi u tha nxënësve të tij: ”Është e pashmangshme që të ketë gjëra me anë të 
të cilave njerëzit heqin dorë nga besimi tek unë. Por mjerë ai që është 

bashkëfajtor për këtë! 2Më mirë do të ishte t’i varej një gur mulliri në qafë dhe të hidhej 
në det, sesa të heqë dorë nga besimi tek unë një nga këta dishepuj të thjeshtë. 
3Vigjiloni për veten tuaj! 
Po bëri mëkat vëllai yt (në fe), qortoje. Po u pendua, fale. 4Edhe në qoftë se të bën një të 
keqe shtatë herë në ditë, dhe kthehet çdo herë tek ti dhe të thotë: «Më vjen keq!», – 
fale!” 
5Apostujt i thanë Zotit: «Na e forco besimin!» 6Zoti u tha: ”Në qoftë se besimi juaj është 
vetëm sa një kokërr sinapi, mund t’i thoni atij manit atje: «Shkulu bashkë me rrënjë 
dhe mbillu në det!», dhe ai do t’ju dëgjonte. Kush mund të dëgjojë, të dëgjojë mirë. 
7Të hamendësojmë se keni një skllav që kthehet në shtëpi pas lëvrimit të tokës dhe 
ruajtjes së deleve. A do t’i thoni: «Urdhëro menjëherë në tryezë!»? Me siguri, jo! 8Ju do 
ta urdhëroni: «Bëj gati darkën dhe vër përparësen të më shërbesh derisa të ha e të pi. 
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Ti mund të hash e të pish më vonë!» 9A meriton shërbëtori mirënjohje, ngaqë zbatoi 
urdhrin tuaj? 10Kështu është edhe me ju. Pasi të keni zbatuar çdo urdhër të Zotit, 
atëherë thoni: «Jemi veçse shërbëtorë. Kemi bërë veçse detyrën tonë.»” 
 
Dhjetë të lebrosurit 
11Udhës për në Jerusalem Jezusi kaloi gjatë kufirit midis Samarisë dhe Galilesë. 12Kur 
hyri në një fshat, i dolën përpara dhjetë të lebrosur. Ata qëndruan në largësinë e 
duhur 13dhe bërtitën: «Jezus, Zot, ki mëshirë për ne!» 14Jezusi i urdhëroi: «Shkoni te 
priftërinjtë dhe kontrollohuni!» 
Udhës u shëruan. 15Kur e vuri re këtë, njëri prej tyre u kthye. Lavdëroi Perëndinë me zë 
të lartë, 16ra përmbys para Jezusit dhe e falënderoi. Ky ishte samarian. 17Jezusi tha: «A 
nuk shërova dhjetë? Ku janë nëntë të tjerët? 18Përse nuk u kthyen për të lavdëruar 
Perëndinë, si ky i huaj këtu?»  

19Pastaj i tha njeriut: «Ngrihu në këmbë dhe shko në shtëpi. Të shpëtoi besimi yt!» 
 
 
Ardhja e mbretërisë në formën e saj të dukshme 
(Mt. 24.23-28, 37-41) 
20Disa farisenj e pyetën Jezusin se kur do të vinte mbretëria e Perëndisë. Ai u përgjigj: 
”Ju gaboni në qoftë se mendoni se këtë mund ta llogaritni që më parë. 21Nuk mund të 
thuhet: «Shiko këtu!» ose «Shih, atje!», sepse Perëndia po e ngre tashmë mbretërinë e tij 
midis jush.” 
22Pastaj u tha nxënësve: ”Do të vijë koha ♦ kur do të dëshironi të shihni një ditë të 
vetme të Birit të njeriut,♦♦ por nuk do ta shihni. 23Do t’ju thonë: «Ja, këtu!» ose «ja, atje 
(është Mesia)!». Mos shkoni dhe mos vraponi atje! 24Kur të vijë dita e tij, Biri i njeriut do 
të vijë si vetëtima që ndriçon befas tërë horizontin. 25Por më parë ai duhet të vuajë 
shumë dhe të mos pranohet (si Mesia) nga ky brez. 
26Kur të vijë Biri i njeriut, do të jetë si në kohën e Noahut. 27Njerëzit po hanin dhe po 
pinin dhe po martoheshin deri në ditën kur Noahu hyri në anije. Pastaj erdhi 
përmbytja dhe të gjithë u mbytën. 28Ose do të jetë si në ditët e Lotit: njerëzit po hanin 
dhe po pinin, po blinin dhe po shitnin, po mbillnin dhe po ndërtonin deri në ditën kur 
Loti doli nga qyteti i Sodomit. 29Pastaj nga qielli ra shi, zjarr dhe squfur, dhe të gjithë 
vdiqën. 30Kështu do të jetë atë ditë kur të vijë Biri i njeriut.  

31Atë ditë, kushdo që ndodhet në tarracë, dhe i ka sendet brenda në shtëpi, të mos 
zbresë për t’i marrë! E në qoftë se ai ndodhet në arë të mos kthehet.  

32Mendoni për gruan e Lotit. 33Kushdo që dëshiron të shpëtojë jetën e tij, do ta 
humbasë atë. Kushdo që e humbet atë, do ta shpëtojë. 
34Po ju them: Atë natë do të jenë dy veta në shtrat, njëri nga ata do të merret e tjetri do 
të lihet. 35Dy gra do të jenë duke bluar bashkë, njëra do të merret e tjetra do të lihet. 
36Dy veta do të jenë në arë, njëri do të merret e tjetri do të lihet.” ♦♦♦ 37Pastaj nxënësit e 
pyetën Jezusin: «Ku do të ndodhë kjo, o Zot?» Ai u përgjigj: «Korbat mblidhen atje ku 
ka kërmë.» ♣ 
_______________________________ 
♦ koha e ngushticës së madhe. ♦♦ emërtim për mbretërinë e Perëndisë. ♦♦♦ në mbretërinë e 
Perëndisë në Izrael. ♣ Jerusalemit apostat do t’i ketë ardhur koha për shkatërrim  
 
Shëmbëlltyrat për lutjen: 1) gjyqtari i korruptuar 

Pastaj Jezusi u tregoi nxënësve një shëmbëlltyrë që t’i mësonte se ata duhet t’i 
luteshin Zotit gjithmonë dhe të mos dëshpëroheshin. 2”Në një qytet banonte një 

gjyqtar që nuk kishte as frikë nga Perëndia dhe as respekt për njerëzit. 3Në të njëjtin 
qytet banonte, gjithashtu, një vejushë, e cila vazhdonte të shkonte tek ai dhe t’i lutej: 
«Më ndihmo të fitoj të drejtën time!»  

4Gjyqtari e kundërshtoi për një kohë të gjatë, por në fund tha me vete: «Megjithëse nuk 
kam as frikë nga Perëndia, as respekt për njerëzit, 5prapëseprapë do të gjykoj në favor 
të kësaj vejushe. Përndryshe, ajo do të më çojë në varr.»” 6Zoti vazhdoi: «Shihni mirë se 
ç’tha gjyqtari i korruptuar! 7Vallë, a nuk do të gjykojë Perëndia në dobi të popullit të tij 
të zgjedhur, i cili i lutet për ndihmë ditë e natë? A do të ngurrojë të ndërhyjë? 8Po ju 
them, ai do të gjykojë shpejt në dobi të tij! Por kur të vijë Biri i njeriut, a do t’i gjejë ai 
njerëzit duke e pritur me besnikëri në tokë?» 
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Shëmbëlltyrat për lutjen: 2) fariseu dhe tagrambledhësi 
9Ai tregoi edhe këtë shëmbëlltyrë për disa që e bindnin veten se ishin pa të meta dhe që 
i shikonin të tjerët me përbuzje. 
10”Dy veta hynë në Tempull që të luteshin – një farise e një tagrambledhës. 11Fariseu 
qëndroi përpara të tjerëve dhe u lut kështu: «O Perëndi, të falënderoj që nuk jam 
lakmues, i padrejtë dhe i prishur si njerëzit e tjerë: për shembull si ky tagrambledhësi 
këtu. 12Unë agjëroj dy herë në javë ♦ dhe të jap të dhjetën nga të gjitha të ardhurat e 
mia.» 13Ndërsa tagrambledhësi qëndroi në fund të Tempullit dhe nuk guxoi ta hidhte 
vështrimin lart. Shpërtheu në lot♦♦ e tha: «O Perëndi, ki mëshirë për mua, mëkatarin!»” 
14Jezusi përfundoi: «Po ju them: Tagrambledhësi u kthye në shtëpi i pajtuar me Zotin, 
jo tjetri. Me të vërtetë kush lavdërohet, do të poshtërohet; por kush poshtërohet, do të 
lavdërohet.» 
___________ 
♦  Sipas Ligji urdhërohet vetëm një ditë agjërimi: festa e Pajtimit. Farisenjtë caktuan (për siguri) 
edhe dy ditë të tjera në javë: të hënën e të enjten. ♦♦ Fjfj. godiste (pa pushim) gjoksin e tij. 
 
Hyrja në mbretërinë e Zotit 
(Mt. 19.13-15; Mk 10.13-16; Mt. 19.16-30; Mk 10.17-31; Mt. 20.17-19; Mk 10.32-34) 
15Njëherë te Jezusi shkuan njerëz me foshnjat e tyre, që ai të vinte duart mbi ta. Por 
nxënësit i kundërshtuan. 16Megjithatë, Jezusi i thirri foshnjat pranë dhe u tha: «Lërini 
fëmijët të vijnë tek unë: mos i ndalni, sepse mbretëria e Perëndisë është e hapur 
pikërisht për ata që janë si këta! 17Mos u mashtroni: kushdo që nuk e pranon 
mbretërinë e Perëndisë si një fëmijë i vogël, nuk do ta përjetojë kurrë atë.»  
18Njëri prej anëtarëve të Këshillit të lartë e pyeti Jezusin: «Mësues i mirë, çfarë duhet të 
bëj unë që të trashëgoj jetën e përjetshme?» 19Jezusi i tha: «Përse më thua i mirë? 
Vetëm Njëri është i mirë – Zoti. 20Ti i di urdhërimet: Mos bëj tradhti bashkëshortore! Mos 

bëj vrasje! Mos 

bëj vjedhje! Mos jep dëshmi të rreme! Ndero atin dhe nënën!» 21Ai i tha: «Të gjitha këto i 
kam zbatuar qysh në rrini.» 22Kur e dëgjoi këtë, Jezusi i tha: «Duhet të bësh edhe një 
punë: shit gjithçka që ke, ndajua të varfërve dhe do të kesh te Zoti në qiell një pasuri 
që nuk do të mbarojë! Pastaj eja pas meje!» 23Por kur e dëgjoi këtë, njeriu u trishtua 
shumë, sepse ishte shumë i pasur. 
24Jezusi e pa se u trishtua dhe i tha: «Sa me vështirësi hyjnë të pasurit në mbretërinë e 
Perëndisë! 25Më lehtë hyn deveja nëpër vrimë të gjilpërës, sesa pasaniku në mbretërinë 
e Perëndisë.» 26Kur e dëgjuan këtë, njerëzit e pyetën Jezusin: «Atëherë kush mund të 
shpëtojë?» 27Ai u përgjigj: «Ajo që është e pamundur për njerëzit, është e mundur për 
Perëndinë.»  
28Prandaj Pjetri tha: «E di, ne lamë të gjithë pasurinë tonë dhe erdhëm pas teje!» 
29Jezusi u tha: «Ju siguroj se secili që la shtëpinë, prindërit, vëllezërit, gruan e fëmijët 
për shkak të mbretërisë së Perëndisë, 30do të marrë më shumë në këtë botë, dhe në 
botën e ardhshme ai do të marrë jetën e përjetshme.» 
31Jezusi i mori mënjanë të dymbëdhjetët dhe u tha: «Dëgjoni, po shkojmë për në 
Jerusalem, ku do të realizohen të gjitha ato që janë shkruar në Librat e Profetëve për 
Birin e njeriut. 32Ai do t’u dorëzohet paganëve. Ata do ta përqeshin, do ta fyejnë dhe do 
ta pështyjnë. 33E pasi ta kenë rrahur me kamxhik, do ta vrasin. Por ai do të ringjallet 
ditën e tretë.» 
34Nxënësit nuk kuptuan asnjë fjalë. Kuptimi i këtyre fjalëve ishte i fshehtë për ata, 
prandaj nuk kuptuan gjë. 
 
Kalimi nëpër Jeriho: 1) lypësi i verbër 
(Mt. 20.29-34; Mk 10.46-52) 
35Kur Jezusi iu afrua Jerihos, një i verbër po rrinte pranë udhës duke kërkuar 
lëmoshë. 36Kur dëgjoi njerëzit duke kaluar, pyeti se ç’po ndodhte. 37I treguan se po 
kalonte Jezusi nga Nazareti. 38Ai bërtiti: «O Jezus, Bir i Davidit, ki mëshirë për mua!» 
39Ata që shkonin përpara, e qortuan që ai të heshtte. Por ai bërtiti edhe më shumë: «O 
Jezus, Biri i Davidit, ki mëshirë për mua!» 40Jezusi u ndal dhe urdhëroi t’ia sillnin 
përpara. Kur ky iu afrua, e pyeti: 41«Ç’dëshiron të bëj?» «Zot, – iu përgjigj i verbri, – 
dëshiroj të shoh përsëri!» 42«Hapi sytë e shih!» – i tha Jezusi. – «Të shpëtoi besimi yt.» 



 893

43Drita e syve i erdhi menjëherë. Ai falënderoi Perëndinë dhe shkoi pas Jezusit. Të 
gjithë të pranishmit e lavdëruan Perëndinë. 
  
Kalimi nëpër Jeriho: 2) Zakeu 

Jezusi shkoi në Jeriho dhe kaloi nëpër qytet. 2Atje banonte një njeri me emrin 
Zake. Ishte kryetagrambledhës dhe ishte shumë i pasur. 3Donte të dinte 

medoemos se kush ishte ky Jezus. Por ishte shtatvogël dhe turma ia zinte pamjen. 
4Prandaj vrapoi përpara turmës, hipi në një fik të egër që të shihte Jezusin, i cili duhet 
të kalonte andej. 5Kur Jezusi arriti atje, shikoi lart dhe i tha: «Zake, zbrit shpejt, sepse 
sot duhet të jem mysafiri yt.» 6Zakeu zbriti menjëherë dhe e priti në shtëpinë e tij me 
gëzim të madh. 7Kur e panë këtë, të gjithë filluan të murmurisnin dhe të thoshin: «Ka 
shkuar në shtëpinë e një mëkatari!» 8Por Zakeu u ngrit në këmbë dhe i tha Zotit: «Ja, o 
Zot, gjysmën e pasurisë sime do t’ua jap të varfërve. Në qoftë se kam mashtruar 
ndonjë, do t’ia kthej katërfish.» 9Jezusi i tha: «Sot, në këtë shtëpi ka ardhur shpëtimi, 
sepse ky është pasardhës i Avrahamit. 10Dhe pikërisht Biri i njeriut ka ardhur të 
kërkojë dhe të shpëtojë të humburin.» 
 
Kalimi nëpër Jeriho: 3) paraja e besuar 
(Mt. 25.14-30) 
11Jezusi u tregoi një shëmbëlltyrë të gjithë atyre që e rrethonin. Meqë ishte afër 
Jerusalemit, shumë njerëz mendonin se mbretëria e Perëndisë do të vinte menjëherë. 
12Prandaj tha: ”Një fisnik donte të nisej në një vend të largët, që të emërohej mbret i 
bashkatdhetarëve të tij. 13Para se të nisej, thirri të dhjetë shërbëtorët e tij, i dha secilit 
nga një flori dhe u tha: «Bëni tregti me këto gjersa të kthehem unë!» 
14Meqë bashkatdhetarët e tij e urrenin, dërguan pas tij lajmëtarë për të thënë: «Nuk 
duam që ky të mbretërojë mbi ne.» 15Megjithatë, ai u emërua mbret dhe u kthye. 
Menjëherë urdhëroi që të thërritnin shërbëtorët, të cilëve u kishte dhënë paratë, për të 
parë se sa kishte fituar secili nga ata. 16I pari u afrua dhe tha: «Zot, floriri yt fitoi dhjetë 
florinj të tjerë.» 17Ai i tha: «Të përshëndes, shërbëtor i mirë! Meqë ke qenë besnik me 
gjëra aq të pakta, unë të të jap pushtet mbi dhjetë qytete.» 18Erdhi edhe i dyti dhe tha: 
«Zot, floriri yt fitoi pesë florinj.» 19Ai i tha këtij: «Ti do të sundosh mbi pesë qytete.» 
20Erdhi i treti dhe tha: «Zot, po ta kthej floririn tënd. E ruajta të mbështjellë në rizë. 
21Kisha frikë nga ti, sepse ti je njeri i ashpër. Ti merr atë që nuk të takon dhe korr atë 
që nuk ke mbjellë.» 22I zoti i tha atij: «Përtac! Ti e the vendimin vetë! Ti e dije se unë jam 
njeri i ashpër, dhe se marr atë që nuk më takon dhe korr atë që nuk kam mbjellë. 
23Përse, pra, nuk e depozitove të paktën paranë time në bankë? Kështu, pas kthimit 
tim, do ta kisha rimarrë me kamatë!» 
24Pastaj u tha të pranishmëve: «Merrjani floririn dhe jepjani atij që ka dhjetë!» 25Por ata i 
thanë: «Zot, ai ka tashmë dhjetë florinj!» 26Por mbreti u përgjigj: «Po ju them se atij që 
ka, do t’i jepet, e atij që nuk ka (fituar asgjë), do t’i merret (edhe depozita e tij). 27E tani, 
përsa u përket armiqve të mi që nuk deshën që të mbretëroj mbi ta, sillini këtu dhe 
ekzekutojini para meje!»”♦ 
___________ 
♦ Kjo u plotësua  (pjesërisht)  kur romakët masakruan çifutët më 70 pas Kr. Shërbëtori i pabesë 
përfaqëson një farise tipik që refuzoi të ndante fenë e tij me joçifutët. 
 
Hyrja e Mesisë në Jerusalem 
(Mt. 21.1-11; Mk 11.1-11; Gjn 12.12-19) 
28Pasi tha këtë, Jezusi vazhdoi rrugën për në Jerusalem. 29Kur iu afrua Bet-Pages dhe 
Bet-Anjes, rrëzë kodrës që quhet mali i Ullinjve, dërgoi dy nxënës përpara 30dhe u tha: 
”Shkoni në fshatin që gjendet para jush. Kur të hyni në fshat, do të gjeni një gomar të 
lidhur, të cilit nuk i ka hipur askush. Zgjidheni dhe silleni këtu. 31Në qoftë se ju pyet 
ndokush: «Përse e zgjidhni?», thuaji: «I duhet Zotit!»” 32Të dërguarit shkuan dhe gjetën 
gjithçka pikërisht siç u kishte thënë Jezusi. 33Kur po e zgjidhnin gomarin, pronari i tij 
u tha: «Përse po e zgjidhni gomarin?» 34Ata u përgjigjën: «I duhet Zotit!» 35Ata ia sollën 
Jezusit gomarin, mbi të cilin vunë rrobat e tyre dhe mbi të Jezusin. 36Ndërsa ai 
udhëtonte përpara, nxënësit e tjerë i shtronin si qilim në rrugë rrobat e tyre. 
37Kur u shfaq Jerusalemi, atje ku rruga të çon përposh malit të Ullinjve, të gjithë 
nxënësit filluan të gëzoheshin e të lavdëronin Perëndinë me zë të lartë për të gjitha 
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mrekullitë që kishin parë. 38Thirrën: «Rroftë mbreti që po vjen në emër të Zotit! Paqe në 
qiell! Lavdi Zotit!» 
39Por disa farisej thirrën nga turma: 
«Mësues, përmbaji nxënësit e tu!» 40Por Jezusi u përgjigj: «Po ju them: Në qoftë se 
pushojnë ata, do të bërtasin gurët.» 
41Kur u afrua dhe pa qytetin që shtrihej para tij, Jezusi qau për të dhe tha: 42«Sikur ta 
kuptoje edhe ti sot se nga varet paqja jote! Por tani ti je verbuar. 43Do të vijë koha kur 
armiqtë e tu do të të rrethojnë, do të të bllokojnë nga të gjitha anët dhe do të 
grumbullojnë rreth teje ledh. 44Ata do të të shkatërrojnë plotësisht ty dhe banorët e tu 
brenda mureve të tua. Nuk do të lënë gur mbi gur, sepse nuk deshe ta njihje kohën 
kur Zoti erdhi të të shpëtonte.»  
45Pastaj Jezusi hyri në Tempull dhe filloi të nxirrte jashtë tregtarët. 46Ai u tha: «Në 
Shkrimin e shenjtë është shkruar se Zoti ka thënë: Tempulli im do të quhet shtëpi 

lutjeje për popujt e të gjitha kombeve, kurse ju e bëtë atë skutë batakçish.» 
 
Polemika: 1) pushteti i Jezusit 
(Mt. 21.12-17; Mk 11.15-19; Gjn 2.13-22) 
47Jezusi predikonte çdo ditë në Tempull. Kryepriftërinjtë, mësuesit e Ligjit dhe të parët 
e popullit kërkonin rastin për ta vrarë, por nuk e gjetën, 48sepse populli ishte gjithnjë 
rreth tij dhe e dëgjonte me vëmendje. 

Një ditë Jezusi po jepte mësim në Tempull dhe po predikonte Lajmin e mirë. 
Pastaj iu afruan kryepriftërinjtë dhe mësuesit e Ligjit bashkë me këshilltarët 

2dhe e pyetën: «Na thuaj, nga merr ti pushtet të paraqitesh këtu kështu? Kush të dha 
pushtet për këtë?» 3Ai u përgjigj: «Edhe unë dua t’ju bëj një pyetje. 4Më thoni: nga e 
mori Gjon Pagëzori pushtetin për të pagëzuar? Nga Zoti apo nga njerëzit?» 5Ata 
diskutuan me njëri-tjetrin: ”Në qoftë se themi: «Nga Zoti», ai do të na thotë: «Përse, 
atëherë, nuk i besuat Gjonit?» 6Në qoftë se themi: «Nga njerëzit», atëherë gjithë kjo 
turmë do të na vrasë me gurë, sepse i është mbushur mendja se Gjoni ishte profet.” 
7Për këtë iu përgjigjën Jezusit se nuk dinin gjë. 8«Mirë, – tha Jezusi, – as unë nuk do 
t’ju tregoj se kush ma ka dhënë këtë pushtet.» 
 
Polemika: 2) qiramarrësit e këqij 
(Mt. 21.33-46; Mk 12.1-12) 
9Për këtë Jezusi u tregoi një shëmbëlltyrë: ”Dikush mbolli njëherë një vresht, ua dha 
me qira vreshtarëve dhe u largua nga ai vend për një kohë të gjatë. 10Kur erdhi koha e 
vjeljes së rrushit, dërgoi një të ngarkuar te qiramarrësit që t’i jepnin pjesën e prodhimit 
që i takonte. Por qiramarrësit e rrahën lajmëtarin dhe e kthyen pa nxjerrë gjë në dritë. 
11Burri dërgoi një tjetër, por ata e rrahën, e turpëruan dhe e nisën duarthatë. 12Dërgoi 
edhe të tretin, por edhe atë e gjakosën dhe e dëbuan. 
13Pastaj pronari i vreshtit tha: «Ç’të bëj? Do të dërgoj birin tim të dashur. Për atë do të 
kenë, me siguri, respekt.» 14Kur e panë se po afrohej, qiramarrësit i thanë njëri-tjetrit: 
«Ky është trashëgimtari! Ta vrasim dhe vreshti do të na kalojë neve!» 15Prandaj e nxorën 
jashtë vreshtit dhe e vranë. 
Ç’do t’u bëjë qiramarrësve, pra, pronari i vreshtit? 16Do të shkojë vetë, do t’i vrasë 
qiramarrësit dhe do t’ua japë vreshtin të tjerëve.” 
Kur e dëgjuan këtë, thanë: «Qoftë larg!» 17Por Jezusi i shikoi me vëmendje dhe u tha: 
«Mendoni mirë ç’do të thotë kjo pjesë e Shkrimit të shenjtë: Guri që ndërtuesit hodhën 

tej, është bërë tani guri i qoshes. 18Kushdo që bie mbi atë gur, do të dërrmohet; dhe 
këdo mbi të cilin të bjerë, ai do ta copëtojë.» 
19Mësuesit e Ligjit dhe kryepriftërinjtë kërkonin ta arrestonin Jezusin në vend, sepse e 
kuptuan që kjo shëmbëlltyrë u drejtohej atyre. Por kishin frikë nga populli. 
 
Polemika: 3) tatimi për Cezarin 
(Mt. 22.15-22; Mk 12.13-17) 
20Filluan ta përgjonin atë me kujdes. Dërguan spiunë për t’u shtirur si dishepuj të 
sinqertë të Ligjit. Ata kishin ndër mend ta futnin Jezusin në grackë, që t’ia dorëzonin 
pushtetit dhe fuqisë së guvernatorit romak. 21Këta spiunë i thanë Jezusit: «Mësues, e 
dimë se gjithçka që ti thua dhe predikon, është e drejtë. Ti nuk lejon të ndikohesh nga 
të pushtetshmit, por e mëson drejt secilin se si duhet të jetojë sipas vullnetit të 

20



 895

Perëndisë. 22Na thuaj tani, sipas Ligjit, a duhet t’i paguajmë taksë perandorit romak, 
apo jo?» 23Jezusi e kuptoi dinakërinë e tyre dhe u tha: 24«Më tregoni një monedhë 
argjendi! E kujt është fytyra dhe mbishkrimi?» «E Cezarit!» – iu përgjigjën ata. Jezusi 
ua ktheu: 25«Kthejini, pra, Cezarit atë që i përket Cezarit, e Perëndisë atë që i përket 
Perëndisë!» 
26Atje para njerëzve ata nuk mund ta futnin në grackë, prandaj heshtën, të habitur nga 
përgjigjja e tij e zgjuar. 
 
Polemika: 4) Zoti i të gjallëve 
(Mt. 22.23-33; Mk 12.18-27) 
27Pastaj Jezusit iu afruan disa saducej, të cilët e mohojnë ringjalljen e të vdekurve, dhe 
e pyetën: 28”Mësues, Moisiu na ka shkruar këtë rregull: Kur një njeri i martuar vdes pa 
lënë fëmijë, atëherë vëllai i tij duhet të martohet me vejushën, që t’i sigurojë të vdekurit 
trashëgimtarë. 29Ishin njëherë shtatë vëllezër. I pari u martua dhe vdiq pa lënë fëmijë. 
30I dyti mori për grua vejushën, pastaj i treti dhe kështu me radhë të shtatë vëllezërit. 
31Të shtatë vëllezërit e kishin marrë për grua dhe kishin vdekur pa lënë fëmijë. 32Më në 
fund vdiq edhe gruaja. 33Pra, në këtë «ringjallje», cilit prej tyre do t’i takojë gruaja e 
ringjallur, sepse të gjithë e kishin për grua?”  
34Jezusi u përgjigj: «Martesa është vetëm për këtë jetë. 35Dhe ata që pas ringjalljes kanë 
të drejtë të marrin pjesë në botën e ardhshme, as nuk do të martojnë, as nuk do të 
martohen. 36Ata as nuk do të mund të vdesin më, do të jetojnë si engjëjt. Pasi të jenë 
ringjallur nga të vdekurit, ata janë qenie të mbinatyrshme.♦  37Por faktin e ringjalljes 
nga të vdekurit e tregon Moisiu kur flet për drizën e djegur; atje Zoti quhet «Perëndia e 
Avrahamit, Izakut dhe Jakovit.» 38Ai nuk është Perëndia e të vdekurve, por i të gjallëve, 
sepse, nga pikëpamja e tij, të gjithë (besimtarët) janë të gjallë.»♦♦ 
39Për këtë disa mësues të Ligjit i thanë: «Mësues, u përgjigje mirë.» 40Pas kësaj nuk 
guxoi askush t’i bënte pyetje tjetër. 
__________ 
♦  fjfj. bijtë e Perëndisë. ♦♦ sepse i pret ringjallja. Marrëdhënia e përjetshme me Zotin është e 
papërfytyrueshme pa ringjallje. 
 
Polemika: 5) Biri i Davidit 
(Mt. 22.41-46; Mk 12.35-37) 
41Pastaj Jezusi iu drejtua turmës dhe pyeti: «Si mund të thuhet se Mesia është (vetëm) 
pasardhës i Davidit? 42Në të vërtetë, vetë Davidi në librin e Psalmeve thotë: Perëndia, 

Zoti, të thotë ty, Zoti dhe Mbreti im: «Ulu në të djathtën time, gjersa t’i nënshtroj armiqtë e 

tu dhe t’i vë për shtrojë të këmbëve të tua!’» 
44Davidi, pra, e quan atë Zot. Atëherë si mund të jetë ai (vetëm) pasardhës i tij?» 
 
Polemika: 6) Feja e rreme dhe e vërtetë 
(Mt. 23.1-36; Mk 12.38-40) 
45Atje, para tërë turmës, Jezusi i paralajmëroi nxënësit e tij si vijon: 46«Kujdes nga 
mësuesit e Ligjit, të cilët duken të kënaqur në veladonët e tyre dhe kërkojnë që njerëzit 
t’i përshëndetin rrugës me respekt. Në shërbesat fetare ata ulen në radhën e parë dhe 
në gosti ulen në krye. 47Ata bëjnë lutje të gjata për të lënë përshtypje të mira. Por ata 
janë në të vërtetë mashtrues që ua marrin me mashtrim vejushave shtëpitë e tyre. 
Këta, veçanërisht, do të dënohen rëndë!» 

Jezusi ngriti sytë dhe pa se si të pasurit po hidhnin dhuratat e  tyre në arkën e 
lëmoshës. 2Erdhi, gjithashtu, një vejushë e varfër dhe hodhi dy monedha bakri. 

3Jezusi tha: «Ju siguroj se kjo vejushë dha më tepër se të gjithë të tjerët. 4Ata dhanë 
vetëm nga teprica e tyre, kurse ajo vejushë e varfër dha gjithçka që kishte për jetesë.» 
 
Rrënimi i Tempullit nga romakët 
(Mt. 24.1-2; Mk 13.1-2) 
5Disa njerëzve u bëri përshtypje Tempulli, se ishte i stolisur me gurë të bukur dhe me 
dhurata kushtimore. Por Jezusi tha: 6«Do të vijë koha kur gjithçka që shihni, do të 
rrëzohet; nuk do të mbetet as gur mbi gur.» 
 
Ngjarjet para kthimit të Mesisë 
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(Mt. 24.3-14; Mk 13.3-13) 
7«Mësues, – e pyetën ata, – kur do të ndodhë kthimi i Mesisë? Nga do ta kuptojmë se do 
të bëhet kjo?» 8«Kujdes, mos u mashtroni – u përgjigj Jezusi. – ”Shumë veta do të vijnë 
në emrin tim e do t’ju thonë: «Unë jam Mesia» dhe «Erdhi koha e caktuar.» Mos shkoni 
pas tyre! 9Dhe mos kini frikë kur të dëgjoni për luftëra dhe revolucione. Këto duhet të 
bëhen më përpara, por fundi nuk ka ardhur akoma!” 
10Dhe vazhdoi: «Një popull do të luftojë kundër një populli tjetër, dhe një shtet do të 
sulmojë një shtet tjetër. 11Gjithkund do të ketë tërmete të mëdha, zi buke dhe epidemi. 
Në qiell do të ketë fenomene të tmerrshme dhe shenja të mëdha. 
 
Fati i nxënësve të Mesisë pas vdekjes së tij 
12Por para se të ndodhin të gjitha këto, do t’ju përndjekin dhe do t’ju arrestojnë; duke 
qenë se ju më takoni mua, ata do t’ju hedhin në gjyq të sinagogës dhe në burg; do t’ju 
nxjerrin para mbretërve dhe qeveritarëve. 13Kjo do t’ju japë rastin që të dëshmoni (për 
mua). 14Vendosni më parë që të mos e përgatitni mbrojtjen tuaj, 15sepse unë vetë do 
t’jua jap fjalët, të cilat kundërshtarët tuaj nuk do të jenë në gjendje t’i kundërshtojnë, 
dhe unë do t’ju jap urtësi, së cilës askush nuk mund t’i qëndrojë. 
 
Fati i nxënësve të Mesisë menjëherë para kthimit të tij 
16Do t’ju tradhtojnë edhe prindërit, vëllezërit, të afërmit dhe miqtë, e disa prej jush do 
të vriten. 17Të gjithë do t’ju urrejnë, sepse më takoni mua. 18Por asnjë qime floku nga 
koka nuk do t’ju humbasë. 19Me qëndresën tuaj do të fitoni jetën e vërtetë. 
 
Rrënimi i Jerusalemit 
(Mt. 24.15-21; Mk 13.14-19) 
20Kur të shihni se ushtria ka rrethuar Jerusalemin, atëherë ta dini se shkatërrimi i tij 
është afër. 21Atëherë të gjithë banorët e Judesë duhet të ikin në male! Kush do të jetë 
në qytet, duhet të largohet menjëherë, dhe njerëzit e fshatrave nuk duhet të kthehen 
në qytet! 22Në të vërtetë, do të jetë koha e hakmarrjes, kur do të realizohen të gjitha ato 
që janë të shkruara në Shkrimin e shenjtë. 
23Mjerë ato shtatzëna dhe gratë që kanë foshnja në atë kohë, sepse mbi këtë vend do të 
bien vuajtje të mëdha, dhe mbi këtë popull do të bjerë dënimi nga Zoti. 24Do të vriten 
me shpata dhe do të shpihen si robër në të gjitha kombet. Jerusalemi do të pushtohet 
nga kombet pagane, derisa koha e tyre e caktuar të ketë marrë fund. 
34Kujdes, mos t’ju mjegullohet mendja nga dehja dhe shqetësimet e kësaj jete. Ndryshe 
kjo ditë do t’ju zërë si në kurth. 35Në të vërtetë, ajo do t’i zërë befas të gjithë banorët e 
tokës. 36Rrini zgjuar, pra, dhe mos pushoni së luturi, që t‘u shpëtoni të gjitha këtyre që 
do të ndodhin, dhe të paraqiteni plot besim para Birit të njeriut.» 
Ju siguroj se ky brez do t’i përjetojë të gjitha këto. 
 
Kthimi i Mesisë 
(Mt. 24.29-31; Mk 13.24-27) 
25Në diell, në hënë dhe në yje do të shfaqen shenja kërcënuese. Në tokë kombet do të 
tmerrohen nga deti i tërbuar dhe nga baticat gjigante. 26Banorët e botës do të vdesin 
nga frika duke pritur atë që do t’i ndodhë botës, sepse trupat qiellorë do të lëkunden. 
27Pastaj do ta shohin Birin e njeriut duke ardhur mbi një re me fuqi dhe madhështi 
qiellore. 28Kur të fillojnë këto shenja, drejtohuni dhe ngrini kokat lart, sepse çlirimi juaj 
është afër.» 
 
Shëmbëlltyra e fikut 
(Mt. 24.32-35; Mk 13.28-31) 
29Pastaj u tha një shëmbëlltyrë: «Vëreni fikun ose pemët e tjera! 30Kur dalin gjethet e 
para, e dini vetvetiu se vera është afër. 31Po ashtu, kur t’i shihni këto (shenja kozmike), 
ta dini se mbretëria e Perëndisë është afër. 33Qielli e toka do të kalojnë, por fjalët e mia 
jo. 
37Çdo ditë Jezusi predikonte në Tempull dhe në mbrëmje dilte që të kalonte natën në 
malin e Ullinjve. 38Herët në mëngjes të gjithë njerëzit e pritnin në Tempull dhe 
dëshironin ta dëgjonin. 
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Dhoma e sipërme: 1) përgatitja e Pashkës 
(Mt. 26.1-5; Mk 14.1-2; Gjn 11.45-53) 

Po afrohej festa e bukëve të ndorme, d.m.th. Pashka. 2Kryepriftërinjtë dhe 
mësuesit e Ligjit kërkonin rastin ta vritnin Jezusin pa tërhequr vëmendjen e 

popullit, sepse ia kishin frikën atij. 
3Pastaj Satani hyri në Judën nga Karioti, njëri prej të dymbëdhjetëve. 4Ai shkoi te 
kryepriftërinjtë dhe oficerët e rojës së Tempullit dhe foli me ta se si t’ua dorëzonte 
Jezusin. 5Ata u gëzuan shumë dhe propozuan t’i jepnin para. 6Ai pranoi, dhe kërkoi 
rastin e volitshëm për ta dorëzuar atë pa dijeninë e popullit. 
7Erdhi dita kur duhej të thereshin qengjat e Pashkës. 8Jezusi dërgoi Pjetrin e Gjonin 
dhe u tha: «Shkoni e na bëni gati darkën e Pashkës!» 9«Ku dëshiron ta përgatitim?» – 
pyetën ata. 10Ai u tha: ”Dëgjoni! Porsa të hyni në qytet, do të takoni një njeri i cili mban 
një qyp me ujë. Shkoni pas tij në shtëpinë ku do të hyjë ai, 11dhe thuajini të zotit të 
shtëpisë: «Mësuesi të pyet: ku është vendi në të cilin do të ha darkën e Pashkës me 
nxënësit e mi?» 12Ai do t’ju tregojë një dhomë të madhe në katin e sipërm që është e 
pajisur me jastëkë. Atje përgatiteni.” 13Ata shkuan dhe gjetën gjithçka ashtu siç kishte 
thënë ai, dhe përgatitën darkën e Pashkës. 
 
Dhoma e sipërme: 2) darka e fundit 
(Mt. 26.26-30; Mk 14.22-26; 1Kor. 11.23-25) 
14Kur erdhi koha për darkën e Pashkës, Jezusi u ul bashkë me apostujt. 15Ai u tha: 
«Kisha shumë dëshirë ta haja bashkë me ju këtë darkë të Pashkës, para vuajtjeve të 
mia, 16sepse po ju them: Unë do ta festoj atë përsëri vetëm atëherë kur në mbretërinë e 
Perëndisë të plotësohet ajo që shënohet në çdo darkë të Pashkës.» 17Pastaj Jezusi mori 
kupën, tha lutjen e falënderimit dhe u tha: «Merreni këtë dhe kalojeni dorë më dorë 
duke pirë nga ajo. 18Po ju them se unë nuk do të pi më verë deri atëherë kur të vijë 
mbretëria e Perëndisë.» 19Pastaj mori bukën, tha lutjen e falënderimit, e theu, ua dha e 
tha: «Ky është trupi im, i cili flijohet për ju. Bëjeni këtë gjithnjë midis jush, që të 
kujtoni atë që unë kam bërë për ju.» 20Po ashtu ua dha kupën pas darkës dhe tha: «Kjo 
kupë është dhiata e re (e vulosur) me gjakun tim, i cili do të derdhet si flijim për ju. 
21Por ja, tradhtari është ulur pranë meje në tryezë. 22Po, Biri i njeriut vërtet do të vritet 
siç është paracaktuar, po mjerë ai njeri që e tradhton!» 23Pastaj filluan të pyetnin njëri-
tjetrin se cili prej tyre do të ishte ai që do ta bënte këtë gjë. 
 
Dhoma e sipërme: 3) fjalimi i ndarjes 
24Ndërmjet nxënësve u hap një diskutim: kush do të ishte më i madhi prej tyre? 
25Jezusi u tha: ”Mbretërit e kombeve pagane shtypin shtetasit e tyre, dhe tiranët e tyre 
quhen «Mirëbërës (të popullit)». 26Por te ju duhet të jetë ndryshe. Më i larti ndër ju 
duhet të jetë si më i ulti, dhe udhëheqësi si i nënshtruari. 27Cili është më i madh: ai që 
ulet pranë tryezës, apo ai që shërben? Sigurisht, ai që ulet pranë tryezës. E megjithatë, 
unë jam ndër ju si shërbëtor. 28Ju jeni ata që keni qëndruar bashkë me mua në 
sprovat e mia. 29Prandaj unë ju jap pushtet të sundoni, ashtu siç më dha mua Ati im; 
30ju do të hani e do të pini në tryezën time në mbretërinë time dhe do të rrini në frone 
duke sunduar dymbëdhjetë fiset e Izraelit.” 
31Zoti tha: «Simon, Simon, shiko, Satani ka marrë leje për t’ju vënë në provë duke ju 
shoshitur dhe për të ndarë grurin nga egjra, 32por unë u luta për ty, që besimi yt të 
mos humbasë. E kur të kthehesh tek unë, jepu zemër vëllezërve të tu (në fe)!» 33«O Zot, 
– iu përgjigj Pjetri, – unë jam gati të shkoj me ty në burg dhe të vdes me ty!» 34Por 
Jezusi tha: «Pjetër, po të them se që sot, para se të këndojë gjeli, do ta mohosh tri herë 
se më njeh!» 35Pastaj Jezusi u tha nxënësve: «Kur ju dërgova pa para, pa trastë e pa 
sandale, mos ju mungoi gjë?» «Jo, asgjë!» – u përgjigjën ata. 36Jezusi vazhdoi: «Që tani 
vlen një gjë tjetër: cilido që ka para ose trastë, t’i marrë ato me vete! Ai që ka vetëm 
pallto, ta shesë për të blerë shpatë. 37Në të vërtetë, po ju them se ajo që është shkruar 
në Shkrimin e shenjtë për mua, duhet të plotësohet: E radhitën midis kriminelëve. 
Koha ime ndër ju po mbaron.» 38Nxënësit thanë: «Zot, ja këtu janë dy shpata!» «Ju nuk 
më kuptoni!» – u tha Jezusi. 
 
Nata e fundit: 1) Mali i Ullinjve 
(Mt. 26.36-46; Mk 14.32-42) 
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39Pastaj Jezusi doli dhe shkoi, siç e kishte zakon, në malin e Ullinjve. Pas tij shkuan 
edhe nxënësit e tij. 40Kur arritën në atë vend, ai u tha: «Lutjuni Zotit që të mos 
mposhteni në sprovën që po vjen.» 41Pastaj u largua nga ata një të hedhur guri, ra në 
gjunjë dhe u lut: 42«O Atë! Largoje prej meje këtë kupë vuajtjesh. Megjithatë, le të bëhet 
vullneti yt, e jo imi!» 43Nga qielli u shfaq një engjëll që i dha fuqi. 44Meqë e zuri një ankth 
i madh, ai u lut dhe më shumë, dhe djersa iu bë si pika gjaku që binin në tokë. 45Pasi 
u lut, u ngrit dhe shkoi te nxënësit. I gjeti në gjumë, të kapluar nga hidhërimi. 46Ai u 
tha: «Pse po flini? Ngrihuni dhe lutuni që të mos mposhteni në sprovën që po vjen.» 
47Tek po fliste, u afrua një grumbull njerëzish. Në krye të tyre ishte njëri prej të 
dymbëdhjetëve, ai që quhej Judë. Iu afrua Jezusit për ta përshëndetur me puthje. 48Por 
Jezusi i tha: «Judë, me puthje po e tradhton Birin e njeriut?» 49Kur nxënësit kuptuan 
se ç’do të ndodhte, bërtitën: «Zot, a t’i biem me shpata?» 
50Njëri prej tyre goditi shërbëtorin e kryepriftit dhe i preu veshin e djathtë. 51Por Jezusi 
tha: «Lëshojeni! Mjaft më!» Ia preku veshin dhe e shëroi. 52Pastaj iu drejtua 
kryepriftërinjve, oficerëve të rojës së Tempullit dhe këshilltarëve, të cilët kishin ardhur 
për ta arrestuar, dhe u tha: «Vërtet duhet të vinit me shpata dhe shkopinj, sikur unë të 
isha kriminel? 53Me ju isha çdo ditë në Tempull dhe nuk më arrestuat. Por tani ka 
ardhur ora juaj. Tani Zoti u dha fuqive të errëta pushtet mbi mua.» 
 
Nata e fundit: 2) oborri i rojës 
(Mt. 26.57-58, 69-75; Mk 14.53-54, 66-72; Gjn 18.12-18, 25-27) 
54Jezusin e arrestuan dhe e shpunë në shtëpinë e kryepriftit. Pjetri i shkoi pas nga 
larg. 55Njerëzit atje kishin ndezur një zjarr në mes të oborrit, dhe Pjetri u bashkua me 
të tjerët që ishin ulur përreth zjarrit. 56Një shërbëtore e pa atje, e vështroi me vëmendje 
dhe tha: «Edhe ky ishte me të!» 57Por Pjetri e mohoi: «O grua, unë nuk e njoh!» 
58Pak më vonë e vuri re një tjetër dhe i tha: «Edhe ti je njëri nga ata!» «O njeri, – u 
përgjigj Pjetri, – jo, nuk jam!» 
59Rreth një orë më vonë, i tha me këmbëngulje edhe një tjetër: «Nuk ka dyshim; edhe 
ky ishte me të, sepse edhe ky është nga Galileja!» 60«O burrë, – i tha Pjetri, – nuk kuptoj 
ç’po thua!» 
Sapo tha këto fjalë, këndoi gjeli. 61Zoti u kthye dhe drejtoi sytë nga Pjetri. Atëherë atij i 
ranë ndër mend fjalët që i kishte thënë Zoti: «Para se të këndojë gjeli, do të më mohosh 
tri herë!» 62Pjetri doli dhe qau me lot të hidhur. 
63Njerëzit që e ruanin Jezusin, e përqeshnin dhe e rrihnin; 64i mbulonin fytyrën dhe e 
pyetnin: «Pa gjeje, kush të ra? Na thuaj, meqë ti je profet!» 65Ata i thanë edhe shumë 
fyerje të tjera. 
 
Gjyqi: 1) para Këshillit të Lartë 
(Mt. 26.59-66; Mk 14.55-64; Gjn 18.19-24) 
66Pasi zbardhi dita, këshilltarët bashkë me kryepriftërinjtë dhe mësuesit e Ligjit u 
mblodhën dhe e nxorën Jezusin para Këshillit të tyre të Lartë. 67Ata i thanë: «Na thuaj, 
a je ti Mesia?» Ai u përgjigj: «Edhe po t’jua them, nuk do të më besoni. 68Në qoftë se do 
t’ju pyesja, nuk do të më përgjigjeshit e as nuk do të më lironit. 69Por duke filluar që 
tani, Biri i njeriut do të jetë i ulur në anën e djathtë të të gjithëfuqishmit Perëndi.» 
70«Pra, ti je Biri i Perëndisë?» – thirrën të gjithë. Ai u përgjigj: «Mirë e keni thënë; po, 
jam.» 71E ata thanë: «Nuk kemi më nevojë për dëshmitarë! Ja, e dëgjuam vetë nga goja 
e tij.» 
 
Gjyqi: 2) para guvernatorit romak 
(Mt. 27.1-2, 11-14; Mk 15.1-5; Gjn 18.28-38)  

Të gjithë u ngritën dhe e shpunë Jezusin te Pilati, 2ku filluan ta paditnin: «Kemi 
vënë re se ky njeri po e nxit popullin tonë për kryengritje! Tha se ne nuk duhet 

t’i japim më Cezarit tatim. Përveç kësaj, tha se është vetë Mesia, mbreti.» 3Pilati e pyeti: 
«A je ti mbreti i hebrenjve?» «Mirë po thua», – u përgjigj ai. 4Pastaj Pilati u tha 
kryepriftërinjve dhe popullit: «Te ky njeri nuk gjej asnjë arsye për dënim.» 5Por ata 
ngulën këmbë duke thënë: «Ky po e nxit popullin për kryengritje duke dhënë mësim 
nëpër gjithë Judenë. Filloi në Galile e tani erdhi deri këtu.» 
 
Gjyqi: 3) para Herod Antipës 

23
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6Pilati, kur e dëgjoi këtë, pyeti se mos ky njeri ishte galileas. 7Kur mori vesh se ai ishte 
nën juridiksionin e Herodit, e dërgoi te Herodi, i cili, gjithashtu, ndodhej atëherë në 
Jerusalem. 
8Kur e pa Jezusin, Herodi u gëzua shumë; kishte kohë që dëshironte ta shihte, sepse 
kishte dëgjuar shumë gjëra për të dhe shpresonte që do të shihte ndonjë mrekulli prej 
tij. 9I bëri shumë pyetje, por Jezusi nuk përgjigjej fare. 10Kryepriftërinjtë dhe mësuesit e 
Ligjit shkuan përpara dhe e paditën furishëm. 11Herodi dhe ushtarët e tij e përbuzën 
dhe e vunë në lojë. Pastaj e veshën me një rrobë të bardhë dhe e kthyen te Pilati. 
12Herodi dhe Pilati kishin qenë më parë armiq për vdekje, por atë ditë u bënë miq. 
 
Gjyqi: 4) dënimi me vdekje 
(Mt. 27.15-26; Mk 15.6-15; Gjn 18.39-19.16) 
13Pilati mblodhi kryepriftërinjtë, anëtarët e Këshillit të lartë dhe turmën, 14dhe u tha: 
«Këtë njeri e sollët para meje duke e paditur se po e nxit popullin për kryengritje. Ja, 
unë e mora në pyetje para jush dhe nuk gjeta tek ai asnjë faj për të cilin ju e paditni. 
15Po ashtu edhe Herodi, sepse ai e ktheu përsëri te ne. Ky nuk ka bërë asgjë që të 
meritojë vdekjen. 16Pra, do ta fshikulloj dhe do ta liroj.» 17(Për çdo festë duhej të lirohej 
nga një i burgosur.) 
18Por të gjithë ata bërtitën njëzëri: «Zhduke këtë dhe na lësho Bar-Abën.» 19Bar-Aba 
ishte futur në burg për një trazirë që kishte bërë në qytet, dhe për vrasje. 20Pilati u foli 
përsëri, sepse donte të lironte Jezusin. 21Por ata vazhduan të bërtitnin: «Kryqëzoje!» 22Ai 
u tha për të tretën herë: «Përse, ç’të keqe ka bërë? Unë nuk gjeta tek ai ndonjë faj që 
meriton vdekjen. Pra, do ta fshikulloj dhe do ta liroj.» 
23Por ata bërtitnin njëzëri dhe kërkonin që të kryqëzohej. Në fund fituan britmat e tyre. 
24Prandaj Pilati dha vendimin që kërkonin ata. 25Liroi atë që ishte në burg për trazirë e 
për vrasje, pra, atë që kërkonin ata, ndërsa Jezusin e dorëzoi për t’u kryqëzuar, që të 
plotësohej dëshira e tyre. 
 
Në vendin e Kafkës: 1) gratë e Jerusalemit 
(Mt. 27.32-44; Mk 15.21-32; Gjn 19.17-27) 
26Jezusin e shpunë për ekzekutim. Udhës zunë njëfarë Simoni nga Cireneja, që po 
kthehej nga fusha, dhe e detyruan ta mbante kryqin para Jezusit. 
27Pas Jezusit shkonte një grumbull i madh njerëzish dhe disa gra që qanin dhe 
vajtonin. 28Jezusi u kthye nga ato dhe u tha: ”Gratë e Jerusalemit, mos qani për mua, 
por qani për veten dhe për fëmijët tuaj, 29sepse po vjen koha kur do të thuhet: «Lum 
beronjat! Lum ata që nuk lindën kurrë dhe nuk kishin kujt t’i jepnin gji!» 30Në atë kohë 
do t’u thonë maleve: «Bini mbi ne!» dhe kodrave: «Na mbuloni!» 31Në qoftë se bëhet 
kështu me njeriun e pafajshëm, çfarë duhet të bëhet me popullin fajtor?” 
 
Në vendin e Kafkës: 2) kryqëzimi 
32Ata shpunë, gjithashtu, dy kriminelë për t’i ekzekutuar bashkë me Jezusin. 33Kur 
shkuan në vendin e quajtur «Kafka», e kryqëzuan atje bashkë me dy kriminelët; njërin 
në anën e djathtë e tjetrin në të majtën. 
34Jezusi thoshte: «O Atë, fali, sepse nuk dinë se ç’bëjnë!» Ata i ndanë ndërmjet tyre 
rrobat e tij dhe hodhën short për ato. 35Populli qëndronte aty dhe vështronte 
ekzekutimin.  
Kryetarët e hebrenjve e përqeshnin Jezusin: «Të tjerët i shpëtoi! Le të shpëtojë veten, në 
qoftë se është me të vërtetë Mesia, i Zgjedhuri i Perëndisë!»  

36Edhe ushtarët e vunë Jezusin në lojë; iu afruan për t’i dhënë uthull 37dhe i thanë: «Në 
qoftë se je me të vërtetë mbreti i hebrenjve, shpëtoje veten!» 38Përmbi Jezusin ishte 
mbishkrimi: «Ky është mbreti i hebrenjve.» 
 
Në vendin e Kafkës:  3) dy kriminelët 
39Njëri prej kriminelëve të kryqëzuar bashkë me të e fyeu Jezusin: «A nuk je ti Mesia? 
Shpëto veten, edhe ne!» 40Por tjetri e qortoi shokun: «Edhe tani nuk ke frikë nga 
Perëndia? Megjithatë, ti je i dënuar me vdekje, ...edhe me të drejtë! 41Ne të dy po 
vuajmë ndëshkimin që meritojmë. Kurse ai nuk bëri asnjë të keqe!» 42E Jezusit i tha: 
«Kujtomë, o Jezus, kur të vish si mbret për të mbretëruar!» 43Jezusi i tha: «Të siguroj se 
qysh sot do të jesh me mua në parajsë!» ♦ 



 900

_________ 
♦ Parajsë ishte banesa e besimtarëve.  
 
Në vendin e Kafkës: 4) vdekja dhe varrimi 
(Mt. 27.45-56; Mk 15.33-41; Gjn 19.28-30; (Mt. 27.57-61; Mk 15.42-47; Gjn 19.38-42) 
44-45Rreth orës dymbëdhjetë dielli u errësua dhe në tërë vendin u bë errësirë deri në 
orën tre të pasditës. Pastaj perdja e Tempullit u ça mes për mes. 
46Dhe Jezusi bërtiti me zë të lartë: «O Atë, po e dorëzoj shpirtin tim në duart e tua.» Me 
këto fjalë dha shpirt. 
47Kapiteni romak, i cili ishte mbikëqyrës i ekzekutimit, kur pa se ç’ndodhi, i dha lavdi 
Zotit e tha: «Sigurisht, ky njeri ishte i pafajshëm.» 48Edhe njerëzit që kishin ardhur për 
ta parë këtë ngjarje, kur panë se ç’ndodhi, u kthyen shumë të tronditur. 49Të njohurit e 
Jezusit, veçanërisht gratë që e kishin shoqëruar nga Galileja, rrinin larg dhe 
vështronin. 
50Një njeri i mirë dhe i drejtë me emrin Jozef, këshilltar nga Ramataimi, një qytet i 
Judesë, 51nuk e kishte miratuar vendimin, as veprat e të tjerëve, dhe po priste që 
Perëndia të themelonte mbretërinë e tij. 52Erdhi te Pilati dhe iu lut për trupin e Jezusit. 
53Pastaj e zbriti të vdekurin poshtë nga kryqi, e mbështolli me pëlhurë dhe e vuri në një 
varr të hapur në shkëmb, ku ende nuk ishte varrosur njeri. 54Kjo ndodhi të premten, 
pak para se të ndërronte dita. 55Ndërkaq gratë që e kishin shoqëruar Jezusin nga 
Galileja, shkuan me Jozefin, panë varrin dhe se si u vendos në të trupi i Jezusit. 
56Pastaj u kthyen në qytet dhe bënë gati vajrat dhe parfumet për të balsamuar 
kufomën. Të shtunën, sipas rregullores së Ligjit, pushuan. 
 
Ringjallja: 1) varri i zbrazët 
(Mt. 28.1-10; Mk 16.1-8; Gjn 20.1-10) 

Të dielën, herët në mëngjes, gratë shkuan te varri me vajrat e parfumuara që 
kishin bërë gati. 2Ato e gjetën gurin të rrokullisur nga gryka e varrit. 3Hynë 

brenda, por nuk e gjetën trupin e Zotit Jezus. 4Ndërsa rrinin ashtu të habitura, 
menjëherë iu afruan dy «njerëz» me rroba të shkëlqyeshme. 5Gratë u trembën dhe u 
përkulën përtokë, por të dy «njerëzit» u thanë: ”Përse e kërkoni të gjallin ndër të 
vdekurit? 6Ai nuk është këtu! U ringjall! Kujtohuni se ç’ju tha kur ishte ende në Galile: 
7«Biri i njeriut duhet t’u dorëzohet armiqve të Zotit dhe të kryqëzohet, por ditën e tretë 
do të ringjallet.»” 
8Pastaj atyre u ranë ndër mend fjalët e tij. 9U kthyen nga varri dhe ua thanë të gjitha 
këto të njëmbëdhjetëve dhe të gjithë të tjerëve. 10Atje ishin: Maria nga Magdala, 
Johana, Maria, nëna e Jakobit, si dhe disa gra të tjera. Ato u thanë apostujve se çfarë 
kishin parë. 11Por apostujt i morën këto fjalë për trillime dhe nuk u besuan. 
12Megjithatë, Pjetri u ngrit dhe vrapoi të shikonte varrin. U përkul, por pa vetëm 
pëlhurat e asgjë tjetër. U kthye në shtëpi i hutuar. 
 
Ringjallja: 2) rruga për në Emaus 
(Mk 16.12-13) 
13Po atë ditë, dy nxënës të Jezusit po shkonin në një fshat që quhej Emaus, rreth 
njëmbëdhjetë kilometra larg Jerusalemit. 14Udhës bisedonin për të gjitha gjërat që 
kishin ndodhur. 15Ndërsa po flitnin dhe po diskutonin me njëri-tjetrin, iu afrua vetë 
Jezusi dhe eci me ta. 16Por ata nuk e njohën; ata ishin si të verbuar.  

17Jezusi u tha: «Për çfarë po flitni me njëri-tjetrin udhës?» Ata u ndalën të trishtuar 
18dhe njëri prej tyre, i cili quhej Kleopa, e pyeti: «A thua ti je i vetmi i huaj në Jerusalem 
që nuk di se çfarë ka ndodhur atje këto ditë!» 19«Çfarë?» – i pyeti ai. E ata i thanë: «Ajo 
që ndodhi me Jezusin nga Nazareti. Ai ishte profet; me fjalë dhe me vepra dëshmoi për 
pushtetin e tij në sy të Perëndisë dhe të popullit. 20Por kryepriftërinjtë tanë dhe 
anëtarët e Këshillit të Lartë ia dorëzuan drejtësisë për dënim me vdekje dhe shkaktuan 
kryqëzimin e tij. 21Ne, megjithatë, shpresuam se ky ishte ai që duhej ta çlironte Izraelin. 
Sot është dita e tretë e këtyre ngjarjeve. 22Tani disa gra nga rrethi ynë na habitën edhe 
më shumë. Shkuan shumë herët te varri i tij, 23por nuk e gjetën trupin. Ato u kthyen 
dhe thanë se kishin parë disa engjëj që kishin thënë se ai ishte ringjallur. 24Disa nga 
rrethi ynë menjëherë shkuan te varri dhe e gjetën atë pikërisht siç u kishin treguar 
gratë. Dhe atë nuk e panë.» 

24
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25Pastaj Jezusi u tha: «Sa të verbuar jeni! Sa vështirë e keni të besoni gjithçka që kanë 
parashikuar profetët! 26Mesia duhej t’i pësonte këto, që të hynte në madhështinë e tij 
qiellore.» 27Dhe Jezusi u tregoi ato që ishin shkruar për të, duke filluar që nga librat e 
Moisiut dhe duke vazhduar me librat e Profetëve e me gjithë Shkrimin. 
28Ndërkaq ata i ishin afruar fshatit për ku ishin nisur, dhe Jezusi bëri sikur donte të 
shkonte më tej. 29Por ata e ndalën dhe iu lutën: «Rri me ne, sepse dita është në të 
sosur, dhe së shpejti do të erret!» Ai e pranoi ftesën e tyre dhe qëndroi me ata. 30Kur u 
ul me ta në tryezë, mori bukën, tha lutjen e falënderimit, e ndau dhe ua dha. 31Në atë 
çast atyre iu hapën sytë dhe e njohën Jezusin, por ai menjëherë u zhduk para syve të 
tyre! 32Ata i thanë njëri-tjetrit: «A nuk na digjej zemra kur na fliste udhës dhe na 
shpjegonte Shkrimin?»  

33Menjëherë u ngritën dhe u kthyen në Jerusalem. Kur arritën atje, i gjetën të 
njëmbëdhjetët bashkë me të tjerët. 34Të njëmbëdhjetëve u thanë: «Zoti u ringjall me të 
vërtetë; ai iu shfaq Simonit!» 
35Pastaj ata treguan se ç’u kishte ndodhur udhës dhe se si e kishin njohur Jezusin kur 
u kishte ndarë bukën. 
 
Ringjallja: 3) ndarja e fundit 
(Mt. 28.16-20; Mk 16.14-18; Gjn 20.19-23; Vap 1.6-8: (Mk 16.19-20; Vap 1.9-11) 
36Në këto fjalë e sipër, papritur, mes tyre qëndroi vetë Jezusi dhe tha: «Ju përshëndes!» 
37Ata, të habitur dhe me plot frikë, menduan se po shihnin një fantazmë.  

38Por ai u tha: «Pse çuditeni? Pse ju lindin këto dyshime në mendje? 39Shikoni duart 
dhe këmbët e mia: jam unë! Më prekni dhe binduni! Një fantazmë nuk është prej mishi 
dhe eshtrash që, siç po e shihni, kam unë.» 40Ndërsa po thoshte këto fjalë, u tregoi 
këmbët e duart. 41Ata ende nuk mund të besonin nga gëzimi dhe çudia, prandaj u tha: 
«A keni këtu gjë për të ngrënë?» 42Ata i sollën një kurm peshku të pjekur. 43Jezusi e 
mori dhe e hëngri para syve të tyre. 
44Pastaj u tha: ”Kur isha me ju, ju thashë: «Gjithçka që është shkruar për mua në 
Ligjin e Moisiut, në Librat e Profetëve dhe në Psalmet, duhet të plotësohet.»” 45Dhe ai i 
ndihmoi ta kuptonin Shkrimin e shenjtë siç duhet. 46«Këtu është shkruar, – u shpjegoi 
ai, – se Mesia duhet të vuajë dhe të vdesë, dhe të ringjallet nga të vdekurit ditën e tretë. 
47Në emër  
të tij do të predikohet ndër të gjithë popujt, duke filluar nga Jerusalemi, kthimi dhe 
falja e mëkateve. 48Ju jeni dëshmitarët e kësaj gjëje. 49Por unë do t’jua dërgoj Shpirtin 
që ju ka premtuar Ati im. Rrini këtu në qytet derisa të forcoheni me Fuqinë prej së 
Larti.» 
50Pastaj i mori me vete deri në skaj të Bet-Anjës. Atje ngriti duart për t’i bekuar. 51Dhe 
ndërsa po i bekonte, u nda nga ata dhe u ngrit lart në qiell. 52Por ata ranë përmbys 
para tij dhe e adhuruan. Pastaj u kthyen të gëzuar në Jerusalem, 53dhe e kaluan gjithë 
kohën në Tempull duke lavdëruar Perëndinë. 
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UNGJILLI SIPAS GJONIT 
 
Burimi i zbulimit dhe i jetës 
(Fu 8,22-31) 

Në fillim (kur Perëndia krijoi gjithçka), ishte tashmë Ai që quhet «Fjala». Ky kishte 
qenë gjithmonë me Perëndinë dhe ishte vetë Perëndi. 2Gjatë krijimit ky ishte (në 

veprim) pranë Perëndisë.♦ 3Të gjitha u krijuan me anë të tij; asgjë nuk u bë pa 
veprimin e tij. 4Ai ishte burimi i jetës, ♦♦ dhe kjo jetë ishte drita♦♦♦ e njerëzve. 5Drita 
vazhdon të ndriçojë në errësirë dhe errësira nuk e ka shuar ndonjëherë. 
6Një njeri u dërgua nga Perëndia: ai quhej Gjon. 7Ai u dërgua për të dëshmuar dritën, 
në mënyrë që ta njohin atë e ta pranojnë të gjithë. 8Ai vetë nuk ishte drita; ai kishte për 
detyrë vetëm të dëshmonte dritën. 9-10Ai, Fjala, është drita e vërtetë. Ai erdhi në botë 
për t’ua dhënë këtë dritë njerëzve. Bota u krijua me anën e tij, e megjithatë bota nuk e 
njohu. 11Erdhi në vendin e vet, por populli i vet nuk e pranoi. 12Megjithatë, disa e 
pranuan dhe besuan në të. Atyre u dha të drejtën të bëheshin fëmijë të Perëndisë. 
13Kështu u bënë♠♠♠♠ jo me lindje natyrore ose sepse njerëzit deshën kështu, por sepse 
Perëndia u dha atyre jetën e re. 
14Ai, Fjala, u bë njeri, njeri i gjallë, dhe u vendos në mesin tonë. Ne pamë fuqinë dhe 
madhështinë e tij qiellore, madhështinë që i përket, plot hir dhe të vërtetë, Birit të 
dashur që erdhi nga Ati. 15Gjoni u paraqit si dëshmitar i tij dhe thirri: ”Ky është ai për 
të cilin ju thashë: «Pas meje vjen një njeri që është më i madh se unë; sepse para se të 
lindja unë, ai ekzistonte që nga përjetësia.»” 16Ai na dhuroi, nga pasuria e tij, dëshmi 
pas dëshmie të mëshirës së tij. 17Me anë të Moisiut, Perëndia na dha Ligjin, ndërsa me 
anë të Jezusit, Mesisë, erdhi mëshirë♠♠♠♠♠♠♠♠ dhe e vërteta. ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ 18Askush nuk e ka parë ♣♣♣♣ 
ndonjëherë Perëndinë; por Biri i dashur, që është vetë Perëndi dhe që ka të njëjtën 
natyrë me të, e bëri atë të njohur. 
__________ 
♦ Aluzion për veprimin e Fjalës pranë Perëndi Atit gjatë krijimit (shih Fjalët e urta 8). 
♦♦ Fjala është burimi i vetëm i jetës së përjetshme (d.m.th. i pavdekshmërisë). 
♦♦♦ Fjala është burimi i vetëm i zbulimit të Perëndisë, dhe kështu autori i vërtetë i Shkrimit të 
shenjtë. ♠♠♠♠ Vetëm një dorëshkrim (kodi latin i Veronës) e lidh këtë fjali me lindjen e Jezusit prej 
virgjëreshës. «Ata besuan në emrin e atij që lindi jo me lindje natyrore», etj. ♠♠♠♠♠♠♠♠ aludim për 
veprat e tij të mëshirëshme ♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠ aludim për mësimin e tij ♣♣♣♣ Kundër pohimit të gnostikëve që 
thoshin se Perëndia mund të shihet drejtpërdrejt në vegime nëpërmjet ekstazës. 
 
Gjon Pagëzori nuk është Mesia 
(Mt 3,1-12; Mk 1,1-8; Lk 3,1-18) 
19Gjoni po jepte dëshminë e tij kur u shfaqën priftërinjtë dhe levitët, të dërguar nga 
udhëheqësit e hebrenjve të Jerusalemit. Ata e pyetën: «Kush je ti?» 20Gjoni nuk iu 
shmang pyetjes, por u tha haptazi: «Unë nuk jam Mesia.» 21«Kush je ti, pra?» – e pyetën 
ata. «A je Elija?» «Jo, as Elija nuk jam», – u përgjigj Gjoni. «A je ti Profeti i pritur?» – 
pyetën ata. «Jo», – u përgjigj. 22«Na thuaj, pra, kush je ti», – thanë. – Ata që na dërguan, 
kërkojnë përgjigje nga ne. Ç’thua për vete?» 23Gjoni u përgjigj: «Unë jam ai për të cilin 
profeti Isaia tha: Në shkretëtirë thërret dikush: Ndërtoni për Perëndinë tonë një udhë të 

drejtë!» 
24Njerëzit që ishin dërguar nga farisenjtë, 25e pyetën Gjonin: «Në qoftë se ti nuk je as 
Mesia, as Elija, as Profeti, atëherë përse po i pagëzon njerëzit?» Gjoni u përgjigj: 26«Unë 
po pagëzoj vetëm me ujë. Midis jush qëndron ai që ju nuk e njihni. 27Unë jam 
paraardhësi i tij, e megjithatë nuk jam i denjë për të qenë skllavi i tij më i përulur.» 
28Kjo ndodhi në Bet-Anje, në bregun tjetër të lumit Jordan, ku Gjoni po pagëzonte. 
 
Qengji i flijimit i dhënë nga Perëndia 
29Të nesërmen, kur Gjoni e pa Jezusin duke u afruar, tha: ”Ja, qengji i Perëndisë që ia 
shlyen mëkatin botës! 30Atë kisha ndër mend kur thashë: «Pas meje vjen njeriu që 
është më i madh se unë»; sepse megjithëse linda para tij, ai është para meje. 31Por kur 
e thashë këtë, ende nuk e dija se kush ishte ai. Fillova të pagëzoja me ujë në mënyrë 
që ky t’i zbulohej popullit të Izraelit.” 32Gjithashtu, Gjoni dha dëshminë që vijon: ”Pashë 
se si Shpirti i Perëndisë zbriti si pëllumb dhe zuri vend mbi të. 33Më parë nuk e dija se 
ishte ai. Por Perëndia që më dërgoi në emrin e tij të pagëzoja me ujë si shenjë pendimi, 
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më tha: «Kur ta shohësh njeriun mbi të cilin ulet Shpirti i Perëndisë e rri mbi të, 
atëherë do ta dish se ky është Mesia – ai që pagëzon me Shpirtin e Perëndisë.» 
34Pikërisht këtë pashë, – tha Gjoni, – dhe garantoj se ky është Biri i Perëndisë.” 
 
Dishepujt e parë 
35Të nesërmen Gjoni po qëndronte në të njëjtin vend bashkë me dy dishepujt e tij. 36Kur 
e pa Jezusin duke kaluar pranë, tha: «Ky është qengji që Perëndia na ka dhënë për 
flijim.» 37Të dy nxënësit e dëgjuan këtë dhe shkuan pas Jezusit. 38Jezusi u kthye, pa se 
po e ndiqnin dhe i pyeti: «Ç’kërkoni?» Ata iu përgjigjën: «Ku banon, rabin?» (rabin do të 
thotë ’Mësues’) 39«Ejani e do të shihni!» – u përgjigj ai. Ata u nisën bashkë me të, panë 
se ku po banonte dhe e kaluan pjesën tjetër të ditës me të. Ishte afërsisht ora dhjetë. 
40Njëri prej dy vetave që e kishte dëgjuar dëshminë e Gjonit për Jezusin dhe kishte 
shkuar pas tij, quhej Andre. Ishte vëllai i Simon Pjetrit. 41Kur e takoi pas pak të 
vëllanë, Simonin, i tha: «E gjetëm Mesinë.» 42Pastaj e solli te Jezusi, i cili e vështroi me 
vëmendje e i tha: «Ti je Simoni, biri i Gjonit. Ti do të quhesh Kefa.» Kefa do të thotë 
aramaisht: Pjetër; njeri i ngurtë. 
 
Filipi dhe Natanaeli 
43Të nesërmen Jezusi vendosi të nisej për në Galile. Ai takoi Filipin dhe i tha: «Eja me 
mua!» 44Filipi ishte, ashtu si Andreu dhe Pjetri, nga Bet-Caida. 45Filipi e kërkoi përsëri 
Natanaelin dhe i tha: «Kemi gjetur atë për të cilin shkruan Moisiu në librat e Ligjit dhe 
të cilin e parashikonin profetët. Është Jezusi nga Nazareti, biri i Jozefit.» 46«A mund të 
dalë prej Nazaretit diçka e mirë?» – pyeti Natanaeli. Por Filipi i tha: «Eja me ne e bindu 
vetë!» 47Kur e pa Natanaelin duke iu afruar, Jezusi tha: «Ja, po vjen një izraelit i vërtetë, 
një njeri pa mashtrim.» 
 48Natanaeli e pyeti: «Nga më njeh?» Jezusi iu përgjigj: «Para se të të thoshte Filipi, që të 
vije me të, të pashë ♦ (me shpirt kur po mendoheshe) nën fik.» 49Pastaj Natanaeli i tha: 
«Ti je Biri i Perëndisë! Ti je Mbreti i Izraelit!» 50Jezusi tha: «Tani po më beson sepse të 
thashë që të pashë nën fik. Ti do të shohësh edhe gjëra më të mëdha se kjo.» 51E 
vazhdoi: «Ju siguroj se do të shihni qiellin e hapur dhe lajmëtarë engjëllorë të 
Perëndisë duke qarkulluar midis Perëndisë në qiell dhe Birit të njeriut në tokë.» 
_______ 
♦ dëshmi për dhunti largpamjeje – ai është profet. 
 
Shenja e parë mesianike: Jezusi e kthen ujin në verë 

1-2Pas dy ditësh, në Kanë të Galilesë u bë një dasmë. Jezusi ishte i ftuar bashkë me 
dishepujt e tij. Edhe nëna e tij ishte aty.  

3Kur mbaroi rezerva e verës, nëna e Jezusit i tha atij: «Nuk kanë më verë!♦ » 4Jezusi iu 
përgjigj: «Se ç’do të bëj unë, është puna ime e jo puna jote! A nuk erdhi koha ime?» 
5Nëna iu drejtua shërbëtorëve dhe u tha: «Bëni si t’ju urdhërojë ai!» 6Në shtëpi ishin 
gjashtë qypa balte, secili zinte njëqind litra. Ata përdoreshin për pastrimin që cakton 
Ligji. 7Jezusi u tha shërbëtorëve: «Mbushini këto enë me ujë!» Ata i mbushën deri në 
grykë. 8Pastaj i urdhëroi shërbëtorët: «Nxirrni një mostër dhe silljani dollibashit.» Ata 
vepruan ashtu.  

9Dollibashi e provoi ujin e kthyer në verë, por nuk e dinte nga kishte ardhur vera; 
vetëm shërbëtorët që ia kishin sjellë ujin, e dinin. Prandaj e thirri dhëndrin 10dhe i tha: 
«Çdo njeri vë më parë në tryezë verën më të mirë dhe, pasi të dehen mysafirët, sjell verë 
më të keqe. Por ti e ke ruajtur verën më të mirë për në fund!»  

11Kjo ishte mrekullia e parë ♦♦ në Kanë të Galilesë, të cilën Jezusi e bëri si shenjë 
mesianike; tregoi madhështinë e tij qiellore dhe nxënësit e tij besuan se ai ishte Mesia.  

12Pas kësaj Jezusi shkoi bashkë me nënën, vëllezërit dhe nxënësit e tij në Kafarnaum 
dhe qëndroi atje disa ditë. 
__________ 
♦  Vera simbolizon zakonisht gjakun; kështu Jezusi plotëson atë që i mungonte judaizmit – 
gjakun e flijimit të pajtimit të Mesisë për t’u dhënë njerëzve jetën e përjetshme. 
♦♦  Kështu Gjoni i kundërshton gnostikët që pohonin se Jezusi kishte bërë disa mrekulli gjatë 
fëmijërisë. Shenjat mesianike janë ato mrekulli që, sipas pritjes së hebrenjve, mund t’i kryejë 
vetëm Mesia. 
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Jezusi – Perëndia ndër ne 
(Mt 21,12-13 ; Mk 11,15-17 ; Lk 19,45-46) 
13Kur po afrohej festa e Pashkës, Jezusi shkoi në Jerusalem. 14Në Tempull gjeti tregtarë 
që shitnin qe, dele dhe pëllumba; edhe ata që merreshin me këmbim parash ishin ulur 
para tavolinave të tyre. 15Jezusi bëri një kamxhik litari dhe dëboi nga Tempulli të gjitha 
delet dhe gjedhët. Përmbysi tavolinat e këmbyesve të parave dhe ua derdhi të hollat në 
tokë. 16Shitësit e pëllumbave i urdhëroi: «Hiqini këto sende! Mos e bëni treg Shtëpinë e 
Atit tim!» 17Më vonë nxënësit kujtuan fjalën e shkruar në Shkrimin e shenjtë: Dashuria 

për Shtëpinë Tënde më djeg përbrenda si zjarr! 18Atëherë ndërhynë udhëheqësit e 
hebrenjve dhe e pyetën: «Si mund ta dimë nëse ti ke të drejtë ta bësh një gjë të tillë? Na 
jepni dëshmi për këtë!» 19Jezusi u përgjigj: 
«Shkatërrojeni këtë Tempull, dhe brenda tri ditësh do ta rindërtoj!» 20Ata iu përgjigjën: 
«Për ndërtimin e këtij Tempulli na janë dashur dyzet e gjashtë vjet, e ti do ta rindërtoke 
brenda tri ditësh?!» 21Por Jezusi fliste për «tempullin» e trupit të tij. 22Kur u ringjall më 
vonë nga të vdekurit, nxënësit e mbajtën mend këtë fjalë. Pastaj i besuan Shkrimit të 
shenjtë dhe asaj që u kishte thënë Jezusi. 
 
Jezusi i njeh mendimet e fshehta  
23Ndërsa Jezusi qëndronte në Jerusalem për festën e Pashkës, kur panë mrekullitë që 
bëri, shumë veta filluan të besonin se ai ishte Mesia. 24Por Jezusi nuk u zinte besë, 
sepse i njihte fare mirë qëllimet e tyre. 25Nuk ishte nevoja t’i tregonte ndokush për 
njerëzit, sepse ai e njihte fare mirë mentalitetin e tyre. 
 
Jezusi dhe judaizmi 

Njëri prej anëtarëve të Këshillit të lartë ishte një farise me emrin Nikodem. 2Një natë 
i erdhi Jezusit dhe i tha: «Ne e dimë se Perëndia të dërgoi dhe të emëroi mësues. 

Vetëm me ndihmën e Perëndisë mund t’i bëjë njeriu mrekullitë që bën ti.» 3Jezusi iu 
përgjigj: «Të siguroj se vetëm ai që lind sërish mund të ketë vend në mbretërinë e 
Perëndisë.» 4«Si mund të lindë një i rritur përsëri?» – e pyeti Nikodemi. – «A mund të 
kthehet në mitrën e nënës së tij dhe të lindë për herë të dytë?!» 5Jezusi tha: «Të siguroj 
se vetëm ai që lind me anë të ujit dhe të Shpirtit, mund të hyjë në mbretërinë e 
Perëndisë. 6Ajo që lind prej njerëzve, mbetet njerëzore. Ajo që është shpirtërore, lind 
vetëm me anë të Shpirtit të Perëndisë. 7Mos u çuditni kur të them: Ju të gjithë duhet të 
lindni sërish. 8Era fryn ku t’i pëlqejë. Megjithatë, dëgjohet vetëm fëshfërima e saj, por 
nuk dihet se nga vjen ose ku shkon. 
Kështu është edhe me ata që lindin me anë të Shpirtit.» 9«Si është e mundur kjo?» – 
pyeti Nikodemi. 10Jezusi iu përgjigj: «Ti je mësues i njohur në Izrael, e megjithatë nuk e 
di? 11Unë do të ta tregoj shumë qartë: Ne flasim për gjërat që njohim, dhe dëshmojmë 
për çfarë shohim. Por askush nuk është gati ta pranojë dëshminë tonë. 12Ti nuk më 
beson kur të flas për gjërat që ndodhin në tokë. Atëherë si mund të më besosh për ato 
që ndodhin në qiell? 13E megjithatë askush nuk ka qenë në qiell përveç meje, Birit të 
njeriut, që zbrita nga qielli. 14Dhe ashtu siç e ngriti Moisiu shtyllën me gjarpër bronzi 
botërisht në shkretëtirë, ashtu edhe Biri i njeriut duhet të ngrihet (në kryq), 15që 
kushdo që beson në të, të ketë jetën e përjetshme.» 
16Po, Perëndia aq shumë e deshi botën, saqë dha Birin e tij të dashur, që të mos 
humbasë kushdo që beson në të, por të ketë jetën e përjetshme. 17Perëndia nuk e 
dërgoi Birin e tij në botë që t’i dënojë njerëzit, por që t’i shpëtojë ata. 18Kush beson në 
Birin e Perëndisë, nuk do të dënohet. Por kush nuk beson, është tashmë i dënuar, 
sepse nuk e pranoi Birin e dashur të Perëndisë. 19E ky është shkaku i dënimit: Dritaa 
erdhi në botë, por njerëzve u pëlqeu më shumë errësira, sepse ata vazhdojnë të 
veprojnë keq. 20Kushdo që bën keq, e urren Dritën dhe qëndron në errësirë, që të mos 
duken veprat e tij të këqija. 21Por ai që e dëgjon të Vërtetën,♦ vjen te Drita, sepse drita 
tregon se veprat e tij janë kryer në pajtim me vullnetin e Perëndisë. 
_________ 
♦  Drita shënon Jezusin, kurse e Vërteta Perëndi Atin. 
 
Mesia dhe Gjon Pagëzori 
22Pas kësaj Jezusi shkoi bashkë me nxënësit e tij në krahinën e Judesë. Aty kaloi pak 
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kohë me ta duke pagëzuar njerëzit. 23Edhe Gjoni po pagëzonte në Einon, afër Salemit, 
sepse atje kishte shumë burime. Tek ai shkonin gjithnjë e më shumë njerëz për t’u 
pagëzuar; 24sepse në atë kohë nuk e kishin futur ende në burg. 25Njëherë, ndërmjet 
disa nxënësve të Gjonit dhe një judeasi lindi grindje për rëndësinë relative të 
pagëzimeve të ndryshme. 26Për këtë ata shkuan te Gjoni dhe e pyetën: «A të kujtohet 
njeriu që të bëri vizitë matanë Jordanit, të cilin ti e tregove me gisht? Tani po pagëzon 
dhe ai, dhe të gjithë shkojnë tek ai!» 27Gjoni iu përgjigj: «Askush nuk mund të bëjë atë 
për të cilën Perëndia nuk i ka dhënë pushtet. 28Ju vetë mund të dëshmoni se thashë: 
Unë nuk jam Mesia, por jam vetëm i dërguari i tij. 29Kush merr nusen,♦ është 
dhëndri.♦♦ Nuni ♦♦♦ rri thjesht pranë tij. Kur dëgjon që dhëndri ngazëllohet, gëzohet 
edhe ai. I tillë është edhe gëzimi im; ai ka arritur kulmin. 30Ndikimi i tij duhet të 
shtohet, kurse ndikimi im duhet të zvogëlohet. 31Kush vjen nga lart, është mbi të gjithë 
të tjerët. Kush është prej tokës, i takon tokës dhe flet ashtu siç flasin njerëzit. Por kush 
vjen nga qielli, 32flet për atë që ka parë e dëgjuar. E megjithatë askush nuk e dëgjon. 
33Kush e dëgjon, mëson se Perëndia thotë të vërtetën. 34Ai që vjen me fuqi të plotë nga 
Perëndia, flet fjalët e Perëndisë, sepse Perëndia e frymëzon me Shpirtin e vet. 35Ati e do 
Birin dhe i dha atij fuqi të plotë. 36Kush beson në Birin, ka jetën e përjetshme. Kush 
nuk i nënshtrohet Birit, nuk do ta gjejë kurrë jetën e përjetshme, por do të mbetet 
gjithmonë nën zemërimin e Perëndisë.» 
____________ 
♦  populli i Zotit,  ♦♦  Mesia. ♦♦♦  Gjon Pagëzori 
. 
 Mesia dhe samarianët 

Farisenjtë dëgjuan se Jezusi po fitonte më shumë nxënës se Gjoni, dhe po i 
pagëzonte. 2Në të vërtetë, Jezusi nuk pagëzonte vetë, por nxënësit e tij. 3Kur mori 

vesh se çfarë flitnin njerëzit për këtë, Jezusi u largua nga Judeja dhe u kthye në Galile. 
4Udha e tij kalonte nëpër Samari. 5Kështu iu afrua fshatit Sukar, i cili shtrihet jo larg 
nga fusha që Jakovi i la birit të tij, Jozefit. 6Atje ndodhej pusi i Jakovit. Jezusi ishte i 
lodhur nga udha e gjatë dhe u ul pranë pusit. Ishte afërsisht ora gjashtë e mbrëmjes. 7-

8Nxënësit e tij ishin nisur për të blerë ushqim. Pas pak pusit iu afrua një grua 
samariane për të nxjerrë ujë, dhe Jezusi i tha: «Më jep të pi pak ujë!» 9Gruaja iu 
përgjigj: «Ti je hebre, kurse unë samariane. Si mund të më lutesh ti mua, një gruaje 
samariane, për pak ujë?» — Hebrenjtë i shmangen çdo kontakti me samarianët — 
10Jezusi iu përgjigj: «Po ta dije se çfarë dëshiron të të dhurojë Perëndia dhe se kush 
është ai që po të lutet për pak ujë, atëherë ti do t’i luteshe atij, dhe ai do të të jepte ujë  
burimi!» 11«Ti nuk ke as kovë, – tha gruaja, – e pusi është i thellë. Atëherë nga mund të 
marrësh ujë burimi? 12Këtë pus na e ka lënë i pari ynë, Jakovi. Në të piu ai vetë, si dhe 
bijtë e tij dhe bagëtitë e tij. Mos do të thuash se ti je më i madh se Jakovi?» 13Jezusi iu 
përgjigj: «Kushdo që e pi këtë ujë, do të ketë përsëri etje. 14Kurse kush do të pijë ujin që 
do t’ia jap unë, nuk do të ketë më etje kurrë, sepse uji që do t’ia jap unë, do të bëhet në 
të burim i jetës së përjetshme.» 15«Më jep mua nga ai ujë, – i tha gruaja, – e atëherë nuk 
do të kem më etje e nuk do të më duhet të vij këtu që të nxjerr ujë!» 16Jezusi i tha: 
«Shko e sill burrin tënd këtu!» 17«Unë nuk kam burrë», – i tha ajo. ”Mirë the, – ia ktheu 
Jezusi, «Nuk kam burrë». 18Je martuar pesë herë, dhe ai me të cilin jeton, nuk është 
burri yt! Për këtë the të vërtetën!” 19«Po shoh se je profet», – i tha gruaja. 20 – «Të parët 
tanë e adhuruan Perëndinë (në tempullin tonë) në këtë mal. Ju hebrenj pohoni të 
kundërtën; se Jerusalemi është vendi ku duhet të adhurohet Perëndia.» 21Jezusi i tha: 
«Më beso mua, po vjen koha kur njerëzit nuk do ta adhurojnë Atin as në këtë mal, as 
në Jerusalem. 22Ju samarianët vërtet nuk e njihni Perëndinë që adhuroni; por ne e 
njohim, sepse Shpëtimtari vjen nga hebrenjtë. 23-24Por po vjen koha, e tashmë filloi kur 
Shpirti i së Vërtetës do t’i bëjë njerëzit të aftë ta adhurojnë Atin në çfarëdo vendi. 
Perëndia është krejtësisht ndryshe nga kjo botë; ai është Shpirt i fuqishëm, e ata që 
duan ta adhurojnë, duhet të jenë të rilindur me anë të Shpirtit të së Vërtetës. Perëndia 
dëshiron të adhurohet nga njerëz të tillë.» 25Gruaja i tha: «E di se do të vijë Mesia,  që 
quhet Krisht. Kur të vijë, do të na zbulojë gjithçka.» 
26Jezusi iu përgjigj: «Unë jam Mesia, unë që po flas me ty!» 
27Pikërisht në këtë çast arritën nxënësit e tij. U habitën shumë pse ai po fliste me një 
grua. Por askush nuk e pyeti: «Ç’kërkon prej saj?» ose «Pse po flet me të?» 28Gruaja la 
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qypin, shkoi në fshat dhe u tha njerëzve: 29«Ejani të shihni njeriun që më tregoi 
gjithçka që kam bërë. A mos është ai Mesia?» 30Pastaj Jezusit i dolën të gjithë përpara. 
 
Nxënësit e Jezusit shfrytëzojnë punën e Gjonit në Samari 
31Ndërkohë nxënësit i thirrën Jezusit: «Rabin, ha diçka!» 32Por ai iu përgjigj: «Unë jetoj 
me një lloj ushqimi që ju nuk e njihni.» 33Ata pyetën njëri-tjetrin: «A mos i solli ndokush 
ushqim?» 34Jezusi u tha: «Ushqimi im është të dëgjoj Atë që më dërgoi dhe të bëj veprën 
me të cilën më ngarkoi Ai. 35Ju mendoni sipas proverbit: ’Të korrat vijnë pas katër 
muajsh!’ Por unë po ju them: Shikoni arat. Gruri është gati për korrje. 36Kush korr 
tani, merr pagën dhe mbledh frytin për jetën e përjetshme. Ai gëzohet për pagën e tij 
bashkë me atë që mbjell. 37Por proverbi realizohet kur thuhet se ’njëri mbjell, kurse 
tjetri korr’. 38Unë ju dërgova për të korrur në fushën që nuk e punuat. Të tjerët ♦ 
punuan aty përpara jush, e ju shfrytëzoni punën e tyre.» 39Shumë samarianë në atë 
vend filluan të besonin në Jezusin në bazë të dëshmisë së gruas: ’Më tregoi gjithçka që 
kam bërë.’ 40Kur shkuan tek ai, iu lutën të rrinte tek ata, dhe ai qëndroi dy ditë midis 
tyre. 41Edhe të tjerët besuan në Jezusin, në bazë të fjalëve të tij. 42Ata i thanë gruas: 
«Tani nuk besojmë (vetëm) pse na tregove ti; e dëgjuam vetë dhe e dimë se ai është me 
të vërtetë Shpëtimtari i botës.» 
__________ 
♦ aludim për punën përgatitore të Gjon Pagëzorit dhe dishepujve të tij në Samari. 

 
Shenja e dytë mesianike: Kur Ai flet, bëhet çdo gjë; kur jep urdhër, zbatohet (Psalmi 
33, 9). 
43Pasi qëndroi atje dy ditë, Jezusi u nis nga krahina dhe shkoi nëpër Galile. 44Ai kishte 
thënë vetë: ’Profeti nuk nderohet në vendlindjen e tij.’ 45Por kur mbërriti në Galile, 
njerëzit e pritën mirë. Ata kishin qenë në festën e Pashkës në Jerusalem dhe kishin 
parë çdo gjë që Jezusi kishte bërë atje në kohën e festës. 46Jezusi erdhi përsëri në Kanë 
të Galilesë, ku e kishte kthyer ujin në verë. Në Kafarnaum banonte një njeri që ishte në 
shërbimin mbretëror; biri i tij ishte i sëmurë. 47Kur dëgjoi se Jezusi kishte ardhur nga 
Judeja në Galile, shkoi tek ai dhe iu lut: «Eja në Kafarnaum dhe shëroje birin tim; ai 
është në prag të vdekjes.» 48Jezusi i tha: «Ju të gjithë më besoni vetëm kur shihni 
mrekullitë dhe veprat e mëdha që po bëj.» 49Njeriu iu lut: «Eja me mua, para se të më 
vdesë biri!» 50«Kthehu në shtëpi, – i tha Jezusi, – se biri t’u shërua!» Njeriu e besoi atë 
që tha Jezusi, dhe shkoi. 51Rrugës për në shtëpi i dolën përpara shërbëtorët e tij dhe i 
thanë: «Biri t’u shërua!» 52I pyeti se kur kishte filluar të bëhej më mirë dhe ata iu 
përgjigjën: «Dje rreth orës shtatë të mbrëmjes e liruan ethet!» 
53Atëherë i ati e kuptoi se kjo kishte ndodhur pikërisht në atë orë kur Jezusi i kishte 
thënë: «Biri t’u shërua!» Që atëherë ai besoi në Jezusin, dhe bashkë me të, e gjithë 
shtëpia e tij. 54Kjo ishte mrekullia e dytë që Jezusi bëri pasi u kthye nga Judeja në 
Galile. 
 
Shenja e tretë mesianike: Paralitikët do të kërcejnë nga gëzimi (Isaia 35,6) 

Pas pak u bë një festë e hebrenjve dhe Jezusi shkoi në Jerusalem. 2Pranë Portës së 
Deleve, në Jerusalem, ndodhet një banjë popullore me pesë galeri të hapura. 

Aramaisht ajo quhet Bet-Eshda. 3Në këto galeri kishte shumë të sëmurë, si: të verbër, 
të paralizuar dhe tuberkulozë. Ata pritnin lëvizjen e ujit. 4Në të vërtetë, herë pas herë 
vinte një engjëll i Zotit dhe e dallgëzonte ujin, dhe ai që hynte i pari në pellg pas 
dallgëzimit të ujit, shërohej pavarësisht se nga ç’sëmundje vuante. 5Ndër ta ishte një 
njeri i sëmurë që prej 38 vjetësh. 6Jezusi pa se ai ishte shtrirë aty. Ai e dinte se sa kohë 
vuante nga sëmundja e tij dhe e pyeti: «A dëshiron të shërohesh?» 7I sëmuri iu përgjigj: 
«Nuk kam asnjeri për të më ndihmuar të zbres në ujë kur uji fillon të lëvizë. Kur 
përpiqem vetë, gjithnjë shkon dikush tjetër para meje.» 8Jezusi i tha: «Ngrihu, merre 
shtrojën tënde dhe ec!» 9Ai u shërua menjëherë. Mori shtrojën e tij dhe eci përsëri. 
Kjo ngjarje ndodhi një të shtunë. 10Për këtë arsye udhëheqësit fetarë i thanë njeriut që 
ishte shëruar: «Sot është e shtunë – ndalohet ta mbash shtrojën tënde!» 11Ai iu përgjigj: 
«Njeriu që më shëroi, më urdhëroi ta marr shtrojën time e të ecë.» 12Ata e pyetën: «Kush 
qenka ai që të urdhëroi të marrësh shtrojën e të ecësh?» 13Por ai nuk dinte gjë. Jezusi 
tashmë ishte larguar nga vendi për shkak të grumbullimit të njerëzve.  
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14Më vonë Jezusi e ndeshi atë person në Tempull dhe i tha: «Dëgjo mirë! Tani je i 
shëndoshë. Mos bëj mëkat më, përndryshe do të të ndodhë diçka më e keqe.»  

15I shëruari shkoi dhe i lajmëroi udhëheqësit fetarë se Jezusi kishte qenë ai që e kishte 
shëruar. 16Që atëherë Jezusin filluan ta përndiqnin sepse kishte shëruar të shtunën. 
17Por Jezusi u tha: «Ati im është gjithnjë në veprim, ashtu edhe unë.»  

18Pas kësaj ata ishin edhe më të vendosur ta vritnin. Në të vërtetë, Jezusi jo vetëm që 
kishte shkelur rregullin e së shtunës, por madje edhe pohonte se Perëndia ishte Ati i 
tij, dhe kështu barazohej me Perëndinë. 
 
Fuqia e plotë e Birit 
19Jezusi u dha këtë përgjigje qortimeve të tyre: «Ju siguroj se Biri nuk mund të bëjë 
asgjë nga vetja. Ai vepron vetëm sipas shembullit të Atit. Atë që bën Ai, e bën edhe Biri. 
20Ati i sqaron të gjitha ato që bën Ai, sepse e do. Ai do ta ngarkojë me detyra edhe më të 
mëdha, dhe ju do të çuditeni për këto. 21Ashtu siç i ringjall Ati të vdekurit dhe u jep 
atyre jetën e re, po ashtu edhe Biri ia jep jetën atij që do. 22Ati i dorëzoi Birit tërë 
pushtetin e tij gjykues; ai vetë nuk i shpall askujt vendim gjyqësor. 23Të gjithë duhet ta 
nderojnë Birin siç nderojnë edhe Atin. Kush nuk e nderon Birin, nuk e nderon as Atin 
që e dërgoi. 24Ju siguroj se të gjithë ata që e dëgjojnë fjalën time dhe i besojnë Atij që 
më dërgoi, do të jetojnë përgjithmonë. Ata nuk do të dënohen. Tashmë kanë kaluar 
nga vdekja (shpirtërore) në jetën e përjetshme. 25Ju siguroj se koha po afrohet — 
tashmë filloi — kur të vdekurit do të dëgjojnë zërin e Birit të Perëndisë, e kush e 
dëgjon, do të kthehet në jetë. 26Ati është burimi i tërë jetës dhe ai i dha Birit pushtetin 
për ta dhuruar jetën siç bën vetë ai. 27Ai e emëroi Birin gjykatës, sepse ai është Biri i 
njeriut. 28Mos u çuditni! Po vjen koha kur të gjithë ata që pushojnë në varre, do të 
dëgjojnë zërin e tij 29dhe do të dalin. Kush ka bërë mirë, do të ringjallet për të marrë 
jetën e përjetshme; kurse kush ka bërë keq, do të ringjallet për të marrë dënimin e tij. 
30Unë nuk mund të bëj asgjë nga vetja, por shpall vendimin gjyqësor ashtu siç më thotë 
Ati. Vendimi im është i drejtë, sepse nuk zbatoj vullnetin tim, por vullnetin e Atij që më 
dërgoi. 
 
Dëshmitarët për Jezusin 
31Në qoftë se do të dëshmoja për vetveten, dëshmia ime nuk do të ishte e pranueshme. 
32Por kam një dëshmitar që dëshmon për mua, dhe unë e di se ai flet të vërtetën për 
mua. 33Ju dërguat lajmëtarë te Gjoni, dhe dëshmia e tij për mua është e vërtetë. 34Unë, 
vetë, nuk kam nevojë që njerëzit të dëshmojnë për mua; i referohem Gjonit vetëm sepse 
dëshiroj që ju të shpëtoni. 35Gjoni i ngjante kandilit të ndezur, dhe për pak kohë u 
gëzuat për dritën e tij. 36Por unë zotëroj dëshminë që ia kalon shumë më tepër 
dëshmisë së Gjonit për mua: veprat me të cilat Ati im më ngarkoi dhe të cilat i kryej. 
Ato flasin për mua dhe vërtetojnë se më dërgoi Ati im. 37Kështu dëshmoi për mua vetë 
Ati që më dërgoi. Ju nuk e dëgjuat kurrë zërin e tij, as e patë formën e tij. 38Fjala e tij 
nuk zuri vend te ju, sepse ju nuk besoni në atë që Ai dërgoi. 39Ju kërkoni në Shkrimet 
e shenjta dhe mendoni se duke i pasur ato, keni edhe jetën e përjetshme — dhe 
pikërisht ato dëshmojnë për mua. 40Por ju nuk jeni gati të vini tek unë për ta gjetur 
jetën e përjetshme. 41Unë nuk kërkoj të nderohem nga njerëzit. 42Ju njoh; në zemrat 
tuaja nuk ka dashuri për Perëndinë. 43Unë kam ardhur në emër të Atit tim, por ju nuk 
më pranoni. Por kur të vijë ndonjë tjetër ♦ në emrin e vet, ju do ta pranoni. 44Për ju më 
shumë rëndësi ka të pranoni miratim nga njëri-tjetri; por nuk e kërkoni miratimin që 
vjen nga Perëndia. Prandaj nuk jeni ende në gjendje të më besoni mua. 45Mos mendoni 
se do t’ju akuzoj para Atit tim. Moisiu ju akuzon, po ai Moisi tek i cili varni shpresat 
tuaja. 46Në qoftë se besonit me të vërtetë në Moisiun, do të besonit edhe në mua; sepse 
ai shkroi për mua. 47Por kur ju nuk i besoni asaj që ai shkroi për mua, si mund t’u 
besoni fjalëve të mia?» 
__________ 
♦ aludim për mesinë e rremë, antikrishtin. 
 
Shenja e katërt mesianike: Ai do ta ushqejë popullin e tij si bariu (Isaia 40,11) 
(Mt 14,18-21; Mk 6,30-44; Lk 9,10-17) 

Pastaj Jezusi kaloi në bregun tjetër të liqenit të Galilesë, i cili quhet edhe liqeni i 
Tiberiadit. 2Atë e ndiqte një grumbull i madh njerëzish, sepse e kishin parë se si i 6
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kishte shëruar të sëmurët. 3Jezusi u ngjit në një kodër dhe u ul të rrinte bashkë me 
nxënësit e tij. 4Ishte pak para festës së Pashkës. 5Jezusi ngriti sytë dhe pa një grumbull 
njerëzish që po i afrohej. Ai iu drejtua Filipit dhe i tha: «Ku mund të blejmë ushqim të 
mjaftueshëm për gjithë këta njerëz?» 6U shpreh kështu për ta vënë Filipin në provë, 
sepse ai e dinte se ç’do të bënte. 7Filipi iu përgjigj: «As dyqind monedha të argjendta 
nuk do të mjaftonin për t’i dhënë secilit nga një thërrime.» 8Andreu, një nxënës tjetër, 
vëllai i Simon Pjetrit, tha: 9«Këtu është një djalosh që ka pesë bukë elbi dhe dy peshq. 
Por çfarë mund të jenë ato për gjithë këta njerëz?» 10«Thuajuni njerëzve të ulen!» – tha 
Jezusi. U ulën mbi barin e dendur që mbulonte tokën në atë vend. Ishin rreth pesë 
mijë burra. 11Jezusi mori bukët, tha lutjen e falënderimit dhe ua ndau njerëzve. Kështu 
bëri edhe me peshqit, e të gjithë u ngopën. 12Pasi u ngopën, Jezusi u tha nxënësve: 
«Mblidhini tepricat, që të mos prishet asgjë.» 13Kështu bënë dhe mbushën dymbëdhjetë 
shporta me tepricat. Kjo kishte tepruar prej pesë bukëve të elbit. 14Kur njerëzit panë se 
ç’kishte bërë Jezusi, thanë: «Ky është, pa dyshim, Profeti që duhet të vijë në botë!» 
15Jezusi e dinte se tani kishin ndër mend ta kapnin për ta bërë mbret. Prandaj u 
largua e shkoi përsëri në mal, krejtësisht vetëm. 
 
Jezusi ecën mbi ujë 
(Mt 14,22-23; Mk 6,45-62) 
16Kur u ngrys, nxënësit e tij shkuan në breg të liqenit. 17Hipën në një lundër dhe 
lundruan në bregun tjetër të detit për në Kafarnaum. Ishte errësuar dhe Jezusi nuk 
kishte ardhur ende tek ata. 18Moti ishte shumë i stuhishëm dhe liqeni ishte me dallgë. 
19Nxënësit kishin lundruar pesë kilometra nëpër liqen. Papritur panë Jezusin duke 
ecur mbi ujë dhe duke iu afruar lundrës së tyre. I pushtoi frika. 20Por Jezusi u tha: 
«Mos u frikësoni. Jam unë!» 21Ata donin ta merrnin në lundër, por menjëherë arritën në 
breg, pikërisht në atë vend për ku ishin drejtuar. 
 
Jezusi është buka jetëdhënëse 
22Të nesërmen grumbulli i njerëzve që kishte mbetur në anën tjetër të liqenit, u kujtua 
se në breg ishte vetëm një lundër. Njerëzit e dinin se Jezusi nuk kishte hipur në lundër 
dhe se nxënësit ishin nisur pa të. 23Ndërkaq kishin mbërritur lundra të tjera nga 
Tiberiadi pranë vendit ku Zoti kishte thënë lutjen e falënderimit dhe ku grumbulli 
kishte ngrënë bukë. 24Tashmë kur njerëzit panë se aty nuk ishte më as Jezusi, as 
nxënësit e tij, hipën në lundra dhe u nisën për në Kafarnaum ku donin të takonin 
Jezusin. 25Në të vërtetë, Jezusin e gjetën në bregun tjetër të liqenit dhe e pyetën: «Kur 
arrite këtu?» 26Jezusi u përgjigj: «Unë e di mirë se ju po më kërkoni vetëm sepse 
hëngrët bukë dhe u ngopët. Ju nuk kuptuat se veprat e mia janë shenja. 27Mos u 
mundoni për ushqimin që prishet, por për ushqimin që zgjat deri në jetën e 
përjetshme. Këtë ushqim do t’jua jap unë, Biri i njeriut, sepse Perëndia, Ati im, më ka 
dhënë për këtë fuqi të plotë.» 28Pastaj pyetën: «Ç’duhet të bëjmë ne për të zbatuar 
vullnetin e Perëndisë?» 29Jezusi u përgjigj: «Perëndia kërkon vetëm një gjë nga ju; ju 
duhet të besoni në atë që Ai dërgoi.» 30Ata ia kthyen: «Cilën shenjë të veçantë të 
pushtetit tënd do të na tregosh, që të besojmë në ty? Ç’do të bësh? 31Të parët tanë e 
hëngrën manën në shkretëtirë, siç thuhet në Shkrimin e shenjtë: U dha të hanin bukë 

nga qielli.» 32Jezusi u përgjigj: «Po ju them me ngulm: Mos u mashtroni, buka që ju dha 
Moisiu, nuk ishte qiellore, ndërsa Ati im ju jep bukën e vërtetë nga qielli. 33Buka që 
vjen nga qielli e që i jep botës jetën – kjo është me të vërtetë buka e Perëndisë.» 34Ata 
thanë: «Na e jep gjithnjë këtë bukë.» 35«Unë jam buka, – u tha Jezusi, – që jep jetën. 
Kush vjen tek unë, nuk do të ketë më uri. Kush beson në mua, nuk do të ketë më etje. 
36Tashmë ju thashë se nuk doni të besoni në mua, megjithëse më shihni. 37Të gjithë ata 
që m’i dha Ati, do të vijnë tek unë, dhe nuk do të nxjerr jashtë asnjërin prej atyre që do 
të vijnë tek unë. 38Unë erdha nga qielli që të bëj jo vullnetin tim, por vullnetin e Atij që 
më dërgoi. 39Dhe Ai kërkon prej meje që të mos humbas asnjërin prej atyre që më dha 
Ai. Përkundrazi, unë do t’i ringjall të gjithë ditën e fundit për jetën e përjetshme. 40Ati 
im do që të gjithë ata që e shohin Birin dhe besojnë në të, të kenë jetën e përjetshme. 
Unë do t’i ringjall nga të vdekurit ditën e fundit.» 
41Dëgjuesit u skandalizuan ngaqë ai kishte thënë: «Unë jam buka që zbriti nga qielli.» 
42Ata thanë: «I njohim prindërit e tij! Megjithatë, ai është Jezusi,  biri i Jozefit! Si mund 
të pohojë se ka zbritur nga qielli?» 43Jezusi u tha: «Mos u zemëroni! 44Tek unë mund të 
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vijë vetëm ai të cilin Ati që më dërgoi, e tërheq tek unë. Të gjithë ata që vijnë tek unë, 
do t’i ringjall nga të vdekurit ditën e fundit. 45Profetët kanë shkruar: Të gjithë do të 

mësohen nga Perëndia. Por, për ta dëgjuar mësimin e Atit dhe për ta përvetësuar atë, 
ju duhet të vini tek unë. 46Por kjo nuk do të thotë se ndokush e ka parë ndonjëherë 
Atin. Atin e ka parë vetëm ai që zbriti nga Perëndia. 
 
Rëndësia e flijimit pajtues të Jezusit për faljen e mëkateve 
47Ju siguroj se kushdo që beson në mua, do të jetojë përgjithmonë. 48Unë jam buka që 
jep jetën. 49Të parët tuaj e hëngrën manën në shkretëtirë, e megjithatë vdiqën. 50Por 
kush ha bukën që vjen nga qielli, nuk do të vdesë. 51Unë jam buka e gjallë që erdhi nga 
qielli. Secili që ha këtë bukë, do të jetojë përgjithmonë. Buka që do të jap unë, është 
trupi im. Unë e jap (të flijohet), që bota të jetojë.» 
52Kjo shkaktoi midis dëgjuesve një grindje të madhe. «Si mund të na japë ky njeri 
trupin e vet për ta ngrënë?» – pyetën ata. 53Jezusi u tha: «Ju siguroj se nuk keni asnjë 
pjesë në jetën (e përjetshme) në qoftë se nuk e hani trupin e Birit të njeriut dhe nuk e 
pini gjakun e tij. 54Kush ha trupin tim dhe pi gjakun tim,♦  ka jetën e përjetshme, dhe 
unë do ta ringjall ditën e fundit. 55Në të vërtetë, trupi im është ushqimi i vërtetë dhe 
gjaku im është pija e vërtetë. 56Kush ha trupin tim dhe pi gjakun tim, jeton në mua dhe 
unë në të. 57Ati, prej të cilit vjen e tërë jeta, më dërgoi mua, dhe unë jetoj me anën e Tij. 
Kështu, edhe ai që më ha, do të jetojë me anën time. 58Kjo është buka që zbriti nga 
qielli. Kjo është krejtësisht e ndryshme nga ajo që hëngrën të parët tuaj, sepse ata 
vdiqën. Por kush e ha këtë bukë, do të jetojë përgjithmonë.» 59Këtë predikim Jezusi e 
mbajti në sinagogën e Kafarnaumit. 
___________ 
♦ terminologji e besëlidhjes; d.m.th. kush hyn në besëlidhjen e re që Perëndia lidhi me anën e 
flijimit të Jezusit. 
 
Fjalët që të çojnë në jetën e përjetshme 
60Shumë prej dishepujve të tij e dëgjuan këtë dhe thanë: «Ajo që flet ai, nuk durohet! 
Gjëra të tilla nuk mund t’i dëgjojmë.» 61Jezusi vuri re se ata u skandalizuan. Prandaj u 
tha: «A është kjo e tepërt për ju? 62Por çfarë do të thoni kur të më shihni mua, Birin e 
njeriut, duke u ngritur atje ku isha më parë? 63Shpirti i Perëndisë jep jetë; gjërat 
njerëzore nuk janë në gjendje ta bëjnë këtë. Por fjalët që ju thashë, janë të frymëzuara 
nga Shpirti dhe sjellin jetën. 64E megjithatë disa prej jush nuk besojnë në mua.» Jezusi 
e dinte qysh në fillim se kush nuk do të besonte në të dhe kush do ta tradhtonte. 
65Shtoi: «Për këtë arsye ju thashë; Tek unë mund të vijnë vetëm ata që Perëndia i ka 
bërë të aftë që të vijnë.» 
66Kur dishepujt e tij e dëgjuan këtë, shumë prej tyre i kthyen shpinën dhe nuk deshën 
ta ndiqnin më. 67Pastaj Jezusi i pyeti dymbëdhjetë nxënësit: «Po ju, çfarë keni ndër 
mend? A doni të më lini edhe ju?» 68Simon Pjetri iu përgjigj: «O Zot, te kush tjetër mund 
të shkojmë? Fjalët e tua sjellin jetën e përjetshme. 69Besojmë dhe e dimë se ti je i 
Dërguari i Perëndisë.» 70Jezusi iu përgjigj: «Unë vetë ju zgjodha ju të dymbëdhjetët, e 
megjithatë njëri prej jush është djall!» 71E kishte fjalën për Judën, birin e Simonit nga 
Karioti, sepse Juda ishte njëri prej dymbëdhjetë të besuarve, pikërisht ai që më vonë e 
tradhtoi Jezusin. 
 
Jezusi dhe vëllezërit e tij 

Pas kësaj Jezusi vazhdoi të udhëtonte nëpër Galile. Ai nuk donte të shkonte në 
Jude, sepse udhëheqësit fetarë atje kishin ndër mend ta vritnin. 2Ishte afruar festa 

e Tëbanave. 3Atëherë vëllezërit e tij i thanë: «Largohu nga kjo krahinë dhe shko në 
Jude, që dishepujt e tu t’i shohin atje mrekullitë që bën. 4Në qoftë se ndokush kërkon 
të bëhet i njohur, nuk fshihet. Meqë ti bën gjëra të tilla, atëherë kujdesu që me to të 
njihet e gjithë bota!» 5Në të vërtetë, as vëllezërit e tij nuk besonin në të. 6Jezusi u tha: 
«Koha ime e caktuar nuk ka ardhur ende. Për ju, përkundrazi, çdo kohë është e 
përshtatshme. 7Bota nuk mund t’ju urrejë, ndërsa mua më urren, sepse unë vazhdoj të 
vë në dukje fajin e saj. 8Shkoni ju në këtë festë. Unë nuk do të vij (ende) me ju, sepse 
koha ime nuk ka ardhur ende.» 9Pasi tha këto fjalë, u ndal në Galile. 
 
Jezusi në festën e Tëbanave 

7
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10Pasi vëllezërit e tij ishin nisur për në festë, shkoi edhe Jezusi; por nuk tregoi. 
11Udhëheqësit e kërkonin midis pjesëmarrësve të festës. «Ku është ai?» – pyetën ata. 
12Në popull po flitej shumë për të. «Është njeri i mirë!» – thanë disa. Të tjerët thanë: «Jo, 
ai po mashtron popullin!» 13Por askush nuk fliste haptazi për të, sepse kishin frikë nga 
udhëheqësit fetarë. 
14Kur kaloi gjysma e ditëve të festës, Jezusi shkoi në Tempull dhe filloi t’i jepte mësim 
popullit. 15Njerëzit ishin shumë të habitur dhe thoshin: «Ky nuk ka pasur formim 
rabinik. Si mund ta njohë kaq mirë Shkrimin e shenjtë?» 16Jezusi iu drejtua atyre dhe 
tha: «Nuk e fitova diturinë nga vetja. E kam nga Perëndia që më dërgoi. 17Kush është 
gati ta dëgjojë Perëndinë, do të vërejë nëse mësimi im vjen nga Perëndia ose nëse unë 
paraqes mendimet e mia. 18Kush paraqet mendimet e veta, kërkon nderin e vet. Por 
kush kërkon nderin e Atij që e dërgoi, është i besueshëm. Nuk mund të akuzohet për 
asnjë të keqe. 19Moisiu jua dha Ligjin. Por asnjë nga ju nuk jeton sipas Ligjit. Përse 
doni të më vritni?» 
20Turma iu përgjigj: «Ti je i marrë! Kush do të të vrasë?» 21Jezusi u përgjigj: «Këtu në 
Jerusalem bëra vetëm një mrekulli,♦ e ju nuk e miratoni. 22Ju i rrethpritni bijtë tuaj, në 
rast nevoje edhe të shtunën, sepse Moisiu urdhëroi që fëmijët tuaj të rrethpriten ditën 
e tetë të lindjes. — Në të vërtetë, të parët tuaj e përdorën për herë të parë rrethprerjen, 
e jo Moisiu. — 23Edhe në qoftë së është e shtunë, djalit i plagosni një pjesë të trupit të 
tij, që të mos shkelni rregulloret e Moisiut. Atëherë pse duhet të zemëroheni me mua, 
ngaqë kam shëruar të shtunën tërë trupin e njeriut? 24Mos e shqyrtoni çështjen nga 
ana njerëzore, por nga ana hyjnore.» 
__________ 
♦  d.m.th. shërimi i njeriut pranë pellgut Bet-Eshda (shih kap. 5).  
 
A është Jezusi Mesia? 
25Disa njerëz në Jerusalem thoshin: «Shikoni! Ky është njeriu që kërkojnë të vrasin. 
26Po flet botërisht, e askush nuk e kundërshton. Mos vallë anëtarët e Këshillit të Lartë 
kanë ardhur në përfundimin se ai është Mesia? 27Por, kur të paraqitet Mesia, askush 
nuk do ta dijë se nga vjen.♦  Prejardhjen e këtij njeriu e di kushdo!» 
28Jezusi po predikonte në Tempull. Ai thirri me zë të lartë: «A e dini me të vërtetë se 
kush jam unë e nga vij? Nuk erdha në emrin tim, por Ai që më dërgoi meriton besimin 
tuaj. Ju nuk e njihni Atë. 29Ndërsa unë e njoh, sepse dola prej Tij dhe Ai më dërgoi.» 
30Pastaj deshën  ta arrestonin. Por askush nuk mund të vinte dorë në të, sepse koha e 
tij nuk kishte ardhur akoma. 31Shumë veta nga turma filluan të besonin në të dhe 
thanë: «Kur të vijë, a do të bëjë Mesia më shumë mrekulli se ç’bëri ky?» 
_________ 
♦  pikëpamje jashtëbiblike e judaizmit të mëvonshëm.  
 
Rojtarët dërgohen për të arrestuar Jezusin 
32Kur dëgjuan se populli po fliste për të, farisenjtë dërguan në marrëveshje me 
kryepriftërinjtë, disa rojtarë që ta arrestonin. 33Jezusi tha: «Do të qëndroj edhe për pak 
kohë midis jush; pastaj do të shkoj tek Ai që më dërgoi. 34Atëherë do të më kërkoni, por 
nuk do të më gjeni; sepse atje ku po shkoj unë, ju nuk mund të vini.» 35Njerëzit i thanë 
njëri-tjetrit: «Ku do të shkojë, që të mos e gjejmë? Mos ka ndër mend të shkojë te 
hebrenjtë që janë shpërndarë nëpër grekët, e t’i mësojë ata? 36Ç’është kjo që tha: ’Do të 
më kërkoni, por nuk do të më gjeni’ dhe ’Atje ku po shkoj unë, ju nuk mund të vini’?» 
 
Jezusi është plotësimi i premtimeve për festën e Tëbanave 
37Ditën e fundit, e cila ishte dita më e rëndësishme e festës, Jezusi zuri vend para 
popullit e tha me zë të lartë: «Kush ka etje, të vijë tek unë e të pijë. 38Kush beson në 
mua, siç thuhet në Shkrimin e shenjtë, atij (d.m.th. Mesisë) do t’i rrjedhë nga zemra 
burimi i ujit të gjallë.» 39Me këtë Jezusi kishte parasysh Shpirtin e shenjtë, të cilin duhej 
ta merrnin ata që besonin në të. Atëherë Shpirti i shenjtë nuk ishte dhënë akoma, 
sepse Jezusi nuk ishte ngritur ende në qiell. 
40Kur e dëgjuan këtë, shumë veta nga turma thanë: «Ky është me të vërtetë Profeti!» 
41Ndërsa të tjerët thanë: «Ky është Mesia». Por edhe të tjerët thanë: «Mesia nuk vjen nga 
Galileja. 42A nuk thuhet në Shkrimin e shenjtë se Mesia duhet të vijë nga pasardhësit e 
Davidit, nga fshati Bet-Lehem, sepse aty ka jetuar Davidi?» 43Prandaj, në popull kishte 
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mosmarrëveshje për të. 44Disa prej tyre kërkuan ta arrestonin, por askush nuk vuri 
dorë mbi të. 
 
Udhëheqësit e hebrenjve nuk besojnë në të 
45Rojtarët e Tempullit u kthyen. Kryepriftërinjtë dhe farisenjtë i pyetën: «Përse nuk e 
sollët këtu?» 46Rojtarët u përgjigjën: «Domëthënë nuk ka folur ndonjëherë si ky njeri!» 
47«Ashtu ju mashtroi edhe ju!» – thanë farisenjtë. 48«A njihni ndonjë nga anëtarët e 
Këshillit të Lartë ose një farise që beson në të? 49Turma beson në të sepse nuk e njeh 
Ligjin e Moisiut, dhe kështu qëndron nën mallkimin e Perëndisë!» 
50Pastaj Nikodemi, njëri prej farisenjve, që më parë e kishte vizituar Jezusin, tha: 
51«Sipas Ligjit tonë ndalohet të dënohet ndokush, pa qenë marrë në pyetje. Më parë 
duhet hetuar nëse e ka shkelur Ligjin.» 52«Edhe ti, siç duket, vjen nga Galileja», – ia 
kthyen ata. – «Lexoje Shkrimin e shenjtë me më shumë kujdes e do të shohësh se 
Profeti ♦  nuk do të lindë në Galile!» [53Pastaj shkuan të gjithë në shtëpi. 
___________ 
♦  d.m.th. Mesia. 
 
Jezusi dhe mëkatarët 

Por Jezusi shkoi në Malin e Ullinjve. 2Mëngjesin tjetër shkoi përsëri herët në 
Tempull. Të gjithë njerëzit që ndodheshin atje, u grumbulluan rreth tij. U ul dhe 

filloi t’u jepte mësim. 3Mësuesit e Ligjit dhe farisenjtë sollën një grua që e kishin kapur 
duke tradhtuar burrin e saj. Ata e vunë në një mënyrë të atillë që ta shihnin të gjithë. 
4Pastaj i thanë Jezusit: «Rabin, kjo grua është kapur në flagrancë. 5Në Ligjin tonë 
Moisiu na urdhëroi që gratë e tilla të vriten me gurë. Ç’thua, pra, ti për këtë?» 6Me këtë 
pyetje deshën që ai të thoshte diçka kundër Ligjit dhe ata të kishin arsye për ta 
akuzuar. Por Jezusi vetëm sa u përkul dhe shkroi me gisht mbi dhe.♦  7Duke qenë se 
ata nuk pushonin së pyeturi, ai iu drejtua dhe u tha: «Kush prej jush është pa mëkat, 
të hedhë mbi të gurin e parë.» 8Pastaj u përkul përsëri dhe shkroi mbi dhe. 9Pasi e 
dëgjuan këtë, u tërhoqën pas njëri-tjetrit; më të vjetrit në krye. Në fund, Jezusi 
ndodhej vetëm me gruan, e cila po rrinte akoma aty. 10Jezusi u ngrit përsëri në këmbë 
dhe e pyeti: «Ç’u bënë? A ka më njeri këtu që të të japë dënimin?» 11«Asnjeri, o Zot», – iu 
përgjigj ajo. «Mirë, – tha Jezusi, – as unë nuk po të dënoj. Mund të shkosh; por mos 
mëkato më!»] 
________ 
♦  Do të jetë formulimi i mallkimit për tradhti bashkëshortore, që pastaj e fshiu. Shih Nr 5, 23. Me 
këtë rast, farisenjtë nuk paraqesin asnje dëshmitarë (Br 35,30). 
 
Jezusi është drita e botës 
12Jezusi iu drejtua popullit dhe tha: «Unë jam drita e botës. Kush vjen pas meje, ka 
dritën që çon në jetë dhe nuk do të jetojë në terr.» 13Farisenjtë e ndërprenë duke thënë: 
«Tani po paraqit dëshmi për vetveten. Dëshmia jote nuk është e pranueshme.» 14«Ajo që 
po them unë, është e pranueshme, – ua ktheu Jezusi, – edhe në qoftë se dëshmoj për 
vetveten, sepse e di se nga erdha dhe ku po shkoj. Por ju nuk e dini këtë. 15Ju gjykoni 
sipas kritereve njerëzore, ndërsa unë nuk gjykoj ashtu. 16Kur unë nxjerr një vendim 
gjyqësor, ai është i drejtë, sepse nuk jam i vetmi në këtë punë. Ati që më dërgoi, është 
me mua. 17Në Ligjin tuaj thuhet se dëshmia e dy personave është e pranueshme. 18Unë 
jam dëshmitar për vetveten, ndërsa Ati që më dërgoi, është dëshmitari i dytë.» 19«Ku 
është, pra, Ati yt?» – e pyetën. Jezusi u përgjigj: «Ju nuk më njihni as mua dhe as Atin 
tim. Po të më njihnit mua, do ta njihnit edhe Atin tim.» 
20Të gjitha këto Jezusi i tha kur po predikonte në Tempull. Ai po fliste në vendin ku 
gjendeshin arkat për dhurata. E askush nuk arriti ta arrestonte, sepse koha e tij e 
caktuar nuk kishte ardhur ende.  

21Jezusi u tha përsëri: «Unë do të shkoj dhe atëherë do të më kërkoni më kot, sepse do 
të humbisni për shkak të mëkateve tuaja. Atje ku shkoj unë, ju nuk mund të vini.» 
22Njerëzit mendonin: «Kur thotë: ’Atje ku shkoj unë, ju nuk mund të vini’, mos vallë do 
të thotë se do të vrasë veten?» 23Jezusi u përgjigj: «Ju jeni prej këtej, i përkisni tokës, 
kurse unë i përkas qiellit. Ju i takoni kësaj bote, kurse unë nuk jam prej kësaj bote. 
24Prandaj ju thashë se do të humbisni për  
shkak të mëkateve tuaja. Në qoftë se nuk besoni se UNË JAM, do të humbisni për 
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shkak të mëkateve tuaja.» 25«Ti? Por kush je ti, pra?» – e pyetën. Jezusi u përgjigj: «Pse 
vazhdoj të flas me ju? 26Unë, vërtet, kam pasur shumë gjëra për të thënë për ju dhe 
arsye të mjaftueshme për t’ju dënuar; por unë veçse i them botës atë që dëgjova nga Ai 
që më dërgoi; e vetëm Ai thotë të vërtetën.» 27Ata nuk e kuptuan se Jezusi po fliste për 
Atin. 28Prandaj u tha: «Kur të më ngrini mua, Birin e njeriut, (lart në kryq), atëherë do 
ta kuptoni se UNË JAM. Atëherë do ta kuptoni se nuk bëj asgjë nga vetja, por veçse 
transmetoj atë që më tha Ati. 29Ai që më dërgoi, është me mua dhe nuk më lë vetëm, 
sepse bëj vetëm atë që i pëlqen Atij.» 30Kur Jezusi e tha këtë, shumë veta filluan të 
besonin në të. 
 
Të çliruarit dhe skllevërit 
31Jezusi u tha atyre që besuan në të: «Në qoftë se i bindeni fjalës sime, do të dëshmoni 
se jeni nxënësit e mi. 32Atëherë do ta njihni të Vërtetën dhe e Vërteta do t’ju lirojë.» 33«Ne 
jemi pasardhës të Avrahamit, – u përgjigjën ata, – e kurrë nuk i kemi shërbyer ndokujt 
si skllevër. Ç’deshe të thoshe kur the: ’Ju do të jeni të lirë’!?» 34Jezusi u tha: «Ju siguroj 
se kush bën mëkat, është skllav i mëkatit. 35Skllavi nuk është gjithmonë pjesëtar i 
familjes. Vetëm biri është gjithmonë pjesëtar i familjes. 36Në qoftë se Biri ju çliron, 
atëherë do të jeni me të vërtetë të lirë. 37Unë e di fare mirë se ju jeni pasardhës të 
Avrahamit. Megjithatë, kërkoni të më vritni, sepse nuk doni që fjala ime të depërtojë te 
ju. 38Unë flas për atë që më zbuloi Ati im, ndërsa ju bëni atë që ju shtie në mendje ati 
juaj.» 39Ata kundërshtuan: «Ati ynë është Avrahami!» Jezusi u përgjigj: «Në qoftë se do 
të kishit qenë me të vërtetë bij të Avrahamit, do të kishit vepruar sipas frymës së tij. 
40Unë thashë të vërtetën ashtu siç e dëgjova nga Perëndia. E megjithatë ju kërkoni të 
më vritni. Avrahami nuk ka vepruar kurrë kështu. 41Pra, edhe ju veproni ashtu siç 
vepron ai që, në të vërtetë, është ati juaj!» «Ne nuk kemi lindur jashtë martese, – u 
përgjigjën ata, – dhe kemi vetëm një Atë, Perëndinë.» 
42Jezusi u tha: «Në qoftë se Perëndia ishte me të vërtetë Ati juaj, ju do të më donit mua, 
sepse kam ardhur te ju nga Perëndia. Nuk erdha nga vetja, por më dërgoi Ai. 43Përse 
nuk kuptoni ç’po ju them? Sepse nuk duroni t’i dëgjoni fjalët e mia. 44Ju jeni fëmijët e 
djallit — ai është ati juaj — dhe ju veproni sipas vullnetit të tij. Ai ka qenë qysh në 
fillim vrasës dhe nuk ka fare lidhje me të vërtetën, sepse e vërteta nuk është në të. Kur 
gënjen, kjo i përgjigjet natyrës së tij, sepse është gënjeshtar, dhe të gjitha gënjeshtrat 
rrjedhin prej tij. 45Por meqë unë ju them të vërtetën, ju nuk besoni në mua. 46Cili nga ju 
mund të provojë se kam bërë ndonjëherë mëkat? Në qoftë se them të vërtetën, përse 
nuk besoni në mua? 47Kush e ka Perëndinë për atë, dëgjon se ç’thotë Ai. Por ju nuk e 
keni Atë për atë, prandaj nuk dëgjoni se çfarë thotë Ai.» 
 
Jezusi dhe Avrahami 
48Dëgjuesit iu përgjigjën: «Po, kishim të drejtë! Ti je (heretik) samarian dhe i çmendur!» 
49«Jo, unë nuk jam i çmendur, – tha Jezusi, – dhe veçse nderoj Atin tim, kurse ju më 
përbuzni për këtë. 50Unë nuk kërkoj asnjë nder për vetveten. Një Tjetër e kërkon atë 
për mua, dhe Ai është gjykatësi. 51Ju siguroj se kush i bindet fjalës sime, nuk do të 
vdesë kurrë në përjetësi.» 52Pastaj ata thanë: «Tani e kemi të qartë: tek ti është shpirti i 
keq. Avrahami vdiq, Profetët vdiqën dhe ti the: ’Kush i bindet fjalës sime, nuk do të 
vdesë kurrë.’ 53Ati ynë, Avrahami, vdiq. Mos ndoshta thua se je më i madh se 
Avrahami?! Edhe Profetët vdiqën. Atëherë për çfarë e mban veten?» 54Jezusi u përgjigj: 
«Në qoftë se do të doja të nderoja veten, ky nder nuk do të kishte asnjë vlerë. Ati im më 
nderon, Ai për të cilin thoni se është Perëndia juaj. 55Ju kurrë nuk e njohët, ndërsa 
unë e njoh. Do të isha gënjeshtar si ju, në qoftë se do të pohoja se nuk e njoh. E njoh 
dhe ia dëgjoj fjalën. 56Ati juaj, Avrahami, kërceu nga gëzimi kur duhej të parashikonte 
mbretërinë time. E parashikoi dhe u gëzua.»♦  57«Ti akoma nuk i ke as të pesëdhjetat 
dhe e paske Avrahamin?!» – i thanë hebrenjtë që po e dëgjonin. 58Jezusi u përgjigj: «Ju 
siguroj se para se të lindte Avrahami, UNË JAM.♦♦ » 59Pastaj ata morën gurët për ta 
vrarë, por Jezusi u fsheh dhe u largua nga Tempulli. 
_________ 
♦  Sipas një tradite rabinike Avrahami, kur Zoti lidhi besëlidhje me të, i dha një vegim për 
epokën mesianike. ♦♦  emri i Zotit në Dhiatën e vjetër. (shih Dalja 3,14). 
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Shenja e pestë mesianike: Sytë e të verbërve do të hapen (Isaia 42,7) 
Kur shkoi më tutje, Jezusi pa një të verbër që ishte lindur i tillë. 2Nxënësit e pyetën 
Jezusin: «Rabin, kush është fajtor që lindi i verbër – ai vetë apo prindërit e tij?» 

3Jezusi u përgjigj: «Verbëria e tij nuk ka fare lidhje as me mëkatet e prindërve, as me 
mëkatet e tij. Ai është i verbër që të duket madhështia e Perëndisë që do të veprojë tek 
ai. 4Derisa të jetë ditë, unë duhet të kryej veprat me të cilat më dërgoi Perëndia. Vjen 
nata kur askush nuk mund të punojë më. 5Derisa jam në botë, jam drita e botës.» 6Pasi 
e tha këtë, Jezusi pështyu përdhe dhe bëri baltë me pështymën e tij. Ia leu sytë njeriut 
7dhe e urdhëroi: «Shko në pishinën e Shiloahut dhe laj fytyrën.» (Shiloah do të thotë: i 
Dërguari). Njeriu shkoi, e lau fytyrën dhe kur u kthye, shihte. 8Pastaj pyetën fqinjët 
dhe njerëzit që e kishin njohur si lypës: «A mos është ky njeriu që rrinte pranë udhës 
dhe kërkonte lëmoshë?» 9Disa thanë: «Po ai është.» Të tjerë thanë: «Jo, nuk është ai, 
por një tjetër që i ngjan atij.» Por njeriu vetë tha: «Unë jam!» 10«Si të erdhi drita e syve?» 
– e pyetën ata. 11Ai iu përgjigj: «Njeriu me emrin Jezus përzjeu baltë, m’i leu sytë e më 
tha: ’Shko në Shiloah dhe laj fytyrën!’ Shkova, e pasi e lava, pashë.» 12«Ku është ai?» – e 
pyetën. «Nuk di!» – u përgjigj ai. 
 
Farisenjtë marrin në pyetje të shëruarin 
13Ata e nxorën ishtë verbrin para farisenjve. 14Dita kur Jezusi kishte përzier baltën dhe 
i kishte dhënë njeriut dritën e syve, kishte qenë e shtunë. 15Farisenjtë e pyetën se si i 
kishte ardhur shikimi. Ai u tregoi: «Njeriu më vuri baltë në sy, unë lava fytyrën dhe 
tani shoh.» 16Disa farisenj thanë: «Nuk ka mundësi që njeriu që e bëri këtë, të ketë 
ardhur nga Perëndia, sepse ai nuk u përmbahet rregulloreve të së shtunës.» Por të 
tjerët thanë: «Si mund të jetë mëkatar ai që kreu vepra të tilla?» Mendimet ishin të 
ndryshme. 17Pastaj farisenjtë e pyetën përsëri të shëruarin: «Ti pohon se ky njeri të solli 
shikimin. Ti vetë, ç’mendim ke për të?» «Është profet», – u përgjigj ai. 18Udhëheqësit 
nuk donin të besonin se më parë ai ishte i verbër dhe tani mund të shihte. Ata thirrën 
prindërit e tij 19dhe i morën në pyetje: «A është ky djali juaj? A pohoni ju se ka lindur i 
verbër? Si mund të shohë tani?» 20Prindërit u përgjigjën: «E dimë se ky është djali ynë 
dhe se ka lindur i verbër. 21Por nuk e dimë se si i erdhi shikimi ose kush e shëroi. 
Pyteni vetë! Ai është në gjendje dhe në moshë për t’u përgjigjur vetë.» 
22Prindërit u shprehën kështu sepse kishin frikë nga udhëheqësit fetarë. Këta kishin 
vendosur të përjashtonin nga gjiri i sinagogës të gjithë ata që besonin se Jezusi është 
Mesia. 23Për këtë arsye prindërit e tij thanë: «Ai është në moshë për t’u përgjigjur. 
Pyteni vetë!» 24Farisenjtë e lajmëruan për ish të verbrin herë të dytë dhe i thanë: «Të 
përbejmë të thuash të vërtetën! E kemi të qartë se ky njeri është mëkatar...» 25«Nëse 
është apo nuk është mëkatar, këtë nuk e di», – ua preu fjalën njeriu. – «Di vetëm këtë: 
isha i verbër dhe tani shoh.» 26«Çfarë të bëri? Si t’i shëroi sytë?» – e pyetën ata. 27«Ju 
thashë një herë, – tha ai, – por ju nuk më dëgjuat. Përse doni ta dëgjoni përsëri? A mos 
doni të bëheni edhe ju nxënësit e tij?» 28Ata e detyruan të heshtte dhe i thanë: «Ti je 
nxënësi i tij! Ne jemi nxënësit e Moisiut! 29Ne e dimë se Perëndia ka folur me Moisiun. 
Por këtij njeriu as që ia dimë prejardhjen!» 30I shëruari u përgjigj: «Kjo është e 
çuditshme. Ju nuk e dini nga vjen ai, e megjithatë mua më ktheu shikimin! 31Ne e 
dimë fort mirë se Perëndia nuk i dëgjon mëkatarët. Ai dëgjon vetëm ata që e nderojnë 
dhe që zbatojnë vullnetin e tij. 32Që nga fillimi i botës askush nuk ka treguar për 
ndokënd që t’i ketë kthyer ndokujt dritën e syve. 33Po të mos ishte ky i dërguari i 
Perëndisë, nuk do të ishte i aftë për të bërë gjëra të tilla.» 34Ata iu përgjigjën: «Ti je që 
nga lindja mëkatar, e dashke edhe të na mësosh?» Dhe e përjashtuan nga gjiri i 
sinagogës. 
 
Verbëria e farisenjve 
35Kur Jezusi dëgjoi se njeriun që ai kishte shëruar, e kishin përjashtuar nga gjiri i 
sinagogës, i shkoi atij në shtëpi. «A beson ti në Birin e njeriut?» – i tha. 36Njeriu iu 
përgjigj: «Në qoftë se më tregon kush është ai, do të besoj në të.» 37Jezusi i tha: «Po, e ke 
parë – është ai që po flet me ty!» 38«O Zot, të besoj!» – tha njeriu dhe ra përmbys para tij. 
39Jezusi tha: «Erdha në këtë botë që të verbrit të shohin e që ata që shohin, të 
verbohen! Kështu bëhet gjyqi.» 40Disa farisenj që i rrinin pranë, e dëgjuan këtë dhe 
thanë: «Kështu, pra, edhe ne qenkemi të verbër?» 41Jezusi u përgjigj: «Nuk do t’ju quhej 
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faj në qoftë se do të ishit të verbër. Por meqë pohoni ’ne shohim’, mbeteni fajtorë.» 
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Jezusi është bariu i vërtetë i popullit të tij (Ezekieli 34) 
Jezusi tha: «Ju siguroj se ai që nuk hyn nga dera në vathën (e përbashkët) të 
deleve, por që kapërcen nga muri, është vjedhës dhe kusar. 2Ai që hyn nga dera, 

është bariu i deleve. 3Atij rojtari ia hap derën, dhe delet e dëgjojnë zërin e tij. Ai i 
thërret delet e tij me emër dhe i nxjerr ato në kullotë. 4E kurdo që t’i nxjerrë të gjitha 
delet, shkon para tyre, dhe ato i shkojnë pas, sepse e njohin zërin e tij. 5Ato nuk do të 
shkonin pas një njeriu tjetër. Përkundrazi, do të largoheshin nga ai, sepse nuk do ta 
njihnin zërin e tij.» 6Jezusi ua tregoi këtë shëmbëlltyrë, por ata që e dëgjonin, nuk 
kuptuan se ç’donte të thoshte me këtë. 7Atëherë Jezusi filloi sërish: «Ju siguroj se unë 
jam dera për delet. 8Të gjithë ata që erdhën para meje ishin vjedhës dhe kusarë, dhe 
delet nuk i dëgjuan. 9Unë jam dera. Në qoftë se ndokush hyn me anën time, do të 
shpëtojë. Do të hyjë, do të dalë e do të gjejë kullotë. 10Vjedhësi vjen vetëm për të therur 
e për të dëmtuar. Ndërsa unë erdha që delet e mia të kenë jetën, e që ta kenë atë me 
begati. 11Unë jam bariu i mirë. Bariu i mirë është gati ta japë jetën e tij për delet. 
12Ndërsa rrogëtari, të cilit nuk i takojnë delet, nuk është bari i vërtetë. Kur sheh se po 
vjen ujku, i lë ato dhe ikën. Ujku u vërsulet dhe i shpërndan. 13Rrogëtari që i ruan delet 
për para, ikën, sepse nuk merakoset për to. 14Unë jam bariu i mirë. Unë i njoh delet e 
mia dhe ato më njohin mua; 15siç më njeh Ati mua, ashtu e njoh edhe unë Atin. Unë do 
ta jap jetën time për delet. 16Kam edhe dele të tjera që nuk i takojnë kësaj vathe; unë 
duhet t’i mbledh edhe ato. Ato do ta dëgjojnë zërin tim, e do të bëhet një kope e 
bashkuar nën një bari. 17Ati më do, sepse jam gati ta jap jetën time që ta rimarr atë. 
18Askush nuk mund të ma marrë atë, por unë e jap vullnetarisht. Kam pushtet ta jap 
dhe kam pushtet ta rimarr. Kështu plotësoj detyrën që më besoi Ati im.» 19Për shkak të 
këtij pohimi, njerëzit u përçanë përsëri mes tyre. 20Shumë prej tyre thoshin: «Është i 
pushtuar nga djalli! Është i çmendur! Përse e dëgjoni?» 21Të tjerët thoshin: «Kështu nuk 
flet një njeri i pushtuar nga djalli. E si ka mundësi që një djall t’ua hapë sytë të 
verbërve?» 
 
Jezusin nuk e pranojnë udhëheqësit e hebrenjve 
22Ishte dimër dhe në këtë kohë në Jerusalem po festohej festa e Rikushtimit të 
Tempullit. 23Jezusi po ecte në Tempull nën portikun e Solomonit. 24Udhëheqësit e 
hebrenjve e rrethuan dhe i thanë: «Gjer kur do të na mbash pezull? Në qoftë se je me të 
vërtetë Mesia, na e thuaj në sy!» 25Jezusi u përgjigj: «Tashmë jua thashë, por nuk doni 
ta besoni. Veprat që bëj në emër të Atit tim, janë letrat e mia kredenciale. 26Por ju nuk 
besoni në mua, sepse nuk jeni delet e mia. 27Ato e dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh dhe 
ato më vijnë pas. 28Unë u jap atyre jetën e përjetshme; ato nuk do të humbasin kurrë. 
Askush nuk mund t’i rrëmbejë ato nga duart e mia. 29Ati im, që m’i ka dhënë, është më 
i fuqishëm se të gjithë. Askush nuk mund t’i rrëmbejë ato nga duart e Atit tim. 30Unë 
dhe Ati jemi një (e të pandarë).» 31Pastaj udhëheqësit e hebrenjve morën gurë për ta 
vrarë. 32Por Jezusi u tha: «Në emër të Atit tim kreva para jush shumë vepra të mira. Për 
cilën prej tyre doni të më vritni me gurë?» 33Ata u përgjigjën: «Nuk do të të vrasim me 
gurë për vepra të mira, por sepse shan Perëndinë. Hiqesh si Perëndi, megjithëse je 
veçse njeri.» 34Jezusi u tha: «Në Ligjin tuaj është shkruar: Unë ju thashë: ju jeni perëndi. 
35Ajo që shkruhet në Shkrimin e shenjtë, është e pakundërshtueshme. Këtë e dimë. 
Kështu, Perëndia quan ’perëndi’ ata të cilëve iu drejtua fjala e Tij. 36Ati më dha fuqi të 
plotë dhe më dërgoi në botë. Atëherë si mund të pohoni se shaj Perëndinë, ngaqë 
thashë se jam Biri i Perëndisë – Ai që flet fjalët e Perëndisë? 37Në qoftë se ato që bëj 
unë, nuk janë vepra të Atit tim, nuk është nevoja të besoni në mua. 38Por në qoftë se 
janë me të vërtetë, atëherë, të paktën, besoni për shkak të veprave, edhe në qoftë se 
nuk besoni për shkak të dëshmisë sime. Kështu do ta kuptoni që Ati im është në mua 
dhe unë në Atin!» 39Ata kërkonin ta arrestonin përsëri, por ai u largua. 40Kaloi lumin 
Jordan dhe shkoi në vendin ku kishte pagëzuar në fillim Gjoni. Qëndroi atje 41dhe 
shumë veta shkuan dhe i thanë: «Gjoni nuk dëshmoi për vete me anë të mrekullive; 
por gjithçka që Gjoni tha për këtë njeri, i përgjigjet së vërtetës.» 42Dhe shumë nga 
njerëzit që ishin atje, besuan në Jezusin. 
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Shenja e gjashtë mesianike: Jezusi do të ringjallë popullin e tij (Ezekieli 37) 
Lazri nga Bet-Anja u sëmur. Bet-Anja është fshati ku banonte Maria dhe motra 
e saj, Marta. 2Maria ishte ajo që derdhi parfum të shtrenjtë mbi këmbët e Zotit 

dhe ia fshiu ato me flokët e saj. Lazri i sëmurë ishte vëllai i saj. 3Motrat i dërguan lajm 
Jezusit: ’Miku yt është i sëmurë.’ 4Kur e dëgjoi këtë, Jezusi tha: «Kjo sëmundje nuk do 
ta çojë në vdekje, por do të tregojë fuqinë e Perëndisë. Me anën e saj Perëndia do të 
shfaqë madhështinë e Birit të vet.»  
5Jezusi e kishte fort për zemër Martën, motrën e saj dhe Lazrin. 6Por kur mori vesh se 
Lazri ishte i sëmurë, qëndroi edhe dy ditë në atë vend. 7Vetëm atëherë u tha nxënësve: 
«Ejani të kthehemi në Jude!» 8Nxënësit iu përgjigjën: «Rabin, para pak kohe 
udhëheqësit fetarë kërkonin të të vritnin me gurë, e ti përsëri kërkon të shkosh atje?» 
9Jezusi u përgjigj: «Dita ka dymbëdhjetë orë. Kur njeriu ecën ditën, nuk pengohet, 
sepse sheh dritën e diellit. 10Në qoftë se ju niseni pa mua natën, do të pengoheni, pasi 
nuk keni dritë pranë vetes.» 11Dhe shtoi: «Lazrin, mikun tonë, e zuri gjumi, dhe po 
shkoj që ta zgjoj.» 12Nxënësit i thanë: «O Zot, në qoftë se fle, do të shërohet.» 13Por Jezusi 
donte të thoshte se Lazri kishte vdekur; ndërsa ata mendonin se ai po fliste për gjumin 
e zakonshëm. 14Prandaj Jezusi u tha hapur: «Lazri ka vdekur. 15Por gëzohem për ju se 
nuk kam qenë atje. Kështu do të mësoni të më besoni. Tani le të shkojmë tek ai.» 16Por 
Toma, që quhej edhe Didim, u tha bashkënxënësve të tij: «Ejani të shkojmë edhe ne (në 
Jude), që të vdesim bashkë me të.» 
 
Jezusi sjell ringjalljen dhe jetën 
17Kur Jezusi erdhi në Bet-Anje, Lazri kishte katër ditë që shtrihej në varr. 18Fshati ishte 
rreth tre kilometra larg Jerusalemit, 19dhe shumë njerëz kishin ardhur te Marta dhe 
Maria që t’i ngushëllonin për vdekjen e vëllait të tyre. 20Kur dëgjoi se Jezusi po i afrohej 
fshatit, Marta i doli përpara. Maria qëndroi në shtëpi. 21Marta i tha Jezusit: «O Zot, po 
të kishe qenë këtu, vëllai im nuk do të kishte vdekur. 22Por edhe tani e di se Perëndia të 
jep gjithçka që t’i kërkosh.» 23Jezusi i tha: «Vëllai yt do të ringjallet!» 
24Marta i tha: «E di se do të ringjallet ditën e fundit, kur të ringjallen të gjithë.» 25Jezusi i 
tha: «Unë jam ai që do t’i ringjall njerëzit për t’u dhënë jetën e përjetshme. Ai që beson 
në mua, do të jetojë edhe në qoftë se vdes. 26E kushdo që kthehet në jetë duke besuar 
në mua, nuk do të vdesë kurrë. A e beson ti këtë?» 27Ajo iu përgjigj: «Po, Zot, unë bësoj 
se ti je Mesia, Biri i Perëndisë, që duhet të vijë në këtë botë.» 28Sapo i tha këto fjalë, 
Marta shkoi tek e motra, e mori mënjanë dhe i tha: «Rabini është këtu dhe po të 
kërkon.» 29Kur e dëgjoi këtë, ajo u ngrit menjëherë dhe i doli përpara. 30Jezusi ende nuk 
kishte arritur në fshat. Ai ishte akoma në vendin ku e kishte gjetur Marta. 31Hebrenjtë 
nga Jerusalemi ishin bashkë me Marinë në shtëpi dhe po e ngushëllonin atë, por kur 
panë se si ajo u ngrit shpejt e doli, ata i shkuan pas. Mendonin se Maria donte të 
shkonte në varr për të qarë atje. 32Kur mbërriti atje ku ishte Jezusi dhe e pa, Maria ra 
në gjunjë. «O Zot, të kishe qenë këtu, vëllai im nuk do të kishte vdekur!» – tha ajo. 
33Jezusi e pa atë duke qarë; edhe hebrenjtë nga Jerusalemi po qanin. U trondit 
shpirtërisht, u shqetësua dhe pyeti: 34«Ku e keni vënë?» Ata i thanë: «O Zot, eja e 
shikoje!» 35Jezusi derdhi lot. 36Disa thanë: «Shih sa për zemër e kishte!» 37Por disa të 
tjerë thanë: «Ai u ktheu shikimin të verbërve. Përse, atëherë, nuk e pengoi vdekjen e 
Lazrit?» 38Jezusi u trondit përsëri. Shkoi te varri, që ishte një shpellë, gryka e së cilës 
ishte mbyllur me një gur (mulliri). 39«Hiqeni gurin!» – tha ai. Marta, motra e të vdekurit, 
e kundërshtoi: «O Zot, kufoma e tij po kalbet, ai ka katër ditë që dergjet në varr!» 
40Jezusi i tha asaj: «A nuk të thashë se do ta shohësh madhështinë e Perëndisë në 
qoftë se i beson?» 41Ata e hoqën gurin. Jezusi ngriti sytë drejt qiellit e tha: «Të 
falënderoj, o Atë, që e plotëson lutjen time! 42Unë e di se ti më dëgjon gjithnjë. Por për 
shkak të njerëzve këtu, po e shpreh atë me zë të lartë – që të besojnë se Ti më dërgove.» 
43Pas këtyre fjalëve thirri me zë të lartë: «Lazër, dil jashtë!» 44I vdekuri doli: duart dhe 
këmbët i kishte të lidhura me rripa pëlhure, kurse fytyrën e kishte të mbështjellë me 
rizë.♦ Jezusi tha: «Hiqjani këto, që të mund të shkojë.» 
__________ 
♦ riza përdorej për të mbajtur të mbyllur nofullën e të vdekurit. 
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Njëri duhet të vdesë në vend të popullit 
(Mt 26,1-5; Mk 14,1-2; Lk 22,1-2) 
45Shumë njerëz nga Judeja, që ishin mysafirë te Maria, e përjetuan këtë ngjarje dhe 
filluan të besonin në Jezusin. 46Por disa prej tyre shkuan te farisenjtë dhe u thanë se 
çfarë kishte bërë Jezusi. 47Pastaj kryepriftërinjtë dhe farisenjtë thirrën një mbledhje të 
Këshillit e thanë: «Ç’do të bëjmë me këtë njeri? Po bën shumë mrekulli. 48Në qoftë se do 
ta lejojmë të vazhdojë të veprojë, të gjithë do të bëhen nxënës të tij. Atëherë romakët do 
të ndërhyjnë dhe do të na shkatërrojnë Tempullin dhe kombin.» 49Kajfa, njëri prej tyre, 
që ishte atë vit kryeprift, tha: «A nuk po kuptoni gjë? 50A nuk shihni  
se për ju është më mirë që të vdesë një njeri, sesa të shkatërrohet mbarë populli?» 
51Këtë ai nuk e tha prej dijes së vet. Meqë ishte kryeprift i atij viti, e tha këtë profeci 
ngaqë Jezusi duhej të vdiste për mbarë popullin hebre – 52e jo vetëm për këtë popull, 
por edhe për fëmijët e shpërndarë të Perëndisë, që t’i bashkojë ata. 53Që nga ajo ditë 
ata vendosën ta vritnin Jezusin. 54Prandaj Jezusi nuk u paraqit haptas në Jude, por u 
largua që andej në një krahinë afër shkretëtirës, në një qytet me emrin Efraim, dhe 
qëndroi atje bashkë me nxënësit e tij. 55Ishte pak para festës së Pashkës, dhe shumë 
banorë nga i gjithë vendi shkuan në Jerusalem, që të pastroheshin sipas rregullave të 
caktuara. 56Ata kërkonin Jezusin. Kur u mblodhën në Tempull, i thanë njëri-tjetrit: 
«Ç’mendoni ju? Me siguri që nuk do të vijë në festë?» 57Kryepriftërinjtë dhe farisenjtë 
kishin dhënë urdhër: ’Kush e di vendbanimin e tij, të na lajmërojë!’, sepse donin ta 
arrestonin. 
 
Jezusi nderohet në Bet-Anje 

Gjashtë ditë para festës së Pashkës, Jezusi shkoi në Bet-Anje. Atje banonte 
Lazri, të cilin Jezusi e kishte kthyer në jetë. 2Ata përgatitën një gosti për nder të 

Jezusit. Maria po ndihmonte në shërbim, kurse Lazri rrinte në tryezë bashkë me 
Jezusin dhe me të tjerët. 3Atëherë Maria mori një enë me gjysmë litri parfum nardi të 
shtrenjtë, e derdhi mbi këmbët e Jezusit dhe ia fshiu këmbët me flokët e saj. Mbarë 
shtëpia kundërmoi erë parfum. 4Juda nga Karioti, një nga nxënësit, që më vonë e 
tradhtoi Jezusin, tha: 5«Përse nuk u shit ky parfum për treqind monedha të argjendta 
dhe paratë t’u ndaheshin të varfërve?» 6Këtë e tha jo se i vinte keq për të varfrit, por 
sepse ishte vjedhës. Ai mbante arkën dhe shpeshherë merrte para nga ajo dhe i 
përdorte për vete. 7Por Jezusi i tha: «Mos e shqetëso. Ajo e bëri këtë për ditën e varrimit 
tim. 8Të varfrit do t’i keni gjithnjë mes jush, ndërsa mua do të më keni edhe për pak.» 
9Shumë hebrenj nga Jerusalemi morën vesh se Jezusi ishte atje dhe erdhën jo vetëm 
për shkak të tij, por që të shihnin edhe Lazrin, të cilin Jezusi e kishte ringjallur. 
10Kryepriftërinjtë, pasi u këshilluan, vendosën të vritnin edhe Lazrin, 11sepse shumë 
hebrenj ishin larguar nga ata dhe ishin lidhur me Jezusin. 
 
Hyrja e Mesisë në Jerusalem 
(Mt 21,1-11; Mk 1-11; Lk19,28-40) 
12Të nesërmen shumë njerëz që kishin ardhur në festë, dëgjuan se Jezusi po vinte në 
Jerusalem. 13Pastaj morën degë palmash ♦ dhe i dolën përpara duke brohoritur: 
«Hosha-na! Rroftë ai që vjen në emër të Zotit, mbreti i Izraelit!» 
14Jezusi kishte gjetur një kërriç që e ngiste, siç thuhet në Shkrimin e shenjtë: 15Mos ki 

më frikë, o Jerusalem! Ja, mbreti yt po vjen. Nget kërriçin e gomaricës. 16Atëherë nxënësit 
ende nuk e kuptonin këtë; por kur Jezusi u ngrit në qiell, u kujtuan. Turma bëri për 
Jezusin pikërisht atë që ishte parashikuar në Shkrimin e shenjtë. 17Shumë njerëz që 
kishin qenë të pranishëm kur Jezusi e kishte ngritur Lazrin nga varri dhe e kishte 
ringjallur atë, dëshmuan për këtë. 18Për këtë arsye i doli përpara një turmë e madhe. 
Ata kishin dëgjuar për mrekullinë që kishte bërë ai. 19Por farisenjtë i thanë njëri-tjetrit: 
«A e shihni se është e kotë? Tërë bota shkon pas tij!» 
________ 
♦ shenjë pavarësie izraelite. Turma e pret Jezusin si pretendues për fronin e Makabenjve. 
 
Paganët kërkojnë Mesinë 
20Bashkë me ata që kishin ardhur në festë në Jerusalem për të adhuruar Perëndinë, 
ishin edhe disa johebrenj ♦  21Ata shkuan te Filipi, që ishte nga Bet-Caida në Galile, 
dhe i thanë: «Duam të shohim Jezusin!» 22Filipi i tha Andreut, dhe të dy shkuan te 
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Jezusi. 23Ai u përgjigj: «Erdhi koha! Tani do të shfaqet madhështia e Birit të njeriut. 
24Ju siguroj se kokrra e grurit e mbjellë në dhe duhet të vdesë në qoftë se nuk do që të 
mbetet e vetme. Por kur vdes, jep shumë fryt. 25Kush e do jetën e vet egoiste, do ta 
humbasë atë. Por kush e nënvlerëson jetën e vet në këtë botë, do ta ruajë atë për jetën 
e përjetshme. 26Kush dëshiron të më shërbejë, duhet të shkojë në të njëjtën rrugë me 
mua; dhe ku të jem unë, do të jetë edhe shërbëtori im. Ati im do të nderojë cilindo që 
më shërben.» 
_________ 
♦ fjfj: grekë – të kthyerit në fenë e hebrenjve. 
 
Jezusi flet për vdekjen e tij 
27«Tani shpirtin e kam të tronditur. Ç’të bëj? A do të them: O Atë, më shpëto nga kjo 
orë? Jo, unë erdha pikërisht për t’i bërë ballë asaj. 28O Atë, tregoje madhështinë tënde!» 
Atëherë një zë nga qielli thirri: «E kam treguar dhe përsëri do ta tregoj!» 29Turma që 
rrinte aty, e dëgjoi zërin dhe disa thanë: «Bubulloi!» Të tjerët thanë: «Me të foli një 
engjëll.» 30Por Jezusi u tha: «Ky zë nuk jehoi për hirin tim, por për hirin tuaj. 31Tani do 
të jepet vendimi gjyqësor për këtë botë. Tani sundimtari i kësaj bote do të rrëzohet. 
32Kur të ngrihem (në kryq), do të tërheq pas meje gjithfarë njerëzish.♦ » 33Me këto fjalë ai 
tregoi mënyrën e vdekjes së tij. 34Turma e kundërshtoi: «Shkrimet tona thonë se Mesia 
do të rrijë ♦♦  përgjithmonë me ne. Atëherë si mund të thuash se Biri i njeriut do të 
kryqëzohet? Kush është ky ’Biri i njeriut’?» 35Jezusi u përgjigj: «Dritën do ta keni mes 
jush edhe pak kohë. Ecni derisa keni Dritën që të mos ju zërë nata. Kush ecën në 
errësirë, nuk e di se ku shkon. 36Besoni në Dritën, sa e keni mes jush, se do të jeni 
njerëz që jetoni në dritë.» 
_____________ 
♦  d.m.th. hebrenjtë dhe johebrenjtë. ♦♦  Ata nuk e kishin lidhur Mesinë me personin e 
Shërbëtorit të Zotit. 
 
Mosbesimi i hebrenjve 
Pasi i tha këto fjalë, Jezusi u largua dhe u fsheh. 37Edhe pse e shfaqi veten me anë të 
kaq mrekullive, ata nuk besuan në të. 38Kështu u realizua ajo që kishte thënë profeti 
Isaia: O Zot, kush i besoi lajmit tonë? Kujt iu tregua fuqia e Zotit? 39Isaia tha, gjithashtu, 
pse ata nuk mund të besonin. 40Perëndia ua ka verbuar sytë dhe ua ka mbyllur zemrën. 

Kjo shpjegon, thotë Zoti, pse ata nuk mund të shohin me sytë e tyre e as të kuptojnë me 

mendjen e tyre e as të vijnë tek unë, që t’i shëroj. 41Isaia u shpreh kështu kur pa 
madhështinë e Tij, dhe fjalët e tij kishin të bënin me Jezusin.♦  42Kishte, vërtet, shumë 
hebrenj udhëheqës që filluan të besonin në Jezusin, por, për shkak të farisenjve, nuk 
folën haptazi për të; ata nuk donin të përjashtoheshin nga gjiri i sinagogës. 
43Duartrokitja e njerëzve kishte për ta më shumë rëndësi se miratimi i Perëndisë. 
__________ 
♦  Aludim për vegimin e Zotit që profeti Isaia pa në Tempull (shih Is 6,4). Profeti e pa Jezusin, 
sepse Jezusi është e vetmja shfaqje e mundshme e Perëndisë së padukshëm. 
 
Jezusi thotë fjalën vendimtare 
44Jezusi thirri me zë të lartë: «Kush beson në mua, beson jo vetëm në mua, por edhe në 
Atë që më dërgoi mua! 45Kush më sheh mua, sheh edhe Atë që më dërgoi mua. 46Unë 
erdha si Drita e botës, që kushdo që beson në mua, të mos mbetet në errësirë. 47Kush 
dëgjon se ç’them unë e nuk sillet sipas asaj, atë nuk e dënoj; sepse (kësaj here) nuk 
erdha në botë si gjykatës, por si shpëtimtar. 48Kush më kundërshton e nuk pranon se 
ç’them unë, tashmë e ka gjetur gjykatësin e tij; fjala që thashë, do të përdoret si 
dëshmi kundër tij Ditën e fundit. 49Ajo që ju thashë, nuk vjen nga unë; por Ati që më 
dërgoi, më mësoi dhe më urdhëroi se çfarë të them e çfarë të flas. 50E unë e di se bindja 
ime ndaj këtij urdhri do t’ju sjellë jetën e përjetshme. Unë veçse ju them atë që më 
ngarkoi Ati.» 
 
Shenja e shtatë mesianike: Ai u ther për shkak të rebelimit tonë. Dënimi që na jep 

pajtim, ra mbi të (Isaia 53,5). 
Menjëherë para festës së Pashkës Jezusi e dinte se kishte ardhur koha ta linte 
këtë botë e të shkonte tek Ati. Ai i kishte dashur njerëzit e tij në këtë botë, dhe i 13
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deshi ata gjer në fund. 2Jezusi dhe nxënësit e tij po hanin darkë. Djalli e kishte shtyrë 
Judën, birin e Simonit nga Karioti, që ta tradhtonte Jezusin. 3Jezusi e dinte se Ati i 
kishte dhënë fuqi të plotë. Ai e dinte se kishte ardhur nga Perëndia dhe se së shpejti 
do të kthehej tek Ai. 4U ngrit nga tryeza, hoqi rrobën e sipërme, u mbështoll me një 
peshqir dhe 5derdhi ujë në legen. 
Pastaj filloi t’u lante këmbët nxënësve dhe t’ua fshinte me peshqir. 6Kur erdhi te Simon 
Pjetri, ky i tha: «Ti, o Zot, do të më lash këmbët mua?» 7Jezusi iu përgjigj: «Se ç’bëj unë, 
këtë nuk mund ta kuptosh tani, por më vonë.» 8Pjetri kundërshtoi: «Nuk do të m’i lash 
këmbët kurrë!» Jezusi iu përgjigj: «Në qoftë se nuk do që të të laj këmbët, atëherë nuk 
kemi gjë bashkë.» 9Pastaj Simon Pjetri tha: «Atëherë më laj jo vetëm këmbët, por edhe 
duart, edhe kokën!» 10Por Jezusi iu përgjigj: «Kush ka bërë banjë, është krejt i pastër [e 
nevojitet të lajë vetëm këmbët]. Ju të gjithë jeni të pastër, me përjashtim të njërit.» 
11Jezusi e dinte se kush do ta tradhtonte, prandaj tha: ’Ju të gjithë jeni të pastër, me 
përjashtim të njërit.’ 12Pasi u lau këmbët, Jezusi e veshi përsëri rrobën e sipërm dhe u 
kthye në vendin e tij në tryezë. «A e kuptoni pse e bëra këtë? 13Ju më quani Mësues 
dhe Zot. Mirë thoni, sepse ashtu jam. 14Unë jam Zoti juaj dhe Mësuesi juaj, e 
megjithatë sapo ju lava këmbët. Që tani ju duhet t’ia lani këmbët njëri-tjetrit. 15Ju 
dhashë shembull, që të veproni ashtu siç veprova unë. 16Ju siguroj se shërbëtori nuk 
është më i madh se zotëria i tij; as i dërguari më i madh se dërguesi i tij. 17Këtë ju e dini 
tani; në qoftë se veproni kështu, ju pret gëzimi i pafund. 18Nuk po flas për ju të gjithë. I 
njoh ata që zgjodha; por ajo që është parashikuar në Shkrimin e shenjtë, duhet të 
realizohet: Njeriu që ha bukë me mua, u drejtua kundër meje. 19Këtë jua them tani, para 
se të realizohet. Kur të ndodhë, do të besoni se UNË JAM (Zoti). 20Ju siguroj se kush 
pranon njeriun që dërgova unë, më pranon edhe mua. E kush më pranon mua, 
pranon edhe Atë që më dërgoi mua.» 
 
Jezusi parashikon se do të tradhtohet 
(Mt 26,20-25; Mk 14,17-21; Lk 22,21-23) 
21Pasi tha këtë, Jezusi u trishtua shumë dhe u tha hapur: «Ju siguroj se njëri prej jush 
do të më tradhtojë.» 22Nxënësit shikuan njëri-tjetrin të hutuar – ata nuk mund ta 
merrnin me mend se për kë e kishte fjalën. 23Njëri prej nxënësve, Gjoni, të cilin Jezusi e 
kishte fort për zemër,♦ ishte ulur pranë tij. 24Simon Pjetri i dha të kuptonte me shenjë: 
«Pyete ti për cilin flet.» 25Pastaj iu afrua Jezusit dhe e pyeti: «Zot, cili është ai?» 26Jezusi 
iu përgjigj: «Do të ngjyej në salcë një copë bukë, dhe kujt do t’ia jap, ai është.» Mori një 
copë bukë, e ngjeu në salcë dhe ia dha Judës, birit të Simonit nga Karioti. 27Sapo mori 
bukën, Judën e pushtoi Satani. Jezusi i tha: «Nxito dhe bëj ç’ke për të bërë.» 28Asnjëri 
nga ata që ishin në tryezë, nuk kuptoi se ç’po thoshte Jezusi. 29Meqë Juda mbante 
arkën, shumë prej tyre mendonin se Jezusi e kishte ngarkuar atë që të blinte gjërat e 
nevojshme për festën ose e kishte urdhëruar që t’u jepte diçka të varfërve. 30Juda e 
hëngri copën e bukës dhe doli menjëherë jashtë. Ishte natë. 
_______ 
♦ sepse e kishte shok fëmijërie. 
 
Urdhërimi i ri 
31Pasi u largua Juda, Jezusi tha: «Tani do të shfaqet madhështia e Birit të njeriut dhe, 
me anë të saj, madhështia e Perëndisë. 32Por, pasi Biri i njeriut ta ketë bërë të 
dukshme madhështinë e Perëndisë, atëherë Perëndia do t’ia kthejë madhështinë e tij. 
E kjo do të ndodhë së shpejti. 33Nuk do të qëndroj gjatë me ju, fëmijët e mi; atëherë do 
të më kërkoni. Por ju them ashtu siç u thashë të tjerëve; atje ku do të shkoj, ju nuk 
mund të vini. 34Po ju jap tani një urdhërim të ri, urdhërimin e dashurisë. Ju duhet ta 
doni njëri-tjetrin siç ju desha unë ju. 35Në qoftë se e doni njëri-tjetrin, do të dihet se jeni 
nxënësit e mi.» 
 
Jezusi dhe Pjetri 
(Mt 26,31-35; Mk 14,27-31; Lk 22,31-34) 
36«Ku do të shkosh?» – e pyeti Simon Pjetri. Jezusi iu përgjigj: «Aty ku shkoj tani, nuk 
mund të më vish pas; por do të më vish pas më vonë.» 37«Përse nuk mund të vij tani me 
ty?» – pyeti Pjetri. – «Unë jam gati të jap jetën për ty!» 38«Ta japësh jetën për mua?» – ia 
ktheu Jezusi. – «Mos u mashtro; para se të këndojë gjeli, ti do të pohosh tri herë se 
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nuk më njeh fare.» 
 
Jezusi është rruga për tek Ati 

Pastaj Jezusi u tha të gjithëve: «Mos u trembni e mos kini frikë. Ju besoni në 
Perëndinë; besoni edhe në mua! 2Në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa dhe 

po shkoj atje për t’ju përgatitur një vend. Po të mos ishte kështu, nuk do t’ju 
shqetësoja me pohimin se po shkoj. 3Po shkoj, pra, për t’ju  
përgatitur një vend. Pastaj do të kthehem për t’ju marrë me vete, që edhe ju të jeni atje 
ku do të jem unë. 4Rrugën për në këtë vend ku po shkoj, ju e dini.» 5Toma i tha: «Kur 
nuk e dimë ende se ku po shkon, atëherë si mund ta dimë rrugën për në atë vend?» 
6Jezusi u tha: «Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta; askush nuk vjen tek Ati veçse 
nëpërmjet meje. 7Në qoftë se më keni njohur mua, atëherë do të njihni edhe Atin tim. 
Dhe prej këtej e tutje e keni njohur dhe e keni parë atë.» 8Filipi i tha: «Na e trego Atin, 
dhe kjo do të na mjaftojë.» 9Jezusi iu përgjigj: «Kam kaq kohë me ty, Filip, dhe ende 
nuk më njeh? Kush më sheh mua, sheh edhe Atin. Si mund të thuash atëherë: ’Na e 
trego Atin’? 10A nuk beson se nëpërmjet meje takohesh me Atin? Ajo që ju thashë, nuk 
vjen prej meje. Ati, që është në mua, Ai i kryen veprat e tij nëpërmjet meje. 11Më besoni 
mua; unë jetoj në Atin dhe Ati jeton në mua. Në qoftë se nuk besoni në fjalën time, 
atëherë besoni për shkak të veprave që bëra. 12Ju siguroj se kush beson në mua, do të 
kryejë edhe veprat që bëj unë. Po, veprat e tij do t’ua kalojnë edhe veprave të mia, 
sepse po shkoj tek Ati. 13Atëherë do të bëj gjithçka për të cilën ju do të luteni, por me 
kusht që t’i luteni Perëndisë në emrin tim. Kështu, madhështia e Atit do të shfaqet me 
anë të Birit. 14Në qoftë se luteni në emrin tim, unë do t’ju plotësoj çdo lutje. 
 
Jezusi premton Shpirtin e Perëndisë 
15Në qoftë se më doni,♦ do të dëgjoni urdhërimet e mia. 16Unë do t’i lutem Atit që t’jua 
japë Ndihmësin (për të më zëvendësuar), Shpirtin e së Vërtetës, i cili do të qëndrojë 
përgjithmonë me ju. 17Ata që i takojnë kësaj bote, nuk mund ta marrin, sepse ata as e 
shohin dhe as e njohin atë. Por ju e njihni, dhe ai qëndron mes jush dhe do të jetojë 
brenda jush. 18Nuk po ju lë vetëm si fëmijë jetimë, por do të kthehem te ju. 19Edhe pak 
e njerëzit e kësaj bote nuk do të më shohin më. Por ju do të më shihni dhe do të jetoni, 
sepse unë jetoj. 20Kur të vijë ajo ditë, do ta dini se unë jetoj në Atin tim, se ju jetoni në 
mua dhe unë në ju. 21Kush i pranon urdhërimet e mia dhe i zbaton ato, ai tregon se më 
do. Dhe atë që më do mua, do ta dojë edhe Ati im. Edhe unë do ta dua dhe do t’i 
zbulohem.» 22Juda – jo Juda nga Karioti – tha: «O zot, përse do të na zbulohesh neve 
dhe jo njerëzve të botës?» 23Jezusi iu përgjigj: «Sepse do t’i zbulohem vetëm atij që më 
do dhe që u përmbahet fjalëve të mia. Atëherë Ati im do ta dojë; ne do të shkojmë tek 
ai dhe do të banojmë tek ai. 24Kush nuk më do, nuk vepron sipas fjalëve të mia. Lajmi 
që dëgjuat, nuk vjen prej meje, por prej Atit tim që më dërgoi. 25Këtë jua kam thënë 
duke qenë mes jush. 26Ati do t’jua dërgojë Ndihmësin në emrin tim, Shpirtin e 
Perëndisë. Ky do t’ju kujtojë çdo gjë që ju thashë, e do t’ju ndihmojë ta kuptoni. 27Më 
në fund po ju jap paqen, paqen time, dhe jo paqen që jep bota. Mos u trembni, mos 
kini frikë! 28Dëgjuat se ç’ju thashë: ’Po ju lë, por do të kthehem te ju’. Në qoftë se më 
doni me të vërtetë, duhet të gëzoheni që po shkoj tek Ati, sepse Ai është më i 
pushtetshëm se unë. 29Jua thashë të gjitha këto që, kur të realizohen, t’ju kujtohet kjo 
e të besoni në mua. 30Nuk kam se ç’të flas më gjatë me ju, sepse tashmë po vjen 
sundimtari (i padukshëm) i botës. Ai nuk ka asnjë pushtet mbi mua, 31por bota duhet 
ta dijë se unë e dua Atin. Prandaj veproj ashtu siç më ka urdhëruar Ati im. Dhe tani 
ngrihuni në këmbë! Të shkojmë!» 
__________ 
♦ d.m.th. në qoftë se jeni të lidhur me besë me mua. Siç shihet në të gjithë paragrafin, dashuria 
ka të bëjë në radhë të parë me angazhim dhe besnikëri, dhe vetëm pastaj me ndjenjat. 
 
Jezusi është burimi i jetës së popullit të tij 
(Is 5, Ezek 19,10-14) 

«Unë jam hardhia e vërtetë dhe Ati im është vreshtari. 2Ai pret çdo shermend që 
nuk jep fryte, dhe i pastron shermendet që japin fryt, që të japin edhe më 

shumë. 3Ju tashmë u pastruat me anë të lajmit që ju shpalla unë. 4Qëndroni të lidhur 
me mua dhe unë do të qëndroj i lidhur me ju. Vetëm në qoftë se qëndroni të lidhur me 

14
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mua, mund të jepni fryt, ashtu si shermendi, i cili jep fryt vetëm në qoftë se është i 
lidhur me vetë hardhinë. 
5Unë jam hardhia, kurse ju jeni shermendet. Kush jeton në mua ashtu siç jetoj unë në 
të, jep shumë fryt. Në të vërtetë, pa mua nuk mund të arrini asgjë. 6Kush nuk qëndron 
i lidhur me mua, hidhet poshtë dhe thahet. Shermende të tilla do të mblidhen e do të 
hidhen në zjarr, ku do të digjen. 7Në qoftë se ju qëndroni të lidhur me mua dhe fjalët e 
mia veprojnë te ju, mund të luteni për gjithçka që të doni, dhe do ta merrni. 8Në qoftë 
se jepni shumë fryt, do të dëshmoni se jeni nxënësit e mi, dhe kështu do të duket 
madhështia e Atit tim. 
9Unë ju dua siç ju do edhe Ati. Qëndroni në këtë dashuri! 10Në qoftë se më dëgjoni mua, 
do të qëndroni në dashurinë time, ashtu si unë që dëgjova Atin tim dhe qëndroj në 
dashurinë e Tij. 11Jua thashë këtë që të mbusheni me gëzim dhe që gëzimit tuaj të mos 
i mungojë asgjë. 
12Urdhërimi im është ky; ju duhet ta doni njëri-tjetrin ashtu siç ju desha unë. 13Askush 
nuk do më shumë se ai që e jep jetën për shokët e tij. 14Do të dëshmoni se jeni shokët e 
mi në qoftë se bëni atë që ju urdhëroj unë. 15Unë nuk do t’ju quaj më shërbëtorë, sepse 
shërbëtori nuk di gjithçka që do të bëjë zotëria i tij. Përkundrazi, do t’ju quaj shokë; 
sepse ju njoftova të gjithëve për çdo gjë që dëgjova nga Ati im. 16Nuk më zgjodhët ju 
mua, por ju zgjodha unë ju. Ju zgjodha që të jepni shumë fryt, dhe që ky të ketë 
qëndrueshmëri. Atë për të cilën i luteni Perëndisë në emrin tim, Perëndia do t’jua japë. 
17Unë po ju jap vetëm këtë urdhërim: duajeni njëri-tjetrin. 
 
Urrejtja e botës 
18Në qoftë se njerëzit e botës ju urrejnë, kini parasysh se ata më parë më urryen mua. 
19Bota do t’ju donte si fëmijët e saj, po t’i takonit asaj. Por unë ju zgjodha prej botës, 
prandaj ju nuk i takoni asaj. Për këtë arsye bota ju urren. 20Kini parasysh atë që ju 
thashë; asnjë shërbëtor nuk është më i madh se i zoti. Siç më përndoqën mua, ashtu 
do t’ju përndjekin edhe ju. Më pak i besuan fjalës sime, edhe më pak do t’i besojnë 
fjalës suaj. 
21Të gjitha këto do t’jua bëjnë ngaqë ju keni besim tek unë. Ata nuk e njohin Atë që më 
dërgoi. 22Nuk do të kishin faj, po të mos kisha ardhur t’u flisja. Por tani nuk kanë më 
justifikim.  

23Kush më urren mua, urren edhe Atin tim. 24Nuk do të kishin faj, po të mos kisha 
kryer midis tyre vepra që nuk i ka bërë askush. Nuk ka dyshim se i panë veprat e mia, 
e megjithatë më urrejnë mua dhe Atin tim. 25Por kjo duhet të jetë kështu, që të 
realizohet ajo që thuhet në Shkrimet e tyre të shenjta: Më urryen pa arsye. 
26Por do të vijë Zëvendësi im. Ai është është Shpirti i së Vërtetës, i cili vjen prej Atit. 
Unë do ta dërgoj te ju kur të jem tek Ati, dhe ai do të ndërhyjë si dëshmitar për mua. 
27Edhe ju do të jeni dëshmitarët e mi, sepse keni qenë qysh në fillim me mua. 

Jua thashë këtë që të mos hiqni dorë nga besimi tek unë. 2Njerëzit do t’ju 
përjashtojnë nga gjiri i sinagogës. Do të shkojnë deri atje, saqë kushdo që t’ju 

vrasë, do të mendojë se kështu i shërben Perëndisë. 3Të gjitha këto do t’jua bëjnë sepse 
nuk njohin as Atin tim, as mua. 4Por të gjitha këto jua kam thënë që, kur të 
realizohen, t’ju kujtohen fjalët e mia. 
 
Detyra e Shpirtit të shenjtë 
Nuk jua thashë në fillim të gjitha këto, sepse isha mes jush. 5Tani po shkoj tek Ai që 
më dërgoi. Por askush prej jush nuk po më pyet se ku po shkoj. 6Ju jeni veçse të 
trishtuar ngaqë jua thashë të gjitha këto. 7Por më besoni, është më mirë për ju që po 
shkoj; përndryshe Ndihmësi nuk do të vinte te ju. Por vetëm pasi të kem shkuar, do 
t’jua dërgoj. 
8Kur të vijë, Ai do t’u dëshmojë njerëzve të kësaj bote se janë fajtorë, dhe do t’u tregojë 
se ç’është mëkati, drejtësia e Perëndisë dhe gjyqi i Tij. 9Mëkati i tyre përbëhet nga fakti 
që nuk besojnë në mua. 10Drejtësia e Perëndisë dëshmohet në faktin që Ai më jep të 
drejtë mua; sepse po shkoj tek Ati dhe ju nuk do të më shihni më. 11Ndërsa gjyqi i 
Perëndisë tregohet në faktin që sundimtari i kësaj bote tashmë u dënua. 
12Kisha edhe më shumë për t’ju thënë, por kjo do të ishte e tepërt për ju. 13Pasi të ketë 
ardhur, Shpirti i së Vërtetës do t’ju udhëzojë të njihni tërë të vërtetën (për mua). Atë që 
do t’ju tregojë, nuk do ta ketë nga vetja; ai do t’ju thotë atë që dëgjon. Dhe do t’ju 
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tregojë për gjërat e ardhshme. 14Ai do ta bëjë madhështinë time të dukshme; sepse 
gjithçka që do t’ju transmetojë, do ta ketë prej meje. 15Gjithçka që ka Ati, më takon 
edhe mua. Prandaj ju thashë; gjithçka që do t’ju transmetojë, Shpirti do ta ketë prej 
meje. 
 
Trishtimi dhe gëzimi 
16Pas pak ju nuk do të më shihni më. Por pas një kohe më të gjatë, do të më shihni 
përsëri.» 
17Te nxënësit e tij lindi pyetja: «Si duhet t’i kuptojmë këto fjalë, si dhe shprehjen: ’Po 
shkoj tek Ati’? 18Ç’do të thotë: ’pas pak’? Nuk kuptojmë se ç’po flet.» 19Jezusi e kuptoi se 
ata do ta bënin këtë pyetje. Prandaj u tha: «Ju thashë: ’Pas pak ju nuk do të më shihni 
më. Por pas një kohe më të gjatë, do të më shihni përsëri.’ A shqetësoheni për këtë? 
20Unë do t’jua them qartë: ju do të qani e do të vajtoni, kurse bota do të gëzohet. Ju do 
të jeni të trishtuar, e megjithatë trishtimi juaj do të kthehet në gëzim. 21Gjatë lindjes 
gruaja vajton nga dhembjet; por pas lindjes së fëmijës i harron ato dhe gëzohet që një 
njeri lindi në botë. 22Kështu do t’ju ndodhë: tani jeni të trishtuar. Por unë do t’ju shoh 
përsëri. Atëherë zemra juaj do të jetë plot gëzim e askush nuk do të mund t’jua marrë 
atë. 
23Kur të vijë ajo ditë, nuk do të më pyetni për asgjë tjetër. Ju siguroj se Ati do t’ju japë 
gjithçka për të cilën i luteni Perëndisë në emrin tim. 24Gjer tani nuk jeni lutur në emrin 
tim për asgjë. Lutuni, dhe Perëndia do t’jua japë, që të gëzoheni jashtë mase. 
 
Fitorja mbi botën 
25Të gjitha këto jua kam thënë në mënyrë të figurshme. Do të vijë koha kur nuk do t’ju 
flas më me shëmbëlltyra, por do t’ju flas me fjalë të hapura për Atin. 26Atëherë ju do t’i 
luteni në emrin tim. Nuk them se unë do t’i lutem Atit për ju; 27sepse Ati ju do. Ju do 
sepse ju më doni mua dhe besoni që kam dalë nga Ati. 28Unë erdha në botë prej Atit, 
dhe tani e lë botën dhe kthehem tek Ati.» 
29Pastaj nxënësit i thanë: «Tani po flet haptazi, pa përdorur shëmbëlltyra. 30Tani e 
kuptuam se je i gjithëdijshëm. Ti e di që më parë se çfarë do të të pyesin njerëzit. 
Prandaj besojmë se ti ke dalë nga Perëndia.»  

31Jezusi u përgjigj: «Tani më besoni; 32por do të vijë koha, dhe ajo erdhi, kur njerëzit do 
t’ju shpërndajnë. Ju të gjithë do të ikni në shtëpi dhe do të më lini në baltë. E 
megjithatë nuk jam vetëm, sepse Ati është me mua.  
33Jua thashë të gjitha këto që të qëndroni në paqen time, sepse në botë njerëzit do t’ju 
shkaktojnë vuajtje. Por rrini të qetë: unë e mposhta botën.»  
 
Jezusi i lutet Atit për nxënësit e tij 

Pasi tha këto fjalë, Jezusi ngriti sytë drejt qiellit dhe tha: «O Atë, erdhi koha ime! 
Tregoje madhështinë e Birit tënd, që edhe Biri ta tregojë madhështinë tënde. 2Ti 

i dhe pushtetin mbi të gjithë njerëzit, që ai t’u japë jetën e përjetshme të gjithë atyre që 
ia besove ti. 3Dhe jeta e përjetshme përbëhet nga njohja jote, Perëndisë së vetëm dhe të 
vërtetë, si dhe e atij që dërgove, Jezusit, Mesisë. 4E bëra të dukshme madhështinë 
tënde këtu në tokë, sepse e plotësova detyrën me të cilën më ngarkove. 5O Atë, tani ma 
kthe këtë madhështi që kisha tek ti para krijimit të botës! 
6Të bëra të njohur me njerëzit që m’i besove nga bota. Ata të takojnë ty, dhe ti m’i dhe. 
Ata e pranuan fjalën tënde 7dhe tani e dinë se gjithçka që më dhe, vjen në të vërtetë 
prej teje. 8Ua bëra të njohura fjalët që mora prej teje, dhe ata i pranuan. Ata e kuptuan 
se unë dola prej teje, dhe e besuan se ti më dërgove. 
9Po të lutem për ta. Nuk të lutem për botën,♦ por për njerëzit që m’i dhe ti; sepse ata të 
takojnë ty. 10Gjithçka që kam, të takon ty, ashtu si gjithçka që ke, më takon mua. 
Nëpërmjet tyre duket madhështia ime. 11Tani po vij tek ti. Unë nuk do të qëndroj më 
gjatë në këtë botë, por ata do të mbeten në botë. O Atë i shenjtë, mbroji nëpërmjet 
fuqisë sate hyjnore, që ata të mbeten një e të pandarë, si ti e unë që jemi një. 12Derisa 
isha tek ata, i mbrojta dhe i mbajta nëpërmjet fuqisë hyjnore që më dhe ti. Askush prej 
tyre nuk humbi, përveç atij  
që duhej të humbiste, dhe kështu u realizua profecia e Shkrimit të shenjtë. 
13E tani po vij tek ti. I them të gjitha këto, sa jam në botë, që ata ta kenë gëzimin tim 
me tepri. 14Unë ua bëra të njohur lajmin tënd dhe bota i urren, sepse nuk i takojnë 
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asaj. 15Nuk po të lutem që t’i nxjerrësh nga bota, por dëshiroj që t’i mbrosh nga Satani. 
16Ata nuk i takojnë botës, ashtu siç nuk i takoj botës edhe unë. 17Kushtoja ata 
shërbimit tënd me anën e së vërtetës. Kjo e vërtetë është fjala jote. 18Unë i dërgoj në 
botë, ashtu siç më dërgove ti mua. 19Unë e kushtoj jetën time për ata si flijim, që ata t’i 
kushtohen plotësisht shërbimit tënd. 
20Të lutem jo vetëm për ta, por edhe për të gjithë ata që do të dëgjojnë për mua 
nëpërmjet fjalës së tyre, e që do të besojnë në mua. 21Të lutem që ata të gjithë të jenë 
një. Siç je ti në mua e unë në ty, le të jenë edhe ata një në ne! Atëherë njerëzit e botës 
do të besojnë se më ke dërguar ti. 22Unë u dhashë të njëjtën madhështi, atë që më ke 
dhënë ti, që ata të jenë një e të pandarë, ashtu siç jemi ne. 23Unë jetoj në ta e ti jeton 
në mua, me qëllim që ata të jenë njësh i përsosur, që njerëzit e botës ta dinë se më 
dërgove ti dhe se ti i do ata njëlloj si mua. 
24Ti, o Atë, m’i dhe ata, e unë dëshiroj që ata të jenë atje ku do të jem unë, që ta shohin 
madhështinë time. Këtë madhështi ma dhe ti, sepse më deshe para krijimit të botës. 
25O Atë besnik, bota nuk të njohu, por unë të njoh gjithnjë, e këta e dinë se më dërgove 
ti. 26U tregova kush je ti e do të vazhdoj t’ua tregoj. Kështu, dashuria që ke ndaj meje, 
do t’i mbushë edhe ata, e unë do të jetoj në ta.» 
__________ 
♦  njerëzit që janë të bashkuar me djallin, në armiqësi me Perëndinë. 
 
Arrestimi i Jezusit 
(Mt 26,47-56; Mk 14,43-50; Lk 22,47-53) 

Pasi tha këtë lutje, u nis bashkë me nxënësit e tij. Ata kaluan përroin Kidron. 
Në anën tjetër gjendej një kopsht (i rrethuar me mur) dhe Jezusi bashkë me 

nxënësit hynë në të. 2Tradhtari Judë e njihte mirë këtë vend, sepse Jezusi ishte 
mbledhur shpesh atje me nxënësit e tij. 3Kështu, Juda arriti atje, i shoqëruar nga 
ushtarët romakë dhe me disa rojtarë të Tempullit, të dërguar nga kryepriftërinjtë dhe 
farisenjtë. Ata ishin të armatosur dhe në duar mbanin fenerë e pishtarë. 4Jezusi e 
dinte mirë se ç’do t’i ndodhte. U doli përpara (nga kopshti) dhe i pyeti: «Cilin kërkoni?» 
5«Jezusin nga Nazareti!» – iu përgjigjën. «UNË JAM!» – tha Jezusi. — Tradhtari, Juda, 
qëndronte pranë tyre — 6Kur Jezusi u tha ’unë jam!’, ata u tërhoqën dhe ranë përtokë. 
7Jezusi i pyeti përsëri: «Cilin kërkoni?» «Jezusin nga Nazareti!» – u përgjigjën ata. 8«Ju 
thashë njëherë se ’unë jam ’!» – tha Jezusi. – «Prandaj, në qoftë se më kërkoni mua, le 
të shkojnë këta të tjerët.» 9Kështu u realizua ajo që kishte thënë më parë Jezusi: 
’Askush prej atyre që m’i dhe ti, o Atë, nuk humbi.’ 10Simon Pjetri kishte një shpatë. E 
nxori dhe i preu shërbëtorit të kryepriftit veshin e djathtë. Shërbëtori quhej Malak. 
11Jezusi i tha Pjetrit: «Fute shpatën në mill. Mos mendoni se do ta refuzoj kupën e 
vuajtjeve që më jep Ati për të pirë?» 
 
Jezusi para kryepriftit 
12Ushtarët bashkë me oficerin e tyre dhe rojtarët e hebrenjve e arrestuan Jezusin, e 
lidhën 13dhe e dërguan në fillim tek Hanani, vjehrri i Kajfës, i cili, për atë vit, ushtronte 
detyrën e kryepriftit. 
14Kajfa i kishte këshilluar më parë udhëheqësit e hebrenjve se më mirë ishte të vdiste 
vetëm një njeri, sesa të vdiste mbarë populli. 
 
Pjetri mohon Jezusin 
(Mt 26,69-70; Mk 14,66-68; Lk 22,55-57) 
15Simon Pjetri dhe Gjoni e ndoqën Jezusin. Gjoni ishte i njohuri i kryepriftit, prandaj e 
lejuan të hynte bashkë me Jezusin në oborrin e shtëpisë. 16Pjetri qëndroi përjashta 
pranë portës. Gjoni, që ishte i njohuri i kryepriftit, u kthye, bisedoi për Pjetrin me 
vajzën te porta dhe ajo e lejoi të hynte në oborr. 17Vajza te porta e pyeti Pjetrin: «A mos 
je edhe ti njëri prej nxënësve të atij njeriu?» «Jo, nuk jam!» – iu përgjigj Pjetri. 
18Bënte ftohtë. Prandaj shërbëtorët dhe rojtarët kishin bërë një zjarr me qymyr druri, 
po qëndronin rreth zjarrit dhe po ngroheshin. Pjetri iu afrua dhe u bashkua me ta që 
të ngrohej. 
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Kryeprifti merr në pyetje Jezusin 
(Mt 26,59-66; Mk 14,55-64; Lk 22,66-71) 
19Kryeprifti e mori në pyetje Jezusin për nxënësit dhe mësimin e tij. 20Jezusi iu përgjigj: 
«Gjithnjë kam folur hapur. Kam predikuar nëpër sinagoga dhe në Tempull ku 
mblidhen hebrenjtë, dhe kurrë nuk kam thënë ndonjë gjë fshehurazi. 21Përse më pyetni 
mua? Pyetni më mirë njerëzit që kanë dëgjuar fjalët e mia! Ata e dinë.» 
22Kur Jezusi tha këtë, një nga rojtarët i ra me shpullë dhe i tha: «Si guxon t’i flasësh 
kështu kryepriftit?» 23Jezusi iu përgjigj: «Në qoftë se fola keq, ma vërteto! Në qoftë se 
nuk jam fajtor, nuk ke të drejtë të më biesh!» 
24Pastaj Hanani e dërgoi Jezusin, të lidhur me pranga, te kryeprifti Kajfa. 
 
Pjetri mohon përsëri Jezusin 
(Mt 26,71-75; Mk 14,69-72; Lk 22,58-62) 
25Pjetri po qëndronte ende pranë zjarrit dhe po ngrohej. Pas pak të tjerët i thanë: «A 
mos je edhe ti njëri prej nxënësve të tij?» Por Pjetri iu përgjigj: «Jo!» 26Një shërbëtor i 
kryepriftit, kushëriri i atij të cilit Pjetri i kishte prerë veshin, nguli këmbë duke thënë: 
«Po a nuk të pashë bashkë me të në kopsht?» 27Pjetri e mohoi përsëri, dhe në atë çast 
këndoi gjeli. 
 
Jezusi para Pilatit 
(Mt 27,1-2.11-14; Mk 15,1-5; Lk 23,1-5) 
28Herët në mëngjes Jezusin e dërguan nga shtëpia e kryepriftit Kajfa në selinë e 
guvernatorit romak, Pilatit. Hebrenjtë nuk hynë në kështjellë, sepse rregulloret e tyre 
për pastërtinë rituale ua ndalonin të hynin në shtëpitë e johebrenjve gjatë javës së 
festës së Pashkës. Përndryshe nuk do të mund ta festonin festën. 29Pilati u doli përpara 
dhe i pyeti: «Çfarë akuzash keni kundër këtij njeriu?» 30Ata iu përgjigjën: «Nuk do ta 
kishim sjellë para teje, po të mos kishte qenë kriminel.» 31Pilati tha: «Atëherë merreni 
dhe dënojeni sipas Ligjit tuaj.» «Por ne e kemi të ndaluar të ekzekutojmë ndokënd», – iu 
përgjigjën ata. 32Kështu u realizua ajo që kishte thënë Jezusi për mënyrën e vdekjes së 
tij. 
33Pilati hyri përsëri në kështjellë dhe urdhëroi t’i sillnin Jezusin. «A je ti mbreti i 
hebrenjve?» – e pyeti ai. 34Jezusi iu përgjigj: «Vetë e mendove këtë pyetje, apo ta thanë 
të tjerët?» 35Pilati iu përgjigj: «Mos jam unë hebre? Populli yt dhe kryepriftërinjtë të 
dorëzuan tek unë. Çfarë ke bërë?» 36Jezusi tha: «Mbretëria ime nuk rrjedh nga kjo botë; 
përndryshe shërbëtorët e mi do të luftonin që të mos bija në duart e udhëheqësve të 
hebrenjve. Jo, mbretëria ime është krejt tjetër.» 37Pastaj Pilati e pyeti: «E megjithatë ti je 
mbret, apo jo?» Jezusi iu përgjigj: «Po, unë jam mbret. U emërova dhe erdha në botë që 
të bëj të njohur të Vërtetën. Kush i takon së Vërtetës, e dëgjon fjalën time.» 38«E 
vërteta?» – pyeti Pilati. – «Ç’është kjo?» 
 
Jezusi dënohet me vdekje 
(Mt 27,15-31; Mk 15,6-20; Lk 23,13-25) 
Pilati doli përsëri dhe u tha hebrenjve: «Nuk po shoh arsye për ta dënuar. 39Por e kam 
zakon që çdo vit për Pashkën të liroj për ju një të burgosur. A doni që t’ju liroj mbretin 
e hebrenjve?» 40Ata bërtitën: «Jo këtë, por Bar-Abën!» Bar-Aba ishte terrorist. 

Pastaj Pilati urdhëroi ta merrnin Jezusin e ta fshikullonin. 2Ushtarët thurën një 
kurorë ferrash dhe ia vunë Jezusit në kokë. I hodhën supeve një mantel të kuq, 

3iu afruan dhe thirrën: «Rroftë mbreti i hebrenjve!» Dhe e goditën në fytyrë. 
4Pastaj Pilati doli përsëri dhe i tha popullit: «Po jua nxjerr që të shihni se nuk kam 
gjetur asnjë arsye për dënimin e tij.» 5Kur doli, Jezusi kishte një kurorë ferrash në kokë 
dhe një mantel të kuq hedhur supeve. Pilati u tha hebrenjve: «Ja njeriu!» 6Kur e panë 
kryepriftërinjtë dhe rojtarët bërtitën së bashku: «Kryqëzoje! Kryqëzoje!» Pilati u tha: 
«Kryqëzojeni vetë! Nuk gjeta asnjë arsye për ta dënuar.» 7Hebrenjtë ia kthyen: «Ne kemi 
Ligjin. Sipas Ligjit tonë ai duhet të vdesë, sepse ka thënë se është Biri i Perëndisë.» 
8Kur e dëgjoi këtë, Pilati u tremb edhe më tepër. 9Hyri prapë në kështjellë dhe e pyeti 
Jezusin: «Nga vjen ti?» Por Jezusi nuk iu përgjigj. 10Pilati i tha: «A nuk do të flasësh me 
mua? Ki parasysh se kam pushtet të të liroj, por edhe pushtet të urdhëroj që të të 
kryqëzojnë.» 11Jezusi iu përgjigj: «Ti ke pushtet mbi mua ngaqë këtë pushtet ta ka 
dhënë Perëndia. Prandaj ata që më dorëzuan tek ti, kanë faj më të madh.» 12Për shkak 
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të këtyre fjalëve Pilati kërkoi ta lironte përsëri. Por turma bërtiti: «Në qoftë se e liron, ti 
nuk je mik i Cezarit! Dhe kush vetëquhet mbret, është kundër Cezarit.» 
13Kur e dëgjoi këtë, Pilati urdhëroi që Jezusin ta nxirrnin përjashta. Shkoi në selinë e 
gjyqit, në vendin me emrin «Kalldrëm», kurse aramaisht Gabata. 14Ishte dita para së 
shtunës së javës së Pashkës, rreth orës gjashtë. Pilati u tha hebrenjve: «Ja, mbreti 
juaj!» 15Ata bërtitën: «Hiqe! Kryqëzoje!» Pilati i pyeti: «Ta kryqëzoj mbretin tuaj?» 
Kryepriftërinjtë iu përgjigjën: «Mbreti ynë i vetëm është perandori në Romë.» 16Më në 
fund Pilati pranoi e dha urdhër ta kryqëzonin Jezusin. 
 
Jezusi kryqëzohet 
(Mt 27,32-44; Mk 15,21-32; Lk 23,26-43) 
Ushtarët e morën Jezusin. 17E detyruan ta mbante kryqin e vet jashtë qytetit, deri në 
vendin me emrin «Kafka», dhe aramaisht Gulgolta. 18Atje e kryqëzuan Jezusin. Në anën 
e djathtë dhe në anën e majtë të Jezusit kryqëzuan dy njerëz të tjerë. 19Pilati urdhëroi 
që në kryq të vihej një mbishkrim në të cilin të shkruhej: Jezusi nga Nazareti, mbreti i 

hebrenjve. 20Vendi ku e kryqëzuan Jezusin, nuk ishte larg nga qyteti, prandaj shumë 
veta e lexuan mbishkrimin. Ishte i shkruar hebraisht, latinisht e greqisht. 
21Kryepriftërinjtë i thanë Pilatit: «Mos shkruaj: Mbreti i hebrenjve, por Ky pohoi: Unë jam 

mbreti i hebrenjve!’» 22Pilati tha: «Atë që shkrova, e shkrova!» 
23Pasi e gozhduan Jezusin në kryq, ushtarët morën rrobat e tij të sipërme dhe i ndanë 
në katër pjesë. Secili mori një pjesë. Por petku i poshtëm ishte një copë e vetme. 
24Ushtarët i thanë njëri-tjetrit: «Të mos e grisim; të vendosim me short se kush do ta 
marrë.» Kështu u realizua ajo që ishte parashikuar në Shkrimin e shenjtë: I ndanë 

midis tyre rrobat e mia, dhe hodhën short për tunikën time. Ushtarët vepruan pikërisht 
ashtu. 
25Pranë kryqit ku varej Jezusi, ndodheshin katër gra: nëna e tij me motrën e saj, si dhe 
Maria, gruaja e Klopës, dhe Maria nga Magdala. 26Jezusi pa nënën e tij duke qëndruar 
atje, dhe pranë saj Gjonin, nxënësi të cilin Jezusi e kishte fort për zemër. Pastaj i tha 
nënës: «Ky është biri yt tani!» 27Nxënësit i tha: «Ajo është nëna jote tani!» Që nga ajo ditë 
ky nxënës u kujdes për të duke e marrë në shtëpinë e vet. 
 
Vdekja e Jezusit 
(Mt 27,45-56; Mk 15,33-41; Lk 23,44-49) 
28Jezusi e dinte tani se u krye gjithçka, prandaj tha: «Kam etje!» Kështu u realizua fjala 
e Shkrimit të shenjtë. 29Pranë kryqit ishte një enë plot me uthull mpirëse. Ushtarët 
zhytën një sfungjer në uthull, e vunë në majë të një shtize dhe e afruan te buzët e 
Jezusit. 30Buzët e tij u lagën me uthull dhe pas kësaj tha: «Gjithçka ♦ u krye!» Koka iu 
var, dhe kështu dha shpirt. 
__________ 
♦  d.m.th. të gjitha profecitë lidhur me Shërbëtorin e Zotit. 
 
Jezusit i shpojnë brinjën 
31Udhëheqësit e hebrenjve iu lutën Pilatit: «Jep urdhër që të kryqëzuarve t’u thyhen 
kërcinjtë dhe të zbriten prej kryqit.» U shprehën kështu sepse ishte e premte dhe nuk 
deshën t’i linin të vdekurit të varur në kryq edhe të shtunën. Përveç kësaj, e shtuna që 
po vinte, ishte një festë solemne e veçantë. 
32Ushtarët shkuan dhe u thyen kërcinjtë të dy njerëzve që ishin kryqëzuar bashkë me 
Jezusin. 33Kur erdhën te Jezusi, vunë re se ai tashmë kishte vdekur. Prandaj nuk ia 
thyen kërcinjtë. 34Por njëri nga ushtarët e shpoi me heshtë në brinjë. Pastaj rrodhi gjak 
e ujë.♦ 35Njeriu që e pa, dëshmoi për këtë. E dimë se ai thotë të vërtetën, dhe këtë e di 
edhe ai vetë. Prandaj mund t’i besoni.  36Kjo ndodhi që të realizohej ajo që ishte shkruar 
në Shkrimin e shenjtë: Asnjë kockë nuk do t’i thyhet. 37Dhe në një vend tjetër thuhet: 
Do ta shohin atë që shpuan. 

________ 
♦  Dëshmi e rëndësishme për vdekjen e Jezusit, duke marrë parasysh se gnostikët pohonin të 
kundërtën. 
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Varrimi i Jezusit 
(Mt 27,57-61; Mk 15,42-47; Lk 23,50-56) 
38Pasi ndodhi kjo, Jozefi nga Ramataimi iu lut Pilatit ta lejonte që ta zbriste nga kryqi 
trupin e Jezusit. Jozefi ishte nxënës i Jezusit, por në fshehtësi, sepse kishte frikë nga 
udhëheqësit e hebrenjve. Pilati ia dorëzoi kufomën, dhe Jozefi e zbriti nga kryqi. 
39Erdhi edhe Nikodemi, i cili e kishte vizituar Jezusin njëherë natën; solli me vete rreth 
tridhjetë kilogramë mirrë dhe aloe të përzier. 40Dy njerëzit e morën kufomën e Jezusit, e 
mbështollën me pëlhurë dhe e lyen me vajra të parfumuara sipas zakonit të hebrenjve 
të varrimit. 
41Pranë vendit ku ishte ekzekutuar Jezusi, ndodhej një kopsht. Atje ishte një varr i ri (i 
hapur në shkëmb), ku ende nuk ishte varrosur askush. 42Kështu, Jezusin e vunë në 
varr atje, sepse ishte dita para së shtunës dhe sepse varri ishte afër. 
 
Shenja e tetë mesianike: Ai vuajti aq shumë, saqë tani mund ta shohë përsëri dritën 

dhe të shpërblehet për vuajtjet e tij.  (Isaia 53,11). 
 
Ringjallja e Jezusit 
(Mt 28,1-8; Mk 16,1-8; Lk 24,1-12) 

Një ditë pas së shtunës, në mëngjes herët, ende pa dalë drita, Maria nga 
Magdala u nis për te varri. Kur arriti atje, pa se guri ishte lëvizur nga gryka e 

shpellës. 2Pastaj shkoi me vrap te Simon Pjetri dhe te Gjoni, nxënësi, të cilin Jezusi e 
kishte fort për zemër, dhe u tha: «Zotin e kanë larguar nga varri dhe nuk e dimë se ku 
e kanë shpënë.» 
3Pjetri dhe Gjoni u nisën drejt varrit. 4Ata vrapuan të dy së bashku, por Gjoni ia kaloi 
Pjetrit dhe arriti i pari te varri. 5U përkul dhe pa pëlhurat e vëna aty, por nuk hyri në 
shpellë. 6Kur mbërriti Simon Pjetri, hyri menjëherë në shpellë. Pa pëlhurat 7dhe rizën 
që kishin vënë rreth kokës së Jezusit. Kjo rizë nuk ishte bashkë me pëlhurat e tjera, 
por veças, ende e mbështjellë rrumbullak në vendin e saj. 8Tashmë hyri edhe Gjoni, ai 
që kishte arritur i pari te varri. Pa gjithçka dhe u bë besimtar. 9Deri atëherë nuk e 
kishin kuptuar Shkrimin e shenjtë, sepse atje është shkruar që Jezusi duhet të 
ringjallet nga të vdekurit. 10Pastaj të dy u kthyen në shtëpi. 
 
Jezusi i shfaqet Marisë nga Magdala 
(Mt 28,9-10; Mk 16,9-11) 
11Maria vazhdonte të rrinte pranë varrit dhe po qante. Pastaj u përkul dhe vështroi 
brenda. 12Aty pa dy engjëj të veshur me rroba të bardha. Ishin ulur në vendin ku ishte 
vendosur më parë trupi i Jezusit, njëri te kryet dhe tjetri te këmbët. 13«Pse po qan?» – e 
pyetën engjëjt. Maria u përgjigj: «Kanë larguar Zotin tim dhe nuk e di se ku e kanë 
vënë!» 
14Kur u kthye, ajo e pa Jezusin në këmbë. Por nuk e dinte se ishte Jezusi. 15Ky e pyeti: 
«Pse po qan? Kë po kërkon?» Ajo mendonte se ishte kopshtari, dhe i tha: «Në qoftë se e 
ke marrë ti, më trego se ku e ke vënë, që të shkoj ta marr.» 16«Mari!» – i tha Jezusi. Ajo 
u kthye dhe i tha aramaisht: «Rabuni!» – që do të thotë ’Mësues’. 17Jezusi i tha: «Mos 
më mbaj, sepse akoma nuk kam shkuar tek Ati. Por shko te vëllezërit e mi e thuaju: 
’Po ngjitem tek Ati im dhe tek Ati juaj, te Perëndia ime dhe te Perëndia juaj.’» 18Maria 
nga Magdala shkoi dhe u tha nxënësve: «Pashë Zotin!» Dhe tregoi atë që i kishte thënë 
Jezusi. 
__________ 
♦  Kopshtari ishte njëkohësisht rojtari i natës. 
 
.Jezusi u paraqitet nxënësve 
(Mt 28,16-20; Mk 16,14-18; Lk 24,36-49) 
19Ishte mbrëmje vonë, po atë të diel. Nxënësit kishin frikë nga udhëheqësit e hebrenjve, 
prandaj i kishin mbyllur dyert me çelës. Pastaj erdhi Jezusi dhe zuri vend midis tyre. 
«Paqja me ju!» – u tha. 20Pastaj u tregoi duart dhe brinjën e tij. Ata u gëzuan shumë kur 
e panë Zotin. 21Jezusi u tha përsëri: «Paqja me ju! Siç më dërgoi mua Ati, ashtu ju 
dërgoj unë ju.» 22Pastaj fryu mbi ta dhe u tha: «Merreni Shpirtin e shenjtë!♦  23Atyre që 
ju u falni mëkatet, ua ka falur edhe Perëndia; atyre që ju nuk ua falni, nuk ua ka falur 
as Perëndia. » ♦♦ 
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________ 
♦  Jezusi jep të kuptojë se, kur të vijë Shpirti, ai do të jetë dhurata e tij personale (shih Veprat 2). 
Sipas profecive të DhV Shpirti i shenjtë ishte dhuratë e Mesisë (shih Gjoni 1,33). ♦♦ aludim për 
të drejtën e pranimit në Kishë dhe të përjashtimit prej saj. 
 
Jezusi dhe Toma 
24Kur erdhi Jezusi, Toma, i quajtur edhe Didim, njëri prej dymbëdhjetë nxënësve, nuk 
ishte i pranishëm. 25Më vonë të tjerët i treguan se kishin parë Zotin! Toma u tha: «Nuk 
do ta besoj derisa të shoh shenjat e gozhdëve në duart ♦ e tij. Së pari, dua t’i prek me 
gisht dhe ta vë dorën në brinjën e tij.» 
26Pas një jave nxënësit ishin mbledhur në shtëpi, dhe Toma ishte bashkë me ta. Dyert 
ishin të mbyllura me çelës. Jezusi erdhi, zuri vend midis tyre dhe tha: «Paqja me ju!» 
27Pastaj iu drejtua Tomës: «Vëre gishtin tënd këtu dhe shiko duart e mia! Ma jep dorën 
dhe prek plagën në brinjën time. Mos dysho më, por beso se jam unë!» 28Pastaj Toma iu 
përgjigj: «Zoti im dhe Perëndia ime!» 29Jezusi i tha: «A u binde tani që më pe?! Lum 
gjithkush që nuk më sheh, e megjithatë beson në mua.» 
________ 
♦  kyçet, sepse i kryqëzuari gozhdohej zakonisht nëpër nyjet e dorës. 
 
Qëllimi i librit 
30Jezusi bëri edhe shumë mrekulli të tjera në praninë e nxënësve të tij, me anë të të 
cilave u tregoi atyre madhështinë e tij. Ato nuk janë shkruar në këtë libër. 31Por ajo që 
është shkruar në këtë libër, u përpilua që ju të besoni se Jezusi është Mesia, Biri i 
Perëndisë. Në qoftë se besoni, keni jetën (e përjetshme) me anë të tij. 
 
Jezusi u shfaqet shtatë nxënësve 

Më vonë Jezusi iu shfaq përsëri nxënësve të tij në bregun e liqenit të Tiberiadit. 
Ndodhi kështu: 2Simon Pjetri, Toma, që quhej edhe Didim, Natanaeli nga Kana 

e Galilesë, bijtë e Zebedeut dhe dy nxënës të tjerë ishin mbledhur bashkë. 3Simon 
Pjetri u tha të tjerëve: «Po shkoj të gjuaj peshk.» «Po vijmë edhe ne me ty!» – i thanë ata. 
Dolën dhe hipën në lundër; por nuk zunë gjë tërë natën. 
4Kur zbardhi drita, Jezusi po qëndronte në breg. Por nxënësit nuk e dinin se ishte 
Jezusi. 5Ai u tha: «Ej djema, akoma nuk keni zënë ndonjë peshk?» «Jo, asnjë», – iu 
përgjigjën ata. 6Jezusi u tha: «Hidheni rrjetën në anën e djathtë të lundrës e do të zini!» 
Ata e hodhën dhe zunë aq shumë peshq, saqë nuk arritën ta nxirrnin dot rrjetën. 
7Gjoni, nxënësi, të cilin Jezusi e kishte fort për zemër, i tha Pjetrit: «Është Zoti!» Kur e 
dëgjoi këtë, Pjetri u mbështoll me rrobën e sipërme dhe u hodh në liqen. Ai e kishte 
hequr atë për të punuar. 
8Ata nuk ishin larg bregut – rreth njëqind metra. Nxënësit e tjerë e vozitën lundrën gjer 
në breg duke tërhequr nga pas rrjetën e mbushur me peshq. 9Kur dolën në breg, panë 
një zjarr me qymyr druri dhe peshqit mbi të. Edhe buka ishte pranë. 10Jezusi u tha: 
«Sillni disa nga peshqit që zutë tani!» 11Simon Pjetri hipi në lundër dhe e nxori rrjetën 
në breg. Ajo ishte plot me peshq të mëdhenj, gjithsej njëqind e pesëdhjetë e tre. Dhe 
rrjeta nuk ishte grisur aspak, ndonëse kishte aq shumë peshq. 12Jezusi u tha: 
«Ejani këtu e hani!» Asnjë nga nxënësit  nuk guxonte ta pyeste: «Kush je ti?» Ata e 
dinin mirë se ai ishte Zoti. 13Jezusi u afrua, mori bukën dhe ua ndau atyre. Ashtu bëri 
edhe me peshqit. 
14Kjo ishte hera e tretë që Jezusi u ishte shfaqur nxënësve pas ringjalljes së tij nga të 
vdekurit. 
 
Rehabilitimi i Pjetrit 
15Pasi kishin mbaruar së ngrëni, Jezusi i tha Simon Pjetrit: «Simon, biri i Gjonit, a më 
do mua më shumë se të tjerët që ndodhen këtu?» Pjetri iu përgjigj: «Po, o Zot, ti e di se 
unë të dua.» Jezusi i tha: «Kujdesu për qengjat e mi!» 16Jezusi i tha përsëri: «Simon, biri 
i Gjonit, a më do mua?» «Po, o Zot, ti e di se unë të dua», – iu përgjigj ai. Jezusi i tha: 
«Kujdesu për delet e mia!» 17Jezusi e pyeti për herë të tretë: «Simon, biri i Gjonit, a më 
do mua?» Pjetri u trishtua pse Jezusi po e pyeste për herë të tretë: ’A më do mua?’ Ai i 
tha: «O Zot, ti di gjithçka; ti e di se unë të dua.» Jezusi i tha: «Kujdesu për delet e mia! 
18Të siguroj se kur ishe më i ri, ngjishje rripin dhe shkoje ku të doje, por, kur të 
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plakesh, do t’i zgjatësh duart, dhe xhelati do të të lidhë dhe do të të çojë atje ku nuk do 
të dëshirosh.» 19Me këto fjalë Jezusi tregoi se me çfarë lloj vdekjeje do ta nderonte Pjetri 
Perëndinë. Pastaj i tha: «Eja pas meje!» 
 
Jezusi dhe Gjoni 
20Pjetri ktheu kokën dhe pa se si Gjoni, nxënësi, të cilin Jezusi e kishte fort për zemër, 
po e ndiqte. Ishte ai që kishte qenë ulur pranë Jezusit në darkën e fundit dhe e kishte 
pyetur: ’Kush do të të tradhtojë?’ 21Kur e pa, Pjetri e pyeti Jezusin: «Po këtij, çfarë do t’i 
ndodhë?» 22Jezusi i tha: «Në qoftë se dua që ky të mbetet gjallë derisa të vij unë, kjo 
nuk të përket ty! Ti eja pas meje!» 23Për këtë arsye ndër besimtarët u përhap fjala se ky 
nxënës nuk do të vdiste.♦  Por Jezusi nuk tha se nuk do të vdiste, porse: ’Në qoftë se 
dua që ky të mbetet gjallë derisa të vij unë, kjo nuk të përket ty!’ 
24Ky është nxënësi që dëshmon për këto fakte dhe që i shkroi ato me dorën e vet. Ne e 
dimë se dëshmia e tij është e besueshme. 
25Ka edhe shumë gjëra të tjera që ka bërë Jezusi. Në qoftë se ato do të shkruheshin të 
gjitha një nga një – mendoj se bota do të ishte e vogël në krahasim me vendin që ato do 
të zinin. 
________ 
♦ Pjetrin e kryqëzuan kokëposhtë, kurse Gjoni vdiq natyrshëm.  
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.VEPRAT E APOSTUJVE 
 
Luka shkruan vazhdimin e tregimit të tij 

I nderuar Teofil! 
 Në librin tim të parë të tregova gjithçka që Jezusi bëri e mësoi, që nga fillimi 2deri 

në ditën kur u ngrit në qiell. Më parë, i udhëhequr nga Shpirti i shenjtë, ai u dha 
njerëzve që kishte zgjedhur si apostuj, udhëzime të sakta për kohën që do të vinte pas 
largimit të tij. 3Pas vdekjes së tij, ai iu shfaq dhe i bindi ata në mënyra të ndryshme se 
ishte gjallë: për dyzet ditë iu shfaq herë pas here dhe u foli atyre për mbretërinë e 
Perëndisë. 
 
Jezusi ndahet nga nxënësit e tij 
(Mt 28,19; Mk 16,15; Lk 24,47-48) 
4Njëherë, kur Jezusi ishte me ta, u dha këtë udhëzim: «Rrini në Jerusalem e pritni 
Shpirtin e shenjtë, të cilin jua ka premtuar Ati im e për të cilin ju njoftova unë. 5Gjoni i 
ka pagëzuar njerëzit me ujë, por së shpejti ju do të pagëzoheni me Shpirtin e shenjtë.» 
6Atëherë ata e pyetën: «Zot, a do t’ia rimëkëmbësh tani mbretërinë Izraelit?» 7Jezusi u 
përgjigj: «Çastin për këtë e ka përcaktuar Ati im; nuk ka nevojë ta dini ju. 8Por ju do të 
mbusheni me Shpirtin e shenjtë. Ai do t’ju bëjë të aftë për t’u paraqitur kudo si 
dëshmitarët e mi: në Jerusalem dhe në mbarë Judenë, në Samari dhe deri në skajin 
më të largët të botës.» 
9Ndërsa po thoshte këtë, u ngrit në sy të tyre. E mori një re, dhe ata nuk e panë më. 
10Ndërsa po vështronin lart, papritur qëndruan pranë tyre dy «njerëz» të veshur me 
rroba të bardha. 11«Ju galileas, – thanë ata, – përse rrini këtu e shikoni lart? Ky Jezus, 
që u mor në qiell, do të kthehet pikërisht kështu, siç e patë duke u larguar prej jush.» 
 
Mbushja e boshllëkut në rrethin e apostujve 
(Ps 68,26; 108,8) 
12Pas kësaj apostujt u kthyen nga Mali i Ullinjve që ndodhej rreth gjysmë ore nga 
qyteti. 13Atje hynë në dhomën e sipërme të shtëpisë ku banonin që atëherë. Aty ishte 
Pjetri, Gjoni, Jakobi dhe Andreu, Filipi dhe Toma, (Natanael) Bar-Tolmai, Mateu dhe 
Jakobi, biri i Halfait, si dhe Simoni, ish-anëtar i zelotëve, dhe Juda, biri i Jakobit. 
14Atje ishin edhe gratë, si dhe Maria, nëna e Jezusit, dhe vëllezërit e tij. Ata luteshin të 
gjithë bashkërisht. 
15Një ditë Pjetri u ngrit në këmbë dhe mori fjalën — atje ishin grumbulluar rreth 
njëqind e njëzet veta — 16«Vëllezër të dashur!» – tha ai. – «Ajo që është parashikuar në 
Shkrimin e shenjtë për Judën, duhej të plotësohej. Atje Shpirti i Perëndisë e para-
shikoi tradhtarin, i cili ua tregoi udhën atyre që dolën për të arrestuar Jezusin. 17Ky 
tradhtar i takonte rrethit tonë dhe kishte marrë të njëjtën detyrë si ne.»  
18 — Me të hollat që mori për veprën e tij të keqe, bleu një fushë ku vari veten. Trupi i 
tij i varur në diell, u enjt, plasi dhe i dolën zorrët. 19Të gjithë banorët e Jerusalemit 
dëgjuan për këtë dhe e quajtën ngastrën në gjuhën e tyre Hakeldama, d.m.th. Ara e 
Gjakut. Kështu quhet edhe sot.— 20«Është shkruar në Psalmet: Le të mbetet e shkretë 

shtëpia e tij; askush të mos banojë në të. Atje është shkruar gjithashtu: Detyrën e tij ta 

marrë një tjetër. 21-22Prandaj na duhet nga rrethi ynë (i dishepujve) njëri që mund të 
dëshmojë bashkë me ne se Jezusi, Zoti, u ringjall nga të vdekurit. Duhet të jetë njëri që 
ishte atje që nga fillimi e që i përjetoi të gjitha ato që bëri e mësoi Jezusi, që nga koha 
kur u pagëzua nga Gjoni, deri në ditën kur u mor në qiell.» 
23Të pranishmit propozuan dy njerëz: Jozefin, të quajtur, gjithashtu, Bar-Saba me 
nofkën Just, dhe Matain. 24Pastaj iu lutën Perëndisë: «O Zot, ti i njeh njerëzit 
plotësisht. Na trego cilin nga këta të dy ke zgjedhur. 25Juda shkoi në vendin që i 
takonte (si tradhtar). Cili nga ata duhet ta zërë vendin e tij?» 26Pastaj hodhën short. 
Shorti i ra Matait, dhe kështu e pranuan si të dymbëdhjetin në rrethin e apostujve. 
 
Ardhja e Shpirtit të shenjtë 

Në festën e Rrëshajëve ishin mbledhur përsëri të gjithë ata që ishin në anën e 
Jezusit. 2Papritur u dëgjua një zhurmë e madhe, sikur të zbriste një stuhi nga 

qielli. 3Pastaj u duk diçka si zjarr që u nda, dhe në secilin prej tyre ra një gjuhë flake. 
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4Të gjithë u mbushën me Shpirtin e shenjtë dhe filluan të flitnin gjuhë të ndryshme, 
secili ashtu siç e bënte të fliste Shpirti. 
5Atëherë në Jerusalem ndodheshin hebrenj të përshpirtshëm të ardhur nga të gjitha 
kombet e botës (romake). 6Kur e dëgjuan zhurmën e madhe, u grumbulluan. Ata u 
hutuan, sepse secili po dëgjonte gjuhën e tij të folur nga nxënësit e Jezusit. 7Ata 
thirrën shumë të habitur: «Njerëzit që po flasin këtu, janë të gjithë nga Galileja! 8Si 
shpjegohet që secili nga ne i dëgjon ata duke folur gjuhën tonë amtare? 9Midis nesh ka 
partë, medas e elamas, njerëz nga Mesopotamia, nga Kapadokia, nga Ponti e nga 
provinca e Azisë, 10nga Frigjia e Pamfilia, nga Egjipti, nga Cireneja e Libisë dhe nga 
Roma, 11nga Kreta dhe Arabia,♦ njerëz me prejardhje hebreje dhe ata që ishin bërë 
anëtarë nderi të bashkësive hebreje ♦♦ E megjithatë, secili po dëgjon në gjuhën e vet se 
si po shpallen veprat e mëdha të Perëndisë.» 
12Ata, të habitur e të hutuar, pyetën njëri-tjetrin se çfarë do të thoshte kjo. 13Disa të 
tjerë e morën me të qeshur e thanë: «Janë dehur me musht!» 
___________ 
♦  Në festën e Rrëshajëve bashkoheshin hebrenj prej çdo vendi ku ishin mërguar ose ku kishin 
emigruar. ♦♦  Këtu dhe në Vap 6,5 kjo shprehje shënon ata që kishin pranuar jo vetëm besimin 
te perëndia izraelit, por edhe rrethprerjen. 
 
Predikimi i apostullit Pjetër 
(Joel 2,28-52; 2 Sam 11,12-13; Ps 131,11) 
14Atëherë Pjetr dhe apostujt e tjerë u ngritën në këmbë. Pjetri thirri me zë të lartë: «Ju, 
hebrenj nga mbarë bota (romake) e të gjithë ju banorët e Jerusalemit! Më dëgjoni e më 
lini t’ju shpjegoj çfarë po ndodh këtu. 15Këta njerëz nuk janë të dehur: tani është ora 
nëntë e mëngjesit. 16Përkundrazi, këtu po ndodh ajo që parashikoi Perëndia me anë të 
profetit Joel: 
17Kur të fillojë koha e fundit, – thotë Zoti, – unë do t’i mbush të gjithë njerëzit me Shpirtin 

tim. Burra e gra (në Izrael) do të bëhen atëherë profetë; i madhi dhe i vogli do të shohin 

ëndrra dhe vegime. 18Të gjithëve atyre që do të më shërbejnë, burrave dhe grave, do t’u 

jap Shpirtin tim, dhe ata do të profetizojnë. 19Lart në qiell e poshtë në tokë do të bëj të 

duken shenja të mëdha: do të shihen gjak, zjarr dhe re të dendura tymi: 20Dielli do të 

errësohet dhe hëna do të bëhet e kuqe si gjaku. Kështu do të paraqitet arritja e ditës së 

madhe dhe të tmerrshme të Zotit. 21Kushdo që merr anën e Zotit dhe e thërret atë për 

ndihmë, do të shpëtojë. 
22Ju, izraelitë, dëgjoni se ç’kam për t’ju thënë! Jezusi nga Nazareti erdhi te ju në emër 
të Zotit; ju mund ta dini këtë duke marrë parasysh veprat e mrekullueshme që 
Perëndia bëri nëpërmjet tij. Ju i përjetuat të gjitha këto, 23e megjithatë e kryqëzuat me 
anën e njerëzve të pafe. Por Perëndia e kishte paracaktuar këtë kështu. 24Ai e shpëtoi 
Jezusin nga pushteti i vdekjes dhe e ringjalli; vdekja nuk mund ta mbante të 
burgosur. 25Davidi parashikoi këtë: Zotin e kam gjithnjë para syve. Ai më bëhet krah, 

prandaj e ndiej veten të sigurt. 26Kjo ma mbush zemrën me gëzim dhe më bën të këndoj 

me gaz. Edhe në qoftë se vdes, bindjen e kam të fortë, 27se ti, o Zot, nuk do të më lësh 

ndër të vdekurit; ti nuk do të lejosh që shërbëtori yt besnik të kalbet. 28Ti më ke treguar 

udhën për në jetë; pranë teje jam i gëzuar dhe i lumtur. 
29Vëllezër, unë mund t’ju flas hapur për mbretin tonë të madh, Davidin. Ai vdiq dhe u 
varros; varri i tij mund të shihet midis nesh edhe sot. 30Por ai ishte profet, dhe 
Perëndia i ishte betuar se njëri nga pasardhësit e tij do të rrinte në fronin e tij. 
31Kështu, Davidi parashikonte se ç’kishte ndër mend Perëndia, dhe fjalët e tij kanë të 
bëjnë me ringjalljen e Mesisë. Për atë vlejnë këto fjalë: Perëndia nuk e la ndër të 

vdekurit dhe trupi i tij nuk u kalb. 32Pra, këtë Jezus e ringjalli Perëndia – për këtë mund 
të dëshmojmë ne të gjithë. 33Ai u ngrit në anën e djathtë të Perëndisë dhe mori nga Ati 
dhuratën e premtuar, Shpirtin e shenjtë, që të na e përcjellë atë neve. Kjo që po shihni 
këtu, është veprimtaria e këtij Shpirti. 34Davidi, siç e dini, nuk u ngrit në qiell. Ai, 
përkundrazi, tha: Perëndia, Zoti, të thotë ty, Zoti dhe Mbreti im: 35«Ulu në të djathtën time, 

gjersa t’i nënshtroj armiqtë e tu dhe t’i vë për shtrojë të këmbëve të tua. 36Prandaj të 
gjithë njerëzit në Izrael duhet ta pranojnë se Perëndia e bëri Zot e Shpëtimtar këtë 
Jezus që ju e kryqëzuat.» 
37Kjo fjalë u theri atyre në zemër, dhe ata e pyetën Pjetrin dhe apostujt e tjerë: «Çfarë 
duhet të bëjmë ne, o vëllezër?» 38Pjetri u përgjigj: «Largohuni nga mëkatet tuaja dhe 
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kthehuni te Zoti. Pagëzohuni të gjithë në emër të Jezusit, Mesisë, që t’ju falen mëkatet 
e që të merrni Shpirtin e shenjtë. 39Premtimi i Perëndisë është caktuar për ju dhe për 
fëmijët tuaj, dhe për të gjithë (johebrenjtë) që Zoti, Perëndia jonë, do t’i thërrasë të vijnë 
(te Jezusi).» 
40Pjetri u drejtoi shumë fjalë të tjera për t’i bindur e për t’i nxitur të kthehen te 
Perëndia: «Shpëtoni nga shkatërrimi që do të bjerë mbi këtë brez të fajshëm.» 41Shumë 
veta i morën për zemër fjalët e tij dhe u pagëzuan. Atë ditë Zoti i shtoi kishës së tij 
rreth tre mijë veta. 
 
Jeta e kishës 
42Ata të gjithë rrinin vazhdimisht së bashku; mësonin nga apostujt dhe ndanin gjithçka 
me njëri-tjetrin, festonin darkën e Zotit dhe i luteshin Perëndisë së bashku. 
43Nëpërmjet apostujve bëheshin shumë vepra të mrekullueshme dhe secili në 
Jerusalem e ndiente se Perëndia po vepronte me të vërtetë. 44Të gjithë ata që u bënë 
besimtarë, u bashkuan dhe grumbulluan tërë pasurinë e tyre. 45Kur kishin nevojë për 
ndonjë gjë, blinin ngastra dhe sende me vlerë dhe e ndanin fitimin ndërmjet 
nevojtarëve të kishës. 46Ditë për ditë ata mblidheshin në Tempull dhe festonin darkën e 
Zotit në shtëpitë e tyre me gëzim të madh, me gaz e me gjithë zemër. 47E lavdëronin 
Perëndinë, dhe mbarë populli i nderonte. Çdo ditë Perëndia çonte tek ata edhe njerëz 
të tjerë, të cilët donte t’i shpëtonte. 
 
Shërimi i paralitikut 

Njëherë Pjetri e Gjoni po shkonin në Tempull. Ishte ora tre, koha për uratën e 
pasdrekës. 2Pranë portës së Tempullit, ajo që quhet «Porta e Bukur», rrinte ulur një 

njeri që ishte i paralizuar që nga lindja. Atë e çonin çdo ditë te porta, ku zinte vend për 
të kërkuar lëmoshë nga njerëzit që hynin në Tempull. 
3Kur Pjetri e Gjoni po kalonin, ai u lypi lëmoshë. 4Ata iu drejtuan atij e Pjetri i tha: «Na 
shiko ne!» 5Ai e bëri këtë dhe priste që t’i jepnin diçka. 6Por Pjetri tha: «Unë nuk kam të 
holla; por atë që kam, do të ta jap. Në emër të Jezusit nga Nazareti, Mesisë: Ngrihu dhe 
ec!» 7E kapi paralitikun për krahu dhe e ndihmoi të ngrihej në këmbë. Pikërisht në atë 
çast iu forcuan këmbët dhe kyçet; 8me një kërcim u ngrit në këmbë dhe eci disa hapa. 
Pastaj shkoi pas Pjetrit dhe Gjonit në Tempull, vrapoi andej-këtej dhe kërceu nga 
gëzimi duke falënderuar Perëndinë me zë të lartë. 
9Të gjithë njerëzit që ndodheshin atje, e panë si shkonte andej-këtej duke falënderuar 
Perëndinë. 10Kur e dalluan se ishte lypësi që kishte qëndruar gjithmonë ulur pranë 
portës, u shtangën nga mrekullia dhe nga habia për atë që i kishte ndodhur. 
 
Pjetri flet në Tempull 
(Dal 3,15; Br 18,15.18; Zan 22,18) 
11Ata vunë re se i shëruari ishte i lidhur ngushtë me Pjetrin dhe Gjonin, prandaj u 
shkuan pas plot habi në sallën (me kolona) të Solomonit. 12Por Pjetri i tha turmës që 
ishte grumbulluar atje: 
«O burrat e Izraelit, përse habiteni? Përse na vështroni kështu? Mos mendoni se këtë 
njeri e kemi bërë të ecë me fuqinë ose përshpirtmërinë tonë. 13Perëndia e të parëve 
tanë, i Avrahamit, i Izakut dhe i Jakovit, e ngriti në madhështinë hyjnore Shërbëtorin e 
tij me plot fuqi – të njëjtin Jezus që ju ia dorëzuat vdekjes. Megjithëse Pilati donte ta 
lironte, ju ngulët këmbë që ai të dënohej. 14Ai ishte i shenjtë e i pafajshëm, por ju e 
mohuat para Pilatit dhe kërkuat lirimin e një vrasësi, 15kurse Jetëdhënësin e vratë. Por 
Perëndia e ringjalli nga të vdekurit; për këtë mund të dëshmojmë ne. 16Besimi te ky 
Jezus e shëroi njeriun që qëndron këtu, të cilin ju të gjithë e njihni. Besimi te Jezusi 
bëri që atij t’i kthehej shëndeti i plotë, siç mund ta shihni edhe vetë. 
17Ju e dini mirë, vëllezër; ju dhe kryetarët keni vepruar kështu veç nga padija. 18Por në 
këtë mënyrë Perëndia bëri të realizohej ajo që kishin parathënë të gjithë profetët: se 
Mesia i tij do të vuante. 19Largohuni, pra, nga mëkatet tuaja e kthehuni te Perëndia, që 
t’ju shlyhen ato. 20Atëherë ai do të sjellë kohën e shpëtimit dhe do t’ju dërgojë Mesinë. 
21Jezusi është ky Mesi, e sipas vullnetit të Perëndisë ai zuri vend në qiell derisa të 
plotësohet gjithçka që është parashikuar që prej kohësh nëpërmjet profetëve të tij: 
rikthimi i të gjithave. 
22Për atë Moisiu tha: Zoti, Perëndia juaj do t’ju dërgojë një profet si unë, i cili do të jetë 
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anëtar i popullit tuaj; atë dëgjoni për gjithçka! 23Kush nuk do ta dëgjojë këtë profet, do të 

përjashtohet nga populli. 24Edhe ato që shpallën Samueli dhe të gjithë profetët e 
mëvonshëm, u plotësuan në kohën tonë. 
25Për ju ndodhi kjo, sepse ju jeni pasardhësit e profetëve dhe me të parët tuaj Perëndia 
lidhi besëlidhjen e tij. Ai i tha Avrahamit: Nëpërmjet pasardhësit ♦ tënd do të bekohen të 

gjithë kombet e botës. 26Kështu Perëndia e ngriti Shërbëtorin e tij dhe jua dërgoi juve më 
parë, që secili prej jush të kthehet nga udha juaj e mbrapshtë te Perëndia.» 
___________ 
♦ hebraisht: farës sate (mund të nënkuptohet si njëjës ose si shumës). Ky është kombinim 
citatesh të ndryshme. 
 
Pjetri dhe Gjoni para këshillit izraelit 
(Ps 117,22) 

Kur Pjetri dhe Gjoni po i flitnin turmës, u afruan priftërinjtë dhe saducenjtë bashkë 
me komandantin e rojës së Tempullit. 2Ishin të zemëruar, sepse apostujt po i jepnin 

mësim popullit për ringjalljen nga të vdekurit; apostujt dëshmonin pikërisht se si 
Jezusi ishte kthyer përsëri në jetë. 3Prandaj ata i arrestuan të dy dhe i futën në burg; 
ishte errësuar. 4Por shumë veta që i kishin dëgjuar apostujt, u bindën, dhe bashkësia 
u shtua. Ata u bënë rreth pesë mijë veta. 
5Të nesërmen u mblodhën në Jerusalem kryepriftërinjtë, këshilltarët dhe mësuesit e 
Ligjit, 6si dhe kryeprifti Hanan bashkë me Kajfën, Johanin, Aleksandrin dhe me të 
gjithë ata që i takonin rrethit të kryepriftërinjve. 7Ata urdhëruan t’i sillnin apostujt dhe 
i pyetën: «Nga e morët pushtetin për ta shëruar këtë njeri? Në emër të kujt e bëtë 
këtë?» 
8Pjetri, i mbushur me Shpirtin e shenjtë, iu përgjigj atyre: «O kryetarë dhe pleqtë e 
popullit! 9Në qoftë se ne duhet të përgjigjemi para gjyqit ngaqë kemi bërë mirë duke e 
ndihmuar këtë të sëmurë, 10atëherë ju dhe të gjithë njerëzit në Izrael duhet ta dini: ky 
njeri qëndron i shëruar para jush në saje të pushtetit të emrit të Jezusit nga Nazareti, 
Mesisë. Ju e kryqëzuat, por Perëndia e ringjalli nga të vdekurit. 11Me këtë ka të bëjë kjo 
fjalë në Shkrimin e shenjtë: Guri që ndërtuesit hodhën tej, është bërë tani guri i qoshes. 
12Vetëm Jezusi, Mesia, mund t’ju sjellë shpëtim, sepse nuk ka asnjë tjetër në mbarë 
botën, të cilin e ka dhënë Perëndia (si flijim pajtues), nëpërmjet të cilit mund të 
shpëtojmë.» 
13Anëtarët e këshillit të hebrenjve u habitën për sigurinë me të cilën mbroheshin Pjetri 
dhe Gjoni, megjithëse ishte e qartë se ata nuk ishin të shkolluar, por njerëz të  
thjeshtë. Ata e dinin se kishin qenë nxënës të Jezusit, 14dhe e shihnin të shëruarin 
duke qëndruar pranë tyre. Kështu, nuk mund ta kundërshtonin përgjigjen e tyre. 
15Prandaj i urdhëruan të dilnin të dy nga salla dhe u këshilluan mes tyre: 16«Çfarë të 
bëjmë me ta? Mbarë Jerusalemi ka mësuar se këtë shërim e kanë bërë ata; prandaj 
nuk mund ta mohojmë. 17Por, që çështja të mos përhapet më tepër, do t’ua ndalojmë 
me këmbëngulje që të mos i flasin askujt për këtë Jezus.» 18Prandaj i thirrën brenda të 
dy dhe i qortuan rreptë që në të ardhmen të mos i flitnin askujt për Jezusin. 19Por 
Pjetri dhe Gjoni iu përgjigjën: «Ju duhet të vendosni nëse është e drejtë në sy të 
Perëndisë që t’ju dëgjojmë më tepër ju se Atë! 20Ne nuk mund të mos flasim për atë që 
kemi parë dhe dëgjuar.» 21Atëherë ata i paralajmëruan edhe një herë dhe i lanë të 
shkonin. Nuk guxuan t’i dënonin, sepse mbarë populli po lavdëronte Perëndinë për atë 
që kishte ndodhur. 22Njeriu që ishte shëruar në një mënyrë aq të mrekullueshme, 
kishte qenë dyzet vjet i paralizuar. 
 
Lutje për fuqi 
(Dal 20,11; Nhm 9,6; Ps 145,6; Ps 2,1-2) 
23Pas lirimit të tyre, Pjetri dhe Gjoni shkuan te bashkësia e mbledhur dhe treguan çfarë 
u kishin thënë kryepriftërinjtë dhe këshilltarët. 24Pastaj të gjithë së bashku iu lutën 
Perëndisë: «O Zot, ti krijove qiellin, tokën dhe detin, dhe të gjitha qeniet e gjalla. 25Ti ke 
bërë që i pari ynë, shërbëtori yt, Davidi, të thoshte nëpërmjet Shpirtit të shenjtë: Ç’dobi 

ka tërbimi i paganëve? Përse hartojnë popujt plane të kota? 26Mbretërit e botës ngrejnë 

krye, sundimtarët bashkohen kundër Zotit dhe Mesisë së tij. 
27Në të vërtetë, këtu në Jerusalem u bashkuan Herodi dhe Ponc Pilati, kryetarët e 
hebrenjve dhe anëtarët e kombeve të huaja kundër Jezusit, Fuqiplotit tënd, të cilin ti e 
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zgjodhe vetë. 28Por kështu bënë veçse atë që ke planifikuar e paracaktuar ti prej 
kohësh. 29Tani dëgjo, o Zot, si na kërcënojnë. Na jep tani neve, shërbëtorëve të tu, 
fuqinë për ta shpallur lajmin tënd me plot guxim dhe vendosmëri! 30Na ndihmo t’i 
shërojmë të sëmurët dhe të bëjmë vepra të tjera të mrekullueshme në emër të Jezusit, 
Shërbëtorit tënd të plotfuqishëm.» 
31Kur e mbaruan lutjen e tyre, papritur, në vendin ku ishin mbledhur, u tund toka nga 
tërmeti, dhe të gjithë u mbushën me Shpirtin e shenjtë. Ata u shpallën të gjithëve me 
guxim lajmin e Perëndisë. 
 
Bashkësia e parë e krishterë 
32E gjithë bashkësia ishte një në zemër e në mendje. Kur njëri kishte pasuri, nuk e 
mbante për pronë personale, por për pronë të përbashkët. 33Nëpërmjet fjalës së tyre 
dhe nëpërmjet mrekullive që kryenin, apostujt dëshmonin për Jezusin si Zotin e 
ringjallur, dhe Perëndia bënte që Shpirti i tij të vepronte me fuqi të madhe në mbarë 
bashkësinë. 34Askush në bashkësi nuk jetonte në mjerim. Sa herë që u mungonte 
ndonjë gjë, ndokush shiste ngastrën ose shtëpinë e tij 35dhe ua sillte shumën e nxjerrë 
apostujve. Secili merrte nga ajo aq sa kishte nevojë. 
36-37Kështu bëri edhe Jozefi, një levit nga Qiproja, të cilit apostujt i vunë nofkën Bar-
Naba, që do të thotë «njeriu që u jep zemër të tjerëve». Ai shiti arën e tij dhe ua solli 
paratë apostujve. 
  
Hananija dhe Safira mashtrojnë Shpirtin e shenjtë 

Gjithashtu, një njeri i quajtur Hanani dhe gruaja e tij, Safira, shitën një tokë. 2Por 
Hananija, me dijeninë e gruas së tij, mbajti për vete një pjesë të shumës së fituar. 

Ai u dha apostujve pjesën që i teproi (duke pretenduar se kjo ishte shuma e 
përgjithshme e shitjes). 3Mirëpo Pjetri i tha: «Hanani, përse ia hape Satanit zemrën 
tënde? Përse po e mashtron Shpirtin e shenjtë dhe mban për vete një pjesë të shumës 
së nxjerrë nga shitja e tokës? 4Ti kishe mundësi ta mbaje për vete tokën, e pasi e kishe 
shitur, a nuk ishin paratë përsëri të tuat? Përse i hyre kësaj pune mashtruese? Nuk 
mashtrove njerëzit, por Perëndinë!» 5Hananija, kur i dëgjoi këto fjalë, u shemb përdhe 
dhe vdiq. Të gjithë ata që e dëgjuan këtë, u trembën. 6Disa të rinj u ngritën, e 
mbështollën të vdekurin me pëlhurë, e nxorën jashtë dhe e varrosën. 7Pas tri orësh 
erdhi e shoqja. Ajo nuk dinte ende çfarë kishte ndodhur ndërkohë. 8Pjetri e pyeti: «Më 
thuaj, a e ke shitur tokën me këtë çmim?» «Po, – iu përgjigj ajo, – me këtë çmim.» 
9Atëherë Pjetri tha: «Përse vendosët ta vinit në provë Shpirtin e Perëndisë? Njerëzit që e 
varrosën burrin tënd, po kthehen; po dëgjoj hapat e tyre para derës. Ata do të të 
nxjerrin jashtë edhe ty.» 10Edhe ajo u shemb aty për aty dhe vdiq. Të rinjtë hynë, e 
panë gruan e vdekur, e nxorën jashtë dhe e varrosën pranë burrit të saj. 11Mbarë 
bashkësia dhe të gjithë ata që dëgjuan për këtë, u trembën shumë. 
 
Respekti për bashkësinë shtohet  
12Me anë të apostujve u bënë shumë vepra të mrekullueshme në popull. Bashkësia e 
kishte bërë zakon të mblidhej e tëra në sallën e Solomonit. 13Askush prej atyre që 
qëndronin jashtë, nuk guxonte t’i trazonte; por të gjithë flitnin plot respekt për ta. 
14Njerëzit i besonin gjithnjë e më shumë Jezusit, të cilin e pranonin për Zot dhe 
lidheshin me bashkësinë. 15Ata i sillnin të sëmurët jashtë në rrugë dhe i vendosnin atje 
në shtroja e në vigje, në mënyrë që kur Pjetri t’u kalonte pranë, së paku hija e tij t’i 
binte ndonjërit prej tyre. 16Të shumtë ishin ata që, edhe nga rrethinat e Jerusalemit, 
sillnin të sëmurët dhe të pushtuarit nga djalli, dhe të gjithë shëroheshin. 
 
Përndjekja e apostujve 
17Kryeprifti dhe saducenjtë, me të gjithë ata që i pasonin, u bënë smirëzinj dhe 
vendosën të ndërhynin. 18Ata urdhëruan t’i arrestonin apostujt dhe t’i futnin në burg. 
19Por menjëherë natën e parë një engjëll i Zotit hapi portat e burgut, i nxori jashtë 
apostujt dhe u tha: 20«Shkoni në Tempull dhe shpalljuni të gjithëve lajmin për jetën që 
ka sjellë Jezusi.» 21Apostujt iu bindën urdhrit të tij, hynë në Tempull herët në mëngjes 
e dhanë mësim. 
Ndërkaq kryeprifti dhe saducenjtë kishin thirrur një mbledhje për këshillin e hebrenjve 
dhe për të gjithë pleqtë e popullit izraelit. Dërguan ushtarë në burg për të marrë 
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apostujt. 22Por të dërguarit u kthyen duarthatë e raportuan: 23«Burgun e gjetëm të 
mbyllur mirë me çelës dhe ushtarët po bënin rojë para portave. Por kur e hapëm 
portën, nuk gjetëm asnjeri brenda!» 
24Komandanti i rojës së Tempullit dhe kryepriftërinjtë nuk dinin nga t’ia mbanin dhe 
nuk arritën të shpjegonin se çfarë u kishte ndodhur apostujve. 25Atëherë erdhi një njeri 
e lajmëroi: «Njerëzit që ju i futët në burg, janë në Tempull dhe po mësojnë popullin!» 
26Komandanti shkoi bashkë me rojën e Tempullit për t’i marrë. Por nuk ushtruan 
dhunë, sepse kishin frikë nga populli se mos i vriste me gurë. 27Kështu, ata i sollën 
apostujt para këshillit të hebrenjve, dhe kryeprifti tha: 28«Ne ju kemi urdhëruar 
zyrtarisht të mos mësoni në emër të këtij njeriu. E çfarë po bëni ju? Ju e keni mbushur 
mbarë Jerusalemin me mësimin tuaj dhe po na bëni ne përgjegjës për vdekjen e tij!» 
29Por Pjetri dhe apostujt e tjerë u përgjigjën: «Perëndia duhet të dëgjohet më shumë 
sesa njerëzit. 30Këtë Jezus që ju e kryqëzuat dhe e ekzekutuat, Perëndia e të parëve 
tanë e ringjalli nga të vdekurit. 31Ai e ka ngritur si sundimtar dhe shpëtimtar në vendin 
e nderit në të djathtën e Tij. Nëpërmjet tij, ai do t’i bëjë izraelitët të ndryshojnë, që t’u 
falen mëkatet. 32Për këtë kemi për të dëshmuar, dhe nëpërmjet nesh për këtë dëshmon 
edhe Shpirti i shenjtë, të cilin Perëndia ua jep atyre që e dëgjojnë.» 
33Kur e dëgjuan këtë, këshilltarët u zemëruan dhe vendosën t’i vritnin apostujt. 
34Atëherë fjalën e mori një farise që quhej Gamaliel, një mësues i Ligjit, që ishte shumë 
i nderuar në mbarë popullin. Ai kërkoi që të pandehurit të dilnin përkohësisht nga 
salla, 35dhe pastaj i tha këshillit të mbledhur: «O burrat e Izraelit, mendohuni mirë 
edhe një herë si duhet të silleni me këta njerëz. 36Para pak kohësh u paraqit Toda, i cili 
pohoi se ishte i ngarkuar me një mision të posaçëm. Rreth tij u bashkuan afro 
katërqind veta; por u vra, dishepujt e tij u shpërndanë dhe gjithçka mbaroi. 37Pas 
kësaj, në kohën e regjistrimit të popullsisë (për pagimin e tatimit), u paraqit galileasi 
Juda dhe i thirri njerëzit në kryengritje. Ai bëri për vete një shumicë njerëzish; por 
edhe ai u vra dhe të gjithë ndjekësit e tij u shpërndanë. 38Prandaj ju këshilloj: Mos 
veproni kështu kundër këtyre njerëzve. Lërini të shkojnë, sepse në qoftë se pas kësaj 
pune ka vetëm njerëz, ajo do të marrë fund vetvetiu. 39Por në qoftë se pas kësaj është 
Perëndia, atëherë do të jeni të pafuqishëm kundër këtyre njerëzve dhe në fund do të 
dalë se keni luftuar kundër vetë Perëndisë.» 
Këshilltarëve iu deshën t’i jepnin Gamalielit të drejtë. 40I thirrën apostujt të hynin 
përsëri, i rrahën me fshikull, i urdhëruan të mos flitnin më në emër të Jezusit dhe i 
liruan. 41Apostujt u larguan nga Këshilli plot gëzim, sepse në sy të Perëndisë meritonin 
të vuanin për emrin e Jezusit. 42Ditë për ditë ata shpallnin të patundur në Tempull dhe 
nëpër shtëpi, lajmin e mirë që Jezusi është Mesia. 
 
Shtatë ndihmës për apostujt 

Pas disa kohësh, kur numri i nxënësve rritej gjithnjë e më shumë, hebrenjtë (e 
kthyer) që flitnin greqisht dhe hebrenjtë (e kthyer) vendës u grindën. Anëtarët e 

grupit johebre u ankuan se gjatë ndarjes së përditshme të ushqimeve vejushat e tyre 
liheshin pas dore. 2Prandaj dymbëdhjetë apostujt mblodhën mbarë bashkësinë e 
thanë: «Vëllezër të dashur! Ne duhet të shpallim lajmin e Perëndisë e jo të pengohemi 
në këtë për shkak të shërbimit ndaj anëtarëve nevojtarë të kishës. 3Për këtë zgjidhni 
nga grupi juaj shtatë njerëz të besuar, të cilëve Perëndia u ka dhënë Shpirtin e shenjtë 
dhe urtësinë; këtë detyrë do t’ua besojmë atyre. 4Atëherë ne mund t’i kushtohemi 
plotësisht lutjes dhe shpalljes së lajmit të mirë.» 
5Propozimin e pranuan të gjithë. Zgjodhën Shtjefnin, një njeri me besim të patundur, 
të mbushur me Shpirtin e shenjtë; krahas këtij, edhe Filipin, Prohorin, Nikanorin, 
Timonin, Parmenin dhe Nikollën, johebre nga Antiokia, që kishte kaluar në fenë 
hebreje. 6Bashkësia ua solli apostujve të shtatët. Ata u lutën për këta dhe vunë duart 
mbi ta. 
7Lajmi i mirë u përhap edhe më shumë. Numri i të krishterëve në Jerusalem shtohej 
ditë për ditë. Lajmin e mirë për Jezusin e pranuan edhe shumë priftërinj. 
 
Arrestimi i Shtjefnit 
8Shtjefni bëri mrekulli të habitshme nëpër popull. Fuqinë për këtë ia kishte dhënë 
Perëndia. 9Disa njerëz nga bashkësia hebreje e të Liruarve, si dhe disa hebrenj nga 
Cireneja, Aleksandria, Cilicia e nga provinca e Azisë diskutuan me Shtjefnin dhe 
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deshën t’i hidhnin poshtë pohimet e tij; 10por me anë të urtësisë që i kishte dhënë 
Shpirti i shenjtë, Shtjefni ishte shumë më i fortë se ata, dhe atyre iu desh ta pranonin 
disfatën. 11Prandaj paguan disa njerëz që të përhapnin gjithkund fjalë se Shtjefni fliste 
keq për Moisiun dhe për Perëndinë. 12Kështu këshilltarët dhe mësuesit e nxitën 
popullin kundër Shtjefnit. E kapën dhe e nxorën atë para Këshillit. 13Atje sollën 
dëshmitarë të rremë, të cilët pohuan: ”Ky mban vazhdimisht fjalime kundër Tempullit 
tonë të shenjtë dhe kundër Ligjit. 14Ne vetë e dëgjuam duke thënë: «Jezusi nga Nazareti 
do ta shembë Tempullin e do t’i quajë të pavlefshme traditat që na ka lënë Moisiu.»”15Të 
gjithë ata që ishin në Këshill, i drejtuan sytë nga Shtjefni dhe po pritnin me kureshtje 
përgjigjen e tij. Por ata panë se fytyra e tij i ngjante fytyrës së një engjëlli. 
 
Shtjefni mbrohet para Këshillit 

Kryeprifti e pyeti: «A është e vërtetë ajo që thonë këta njerëz kundër teje?» 2Shtjefni 
u përgjigj: 

«Vëllezër e etër, më dëgjoni! Perëndia, të cilit i përket gjithë nderi, iu shfaq Avrahamit, 
të parit tonë, kur banonte në Mesopotami dhe nuk ishte shpërngulur ende në Haran, 
3e i tha: Lëre atdheun dhe farefisin tënd, dhe shko në vendin që do të të tregoj unë! 
4Kështu, Avrahami e la vendin e kaldenjve dhe u vendos në Haran. Pasi i vdiq i ati, 
Perëndia bëri që ai të kalonte në këtë vend ku banoni ju tani. 5Nuk i dha asnjë pronë, 
asnjë pëllëmbë tokë, por ia premtoi vendin për pasardhësit e tij, madje kur Avrahami 
nuk kishte ende fëmijë. 6Dhe i tha: Pasardhësit e tu do të banojnë si të huaj në një vend 

që nuk u takon; për katërqind vjet shtypësit e tyre do t’i trajtojnë keq e do t’i shfrytëzojnë 

me angari. 7Por unë do ta dënoj kombin që ju shtyp… Atëherë do të largoheni që andej e 

do të më shërbeni këtu në këtë vend. 8Ai bëri me Avrahamin besëlidhjen, shenja e së 
cilës është rrethprerja. Pastaj Avrahamit i lindi djalë, Izaku, dhe ai e rrethpreu tetë ditë 
pas lindjes; Izaku veproi kështu me birin e tij, Jakovin, dhe ky me dymbëdhjetë bijtë e 
tij, të parët tanë. 
9Por të bijtë e Jakovit ishin xhelozë për të vëllanë, Josefin, dhe e shitën skllav në Egjipt. 
Megjithatë, Perëndia ishte me Josefin 10dhe e ndihmoi në të gjitha vështirësitë e tij. I 
dhuroi urtësi të madhe, kështu që faraoni e emëroi për të administruar mbarë Egjiptin 
dhe i besoi pasurinë mbretërore. 11Kur në mbarë Egjiptin dhe në vendin e Kënaanit ra 
zia e bukës, dhe të parët tanë nuk gjenin ushqime, 12Jakovi dëgjoi se në Egjipt kishte 
ende grurë. I dërgoi bijtë e tij, të parët tanë, atje. 13Kur shkuan atje për herën e dytë, 
Josefi iu shfaq vëllezërve të tij, dhe kështu faraoni u njoh me familjen e Josefit. 14-

15Josefi e ftoi të atin bashkë me të gjithë fëmijët e stërnipërit të shpërnguleshin në 
Egjipt. Kështu Jakovi erdhi bashkë me tërë familjen në Egjipt, gjithsej shtatëdhjetë e 
pesë veta. Ai dhe të parët tanë banuan atje derisa vdiqën. 16Kur vdiqën, trupat e tyre u 
mbajtën në Shehem dhe u varrosën në varrin e blerë me argjend nga fisi i Hamorit. 
Jakovin e varrosën në varrin e Avrahamit (në Hevron). 
17Pastaj erdhi koha kur Perëndia do të plotësonte premtimin që i kishte dhënë më parë 
Avrahamit. Ndërkaq pasardhësit e Jakovit ishin shtuar shumë. 18Atëherë në Egjipt 
erdhi në fuqi një mbret tjetër. Ai nuk dinte asgjë për Josefin. 19Sipas një plani të 
poshtër, ai donte ta shfaroste popullin tonë. I detyroi të parët tanë t’i linin jashtë 
fëmijët e tyre të porsalindur; që askush të mos mbetej i gjallë. 20Në këtë kohë lindi 
Moisiu, i cili i pëlqeu Perëndisë. Për tre muaj ai mund të qëndronte në shtëpinë e 
prindërve të tij. 21Kur ai duhej të braktisej, e shpëtoi e bija e faraonit dhe e rriti si djalë 
të vetin. 22Ai studioi të gjitha shkencat e egjiptianëve, u bë njeri energjik dhe zotëroi 
shumë mirë gjuhën e tyre. 
23Kur Moisiu u bë dyzet vjeç, dëshiroi të vizitonte bashkatdhetarët e tij. 24Sapo arriti, pa 
një egjiptian duke rrahur pa arsye një izraelit. Atëherë ndërhyri dhe e vrau egjiptianin. 
25Mendonte se izraelitët do ta kuptonin se Perëndia do t’i çlironte me anë të tij, por ata 
nuk e kuptuan. 26Të nesërmen Moisiu shkoi përsëri dhe pa dy izraelitë duke u grindur 
me njëri-tjetrin. Ai donte t’i pajtonte dhe u tha: Shikoni, ju jeni vëllezër! Përse po rriheni 

me njëri-tjetrin? 27Por njëri nga ata që po e godiste tjetrin pa arsye, e shtyri mënjanë 
dhe i tha: Kush të ka emëruar ty kryetar dhe gjykatës mbi ne? 28A mos mendon të më 

vrasësh edhe mua siç vrave dje atë egjiptianin? 29Kur e dëgjoi këtë, Moisiu iku në tokën 
e Midjanit dhe jetoi atje si i huaj. Atje i lindën dy djem. 
30Kaluan dyzet vjet. Atëherë Moisiu pa, një ditë, një engjëll në një drizë të zjarrtë në 
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shkretëtirë pranë malit të Sinait. 31U çudit shumë për këtë dukuri dhe tek po afrohej 
për ta vërejtur me kujdes, dëgjoi zërin e Zotit: 32Unë jam Perëndia e të parëve të tu, 

Perëndia e Avrahamit, Izakut dhe Jakovit. Moisiu u drodh nga frika e nuk guxoi t’i 
ngrinte sytë. 33E Zoti vazhdoi: Hiqi sandalet, sepse po qëndron në tokë të shenjtë. 34E 

kam parë mjaft mirë se si shtypet populli im në Egjipt. E kam dëgjuar rënkimin e tij dhe 

erdha për ta çliruar. Tani nisu. Po të dërgoj përsëri në Egjipt! 
35Pikërisht atë Moisi që e kishin mohuar duke thënë: Kush të ka emëruar ty kryetar e 

gjykatës mbi ne? – pikërisht atë Perëndia e caktoi kryetar e çlirimtar me anë të shfaqjes 
në drizën e ndezur. 36Ky i nxori izraelitët nga Egjipti duke bërë për dyzet vjet mrekulli 
dhe shenja të bindshme në Egjipt, në Detin e Xunkthave dhe në shkretëtirë. 37Moisiu 
është ai që u tha izraelitëve: Një ditë Perëndia do të dërgojë te ju një profet si mua, prej 

popullit tuaj! 38Ky ishte ai që në kohën e mbledhjes së popullit në shkretëtirë ishte 
ndërmjetës midis engjëllit që fliste në malin e Sinait, dhe të parëve tanë. Ai i mori nga 
Perëndia udhëzimet që të çojnë në jetë, dhe ne i trashëgojmë ato prej tij. 
39Por të parët tanë nuk deshën t’i nënshtroheshin dhe ngritën krye kundër tij. Për më 
tepër, ata donin të ktheheshin përsëri në Egjipt. 40Ata i thanë Aharonit: Na i bëj 

perënditë që të na prijnë. Nuk dimë ç’i ndodhi Moisiut që na nxori nga Egjipti. 41Përgatitën 
një viç si idhull, i kushtuan flijim dhe festuan një gosti për nder të perëndisë së tyre të 
vetëpunuar. 42Pastaj Perëndia u ktheu shpinën dhe i braktisi, që ata të nderonin yjet e 
qiellit, siç është shkruar në Librin e Profetëve: Ju prej popullit të Izraelit! Për dyzet vjet 

therët në shkretëtirë kafshë dhe i flijuat ato, por jo për nderin tim! 43Mbajtët para jush 

Tendën e perëndisë Moloh dhe figurën e perëndisë suaj të planetit Saturn. Këto ishin 

figura, idhuj që përgatitët vetë për t’i adhuruar. Tani po ju shpërngul përtej Babilonisë. 
44Të parët tanë në shkretëtirë e kishin me vete Tendën e Besëlidhjes, në të cilën 
Perëndia foli me Moisiun. E kishin ndërtuar sipas udhëzimeve të Perëndisë, sipas 
shembullit që Perëndia i kishte treguar Moisiut. 45Brezi pasardhës e mori atë Tendë me 
vete, kur, nën udhëheqjen e Joshuas, hyri në tokën që pushtuan, banorët e së cilës 
Perëndia i dëboi gjatë përparimit të izraelitëve. Të parët tanë e mbajtën atë Tendë deri 
në kohën e Davidit. 46Këtë njeri e zgjodhi Perëndia, e për këtë Davidi i lutej që t’i lejohej 
të ndërtonte një banesë për Perëndinë e Jakovit, 47por vetëm Solomoni e ndërtoi për të 
Tempullin. 48Por Më i Larti nuk banon në shtëpi të ndërtuara nga njerëzit. Profeti Isaia 
thotë: 49Qielli është froni im, – thotë Zoti, – e toka është shtroja e këmbëve të mia. E ju 

doni të më ndërtoni një shtëpi ku mund të banoj?! 50A nuk e krijova unë mbarë botën? 
51O njerëz kokëfortë, veshët tuaj e zemrat tuaja janë të mbyllura për lajmin e Perëndisë! 
Ju e kundërshtoni Shpirtin e shenjtë pikërisht si të parët tuaj!  52A ka profet që ata 
nuk e përndoqën? Ata i vranë lajmëtarët e Perëndisë, të cilët parashikuan ardhjen e 
Shërbëtorit të Tij të drejtë. E atë ju tani e vratë! 53Ju e pranuat Ligjin që Perëndia ju 
dha me anë të engjëllit të tij, por nuk e zbatuat atë!» 
 
Shtjefnin e mbytin me gurë 
54Kur i dëgjuan këto fjalë, u zemëruan aq shumë, saqë u kërcëllitën dhëmbët kundër 
Shtjefnit. 55Por Shtjefni, i mbushur me Shpirtin e shenjtë, i drejtoi sytë nga qielli, pa 
Perëndinë në madhështinë e Tij dhe Jezusin duke i qëndruar në të djathtë. 56«Shikoni, 
– thirri ai, – po e shoh qiellin të hapur, dhe në të djathtë të Perëndisë qëndron Biri i 
njeriut.» 57Kur e dëgjuan këtë, ata lëshuan një britmë të madhe, i mbyllën veshët dhe u 
vërsulën të gjithë së bashku kundër tij. 58E çuan jashtë qytetit dhe e vranë me gurë. 
Dëshmitarët ♦ i vendosën rrobat në këmbët e një djaloshi me emrin Saul, për t’i 
mbajtur.♦♦    
59Dhe ndërsa po e qëllonin me gurë, Shtjefni lutej e thoshte: «O Jezus, Zot, merre 
shpirtin tim!» 60Pastaj ra në gjunjë dhe bërtiti me zë të lartë: «O Zot, mos i dëno për këtë 
faj!» Pastaj vdiq. 
__________ 
♦  që duhej të hidhnin gurin e parë. ♦♦ derisa ata të mbaronin punë me Shtjefnin. 
 

Por Sauli u pajtua plotësisht me këtë ekzekutim. 
 

Përndjekja e kishës 
Po atë ditë filloi një përndjekje e madhe kundër të krishterëve në Jerusalem. Të gjithë, 
me përjashtim të apostujve, ikën nëpër krahinat e Judesë e të Samarisë. 2Disa njerëz 
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të përshpirtshëm e varrosën Shtjefnin dhe i bënë gjëmë të madhe. 
3Por Sauli donte ta shkatërronte bashkësinë e Zotit. Ai bastisi shtëpitë dhe futi në burg 
burra e gra. 
 
Në Samari vjen lajmi i mirë  
4Ata që kishin ikur, e përhapën gjithkund lajmin e mirë për Jezusin. 5Ndër ta ishte 
edhe Filipi. Shkoi në kryeqytetin e Samarisë dhe shpalli lajmin se Jezusi është Mesia. 
6Të gjithë e pranuan njëzëri lajmin e tij, sepse kishin dëgjuar dhe parë shenjat e 
mrekullueshme që bënte. 7Shpirtrat e këqij dolën nga shumë të pushtuar nga djalli 
duke bërtitur me zë të  lartë; u shëruan shumë të paralizuar e të gjymtë. 8Në atë qytet 
shpërtheu gëzimi dhe hareja. 
9Atje banonte një njeri i quajtur Simon, i cili e mahniste popullin e Samarisë me anë të 
magjive të tij. Mbahej si njeri i veçantë, 10dhe shumë njerëz nga të gjitha shtresat e 
popullsisë shkonin tek ai. Njerëzit thoshin: «Në këtë njeri banon fuqia e një perëndie; 
në të është trupëzuar Fuqia e Madhe.» 11Ata e çmonin shumë, sepse i kishte mahnitur 
shpesh me provat e magjive të tij. 12Por kur erdhi Filipi dhe u tregoi për mbretërinë e 
Perëndisë si dhe për pushtetin e emrit të Jezusit, Mesisë, burra e gra i besuan dhe 
pranuan të pagëzoheshin. 13Edhe Simoni besoi dhe u pagëzua. Ai u lidhëzua. Ai u lidh 
ngushtë me Filipin dhe u çudit për shenjat dhe mrekullitë kur e pa Filipin duke i bërë 
ato. 
 
Shpirti i shenjtë u jepet edhe samarianëve 
14Apostujt në Jerusalem dëgjuan se njerëzit në Samari e kishin pranuar lajmin e 
Perëndisë. Prandaj dërguan Pjetrin e Gjonin. 15Të dy arritën në Samari dhe iu lutën 
Perëndisë që t’u jepte (samarianëve) Shpirtin e tij, 16sepse ishin pagëzuar vërtet në 
emër të Zotit Jezus, por asnjëri prej tyre nuk e kishte marrë ende Shpirtin e shenjtë. 
17Pastaj Pjetri dhe Gjoni vunë duart mbi ta, dhe ata morën Shpirtin e shenjtë. 
18Kur pa se njerëzit e morën Shpirtin e shenjtë me vënien e duarve të apostujve, Simoni 
u ofroi apostujve të holla 19e tha: «Ma jepni edhe mua këtë pushtet.» 20Por Pjetri i bërtiti: 
«I marrtë djalli të hollat e tua, edhe ty bashkë me to! Mos ndoshta mendon se mund ta 
blesh dhuratën e Perëndisë? 21Ti nuk ke asnjë pjesë në punën tonë dhe asnjë të drejtë 
për këtë, sepse nuk u ktheve te Perëndia ashtu siç duhet. 22Kthehu e lëri qëllimet e tua 
të këqija! Lutju Perëndisë që të ta falë mëkatin. 23Në të vërtetë, shoh se je plot poshtërsi 
dhe ende nën pushtetin e djallit.» 24Atëherë Simoni iu lut apostujve: «Ju lutem t’i luteni 
Perëndisë për mua që të mos dënohem.» 
25Pasi shpallën lajmin e Perëndisë në kryeqytetin e Samarisë, Pjetri dhe Gjoni u kthyen 
në Jerusalem. Rrugës shpallën lajmin e mirë për Jezusin edhe në shumë fshatra të 
Samarisë. 
 
Filipi dhe oborrtari nga Etiopia 
26Zoti e dërgoi engjëllin e tij te Filipi dhe i tha: «Shko në jug derisa të arrish në rrugën 
që të shpie nga Jerusalemi për në Gazë; në atë që kalon përreth Gazës pranë 
shkretëtirës.» 27-28Ai u nis menjëherë. Pikërisht atje ishte një funksionar i lartë nga 
Etiopia duke u kthyer për në atdhe, administrator financiar i mbretëreshës së Etiopisë, 
e cila mbante titullin dinastik «Kandake». Ai kishte shkuar në Jerusalem për të 
adhuruar Perëndinë e Izraelit, dhe tani po kthehej në atdhe. Udhës po lexonte në 
karrocën e tij librin e profetit Isaia. 
29Shpirti i Perëndisë i tha Filipit: «Shko pas kësaj karroce.» 30Filipi shkoi me vrap dhe 
dëgjoi se si njeriu po lexonte me zë të lartë librin e profetit Isaia. Atëherë e pyeti: «A e 
kupton atë që po lexon?» 31Etiopasi tha: «Si mund ta kuptoj kur nuk kam asnjeri për të 
më udhëzuar?» Dhe e ftoi Filipin të ulej pranë tij në karrocë. 32Pjesa ku po lexonte, 
thoshte: E trajtuan ashpër, e megjithatë duroi me përulje; nuk tha kurrë asnjë fjalë. Si 

qengji në prag të therjes, si delja në prag të qethjes, nuk tha asnjë fjalë. 33E arrestuan, e 

dënuan (me vdekje) dhe e shpunë për ekzekutim, por megjithë poshtërimet më të mëdha, 

Perëndia i dha të drejtë. U hoq nga toka, pa lënë pasardhës.» 
34Etiopasi pyeti: «Ju lutem, më tregoni: Për cilin bëhet fjalë këtu? A flet profeti për veten 
e tij apo për ndonjë tjetër?» 35Filipi përfitoi nga ky rast dhe ia tregoi atij lajmin e mirë 
për Jezusin duke u nisur nga ky tekst i Shkrimit të shenjtë. 
36Udhës po kalonin pranë një burimi, dhe etiopasi tha: «Ja ku është uji! Çfarë më 
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pengon të pagëzohem?» [37Filipi tha: «Ti mund të pagëzohesh në qoftë se beson me 
gjithë zemër.» «Po, – iu përgjigj ai, – unë besoj se Jezusi është Biri i Perëndisë.»] 
38Urdhëroi të ndalej karroca, dhe të dy, ai bashkë me Filipin, zbritën në ujë, e Filipi e 
pagëzoi. 39Kur dolën nga uji, Shpirti i Perëndisë e rrëmbeu Filipin, dhe etiopasi nuk e 
pa më. Ai u mbush me gëzim dhe vazhdoi rrugën. 
40Filipi u ndodh përsëri në Ashdod. Që andej deri në Cezare e përhapi nëpër të gjitha 
qytetet lajmin e mirë për Jezusin. 
 
Kthimi i Saulit në fe 
(Vap 22,6-16; 26,12-18) 

Ndërkaq Sauli i sulmonte ashpër nxënësit e Zotit e bënte gjithçka për t’i shfarosur 
ata. Shkoi te kryeprifti 2dhe i kërkoi leje e rekomandime për sinagogat e Damaskut. 

Edhe atje mendonte të kërkonte arrestimin e anëtarëve të këtij sekti të ri, burra e gra, 
për t’i çuar të lidhur në Jerusalem. 
3Udhës për në Damask, pak para qytetit, i shndriti papritur një dritë nga qielli. 4U 
rrëzua për tokë dhe dëgjoi një zë që i tha: «Saul, Saul, përse po më përndjek?» 5«Kush je 
ti, o Zot?» – pyeti ai. «Unë jam Jezusi që përndjek ti» – i tha zëri. 6 – «Por tani ngrihu 
dhe shko në qytet! Atje do të mësosh se ç’duhet të bësh!» 
7Bashkudhëtarët e Saulit u trembën. E dëgjuan vërtet zërin (e Saulit), por nuk panë 
njeri tjetër. 8Kur u ngrit dhe hapi sytë, Sauli nuk pa asgjë. Atëherë e morën për dore 
dhe e çuan në Damask. 9Ai qëndroi tri ditë i verbër. Gjatë kësaj kohe as hëngri e as 
piu. 
10Në Damask banonte njëri nga nxënësit e Jezusit me emrin Hanani. Atij iu shfaq Zoti 
e i tha: «O Hanani!» «Udhëro, o Zot», – iu përgjigj ai. 11Zoti i tha: ”Shko në «Rrugën e 
drejtë», në shtëpinë e Judës dhe kërko Saulin nga Tarsi. Ai është atje dhe po më lutet. 
12Në një vegim ka parë si i afrohet një njeri me emrin Hanani dhe vë duart mbi të, që t’i 
rikthehet drita e syve.” 13Hananija iu përgjigj: «O Zot, kam dëgjuar nga shumë anë se si 
ky ka përndjekur ashpër shumë prej besnikëve të tu në Jerusalem. 14Ka ardhur në 
Damask me fuqi të plota nga kryepriftërinjtë e do t’i arrestojë të gjithë ata që besojnë 
në ty.» 15Zoti i tha: «Shko pa frikë. Unë e kam zgjedhur atë si veglën time. Ai duhet të 
dëshmojë për mua dhe për veprën time para popujve johebrenj, sundimtarëve të tyre, 
si dhe para popullit izraelit. 16E unë do t’i tregoj sa shumë duhet të vuajë për hatrin 
tim.» 
17Pastaj Hananija hyri në atë shtëpi dhe vuri duart mbi Saulin. «Vëlla Saul, më ka 
dërguar Zoti, vetë Jezusi, i cili t’u shfaq ty udhës. Ti do ta rifitosh dritën e syve dhe do 
të mbushesh me Shpirtin e shenjtë.» 18Aty për aty Saulit i ra prej syve diçka si luspë 
peshku dhe menjëherë iu kthye drita e syve. U ngrit dhe u pagëzua. 19Pastaj hëngri 
diçka dhe e mori veten. 
 
Sauli predikon për Jezusin në Damask 
Sauli kaloi disa ditë bashkë me nxënësit e Jezusit në Damask. 20Pastaj shkoi 
menjëherë nëpër sinagoga dhe predikoi për Jezusin si Birin e Perëndisë. 21Të gjithë ata 
që e dëgjonin, pyetnin njëri-tjetrin të habitur: «Po a nuk është ky ai që përndiqte në 
Jerusalem të gjithë ata që i besonin Jezusit? Po a nuk erdhi ky edhe këtu me detyrën 
për t’i arrestuar të gjithë dishepujt e këtij njeriu dhe për t’ua dorëzuar ata 
kryepriftërinjve?» 22Por Sauli nuk frikësohej dhe provonte nga Shkrimi i shenjtë që 
Jezusi është Mesia. Hebrenjtë në Damask ishin të hutuar. 
23Pas pak ata vendosën ta vritnin Saulin. 24Por Sauli e mori vesh planin e tyre. Ata 
pritnin ditë e natë në portat e qytetit për ta vrarë. 25Prandaj një natë shokët e tij e 
zbritën poshtë nëpër murin e qytetit me anë të një koshi. 
 
Sauli në Jerusalem 
26Sauli shkoi në Jerusalem dhe deshi të hynte në lidhje me nxënësit e Jezusit. Por ata 
ia kishin frikën ende, sepse nuk besonin se ishte bërë me të vërtetë nxënës i Jezusit. 
27Atëherë Barnaba ndërhyri për të dhe e solli tek apostujt. U tregoi se si Zoti i ishte 
shfaqur rrugës për në Damask e se si i kishte folur, e pastaj se si Sauli e kishte 
shpallur plot guxim Jezusin për Zot. 28Atëherë Sauli shkoi shpesh nëpër Jerusalem 
dhe predikoi me vendosmëri për Jezusin si Zot. 29Ai iu drejtua sidomos hebrenjve që 
flitnin greqisht, dhe diskutoi me ta, por edhe ata deshën ta vritnin. 
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30Kur të krishterët në Jerusalem e morën vesh këtë, e çuan në Cezare dhe që andej e 
nisën për në Tars. 
31Kështu, bashkësia e Zotit në Jude, në Galile e në Samari përjetoi një kohë paqeje. Ajo 
u forcua dhe anëtarët jetuan në pajtim me vullnetin e Perëndisë. Shpirti i shenjtë i 
ndihmoi ata dhe e shtoi numrin e besimtarëve. 
 
Pjetri në Lod dhe në Jafo 
32Pjetri vizitonte bashkësitë e veçuara, dhe kështu erdhi në Lod. 33Njëri nga anëtarët e 
kësaj bashkësie, i quajtur Ene, kishte tetë vjet që ishte i paralizuar, dhe nuk mund të 
ngrihej nga shtrati. 34Pjetri i tha: «Ene, Jezusi, Mesia, të shëroi! Ngrihu dhe rregulloje 
krevatin tënd!» Ai u ngrit aty për aty. 35Të gjithë banorët e tërë rrafshinës së Sharonit e 
panë duke ecur i shëruar dhe e pranuan Jezusin për Zotin e tyre. 
36Në Jafo banonte një e krishterë me emrin Tabita. Emri i saj greqisht ishte Dorkas, që 
do të thotë «Shytë». Ajo kishte bërë shumë vepra të mira dhe i kishte ndihmuar të 
varfrit. 37Por ajo u sëmur dhe vdiq. E lanë dhe e vendosën në dhomën e sipërme. 38Jafo 
nuk ishte aq larg Lodit e, kur u mor vesh se Pjetri ndodhej atje, i dërguan dy lajmëtarë, 
të cilët iu lutën të shkonte sa më shpejt. 
39Pjetri u nis menjëherë me ta e, kur arriti në Jafo, e çuan në dhomën e sipërme. 
Atëherë të gjitha vejushat e kishës e rrethuan dhe i treguan duke qarë rrobat që Tabita 
u kishte qepur atyre kur kishte qenë me to. 40Por Pjetri i largoi nga dhoma, ra në gjunjë 
dhe iu lut Perëndisë për të. Pastaj iu drejtua së vdekurës e i tha: «Tabitë, ngrihu!» Ajo 
hapi sytë e, kur e pa Pjetrin, u ngrit ndenjur. 41Pjetri i dha dorën dhe e ngriti. Pastaj 
thirri brenda të gjithë bashkësinë dhe u tregoi Tabitën e gjallë. 
42Ngjarjen e mori vesh mbarë Jafo dhe shumë njerëz e pranuan Jezusin për Zotin e 
tyre. 43Pjetri qëndroi për një kohë të gjatë në Jafo; banoi te një regjës lëkurësh me 
emrin Simon. 
 
Pjetri dhe johebrenjtë 

Në Cezare banonte një kapiten romak me emrin Kornel, i cili i takonte 
regjimentit të ashtuquajtur italik. 2Ai besonte në Perëndinë dhe ishte anëtar 

nderi i kishës hebreje ♦ bashkë me familjen e tij. Bënte shumë për hebrenjtë e varfër 
dhe thoshte urata rregullisht. 3Një pasdite rreth orës tre pa një vegim. Pa qartë se si një 
engjëll i Perëndisë hyri tek ai dhe i tha: «Kornel!» 4«Urdhëro, o Zot!», – ia ktheu ai duke i 
ngulur sytë i trembur. Engjëlli iu përgjigj: «Perëndia i ka vënë re mirë uratat dhe 
lëmoshat e tua, dhe ka vendosur të ndërhyjë. 5Prandaj dërgo lajmëtarët në Jafo dhe fto 
për vizitë njëfarë Simoni me nofkën Pjetër. 6Është mysafir te njëfarë Simoni, regjës 
lëkurësh, që e ka shtëpinë afër detit.» 7Pasi engjëlli u nis, Korneli thirri dy shërbëtorë 
dhe një ushtar të përshpirtshëm prej atyre që i ishin dhënë për shërbim. 8U tregoi 
gjithçka që kishte përjetuar, dhe i dërgoi në Jafo. 
9Të nesërmen, kur po i afroheshin Jafos, Pjetri u ngrit rreth mesditës në çatinë e 
rrafshët të shtëpisë për t’iu lutur Zotit. 10Atëherë pati uri dhe donte të hante. Ndërsa 
ata po i përgatitnin ushqimin, pa një vegim. 11Pa se si u hap qielli dhe se si zbriti diçka 
si pëlhurë e madhe, e mbërthyer në tokë në katër cepa. 12Në të kishte gjithfarë 
katërkëmbëshish, zvarranikësh dhe zogjsh. 13Një zë thirri: «Ngrihu, Pjetër, theri e haji!» 
14Por Pjetri u përgjigj: «Nuk më lejohet, o Zot. Nuk kam ngrënë kurrë diçka të ndaluar 
ose të papastër.» 15Por zëri vazhdoi: «Atë që Perëndia ka shpallur të pastër, ti mos e 
quaj të papastër!» 16Kjo u përsërit tri herë; pastaj gjithçka u zhduk në qiell. 
17Ndërsa Pjetri po vriste mendjen se ç’kuptim kishte vegimi i tij, lajmëtarët e Kornelit 
kishin pyetur tashmë andej-këtej për shtëpinë e Simonit e qëndronin tani para derës. 
18«A mos është aty mysafir Simoni me nofkën Pjetër?» – thirrën ata. 19Pjetri po 
mendonte ende për kuptimin e vegimit kur Shpirti i shenjtë i tha: «Po të kërkojnë dy 
burra! 20Zbrit dhe shko pas tyre pa farë dyshimi; i kam dërguar unë.» 21Pjetri zbriti te 
njerëzit e tha: «Ja, unë jam ai që kërkoni. Çfarë ju solli këtu?» 22«Na ka dërguar kapiten 
Korneli», – thanë ata. – «Ai bën një jetë shembullore dhe është anëtar nderi i kishës së 
hebrenjve; hebrenjtë flasin mirë për të. Një engjëll i Perëndisë e urdhëroi të të ftojë në 
shtëpinë e tij për të dëgjuar se ç’ke për t’i thënë.» 
23Pjetri i ftoi brenda dhe i strehoi atë natë. Mëngjesin tjetër u nis me ta; Pjetrin e 
shoqëruan disa besimtarë nga Jafo. 24Ditën e dytë arritën në Cezare. Korneli kishte 
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ftuar edhe farefisin e disa miq të ngushtë, dhe po priste Pjetrin. 25Kur arriti Pjetri, 
Korneli i doli përpara dhe ra përmbys para tij. 26Pjetri e ngriti në këmbë dhe i tha: 
«Ngrihu në këmbë, se edhe unë jam vetëm njeri!» 27Duke biseduar me të, hyri në shtëpi. 
Kur pa shumë njerëz të mbledhur, 28u tha: «Ju e dini mirë se një hebre e ka të ndaluar 
të shoqërohet me johebrenjtë ose t’i pranojë ata në shtëpi. Por Perëndia më ka treguar 
se nuk duhet të mbaj askënd për të papastër ose të paprekshëm. 
29Prandaj e kam pranuar ftesën tuaj pa ndrojtje. E tani më thoni përse më keni ftuar.» 
30Korneli iu përgjigj: ”Para katër ditësh, rreth kësaj kohe, po thosha uratat e orës nëntë 
në shtëpinë time kur m’u shfaq papritur një njeri i veshur me rroba të shkëlqyeshme 
31dhe më tha: «Kornel, Perëndia i ka vënë re mirë uratat dhe lëmoshat e tua, dhe ka 
vendosur të ndërhyjë. 32Dërgo, pra, lajmëtarë në Jafo dhe ftoje Simonin me nofkën 
Pjetër. Ai është mysafir në shtëpinë e Simonit, regjës lëkurësh, afër detit.» 33Dërgova 
menjëherë njerëzit për të të lajmëruar dhe gëzohem që erdhe. Ja, pra, të gjithë jemi 
mbledhur para Perëndisë për të dëgjuar gjithçka që të ka urdhëruar Zoti.” 
34Atëherë Pjetri mori fjalën e tha: «Tani me të vërtetë po e marr vesh se Perëndia nuk 
bën asnjë dallim midis njerëzve. 35Ai do të gjithë njerëzit e cilitdo kombi qofshin, me 
kusht që ata ta respektojnë e të jetojnë sipas vulletit të tij. 
36Ai i shpalli popullit izraelit lajmin se ai u pajtua me të nëpërmjet Jezusit, Mesisë, që 
është Zoti i të gjithëve. Për këtë ju keni dëgjuar, 37e ju e dini çfarë ndodhi në mbarë 
Judenë, duke filluar nga Galileja, pasi Gjon Pagëzori e thirri popullin të pagëzohej. 38Ju 
keni dëgjuar për Jezusin nga Nazareti, të cilin Perëndia e zgjodhi dhe e mbushi me 
Shpirtin e me fuqinë e tij. Ai bëri kudo të mira dhe i shëroi të gjithë ata që djalli i 
mbante nën pushtetin e tij; sepse e përkrahte Perëndia. 39Ne jemi dëshmitarë për 
gjithçka që bëri në mbarë krahinën e Judesë e në Jerusalem. Udhëheqësit hebrenj e 
kryqëzuan, 40por Perëndia e ringjalli nga të vdekurit ditën e tretë dhe e bëri të shfaqej i 
gjallë. 41Veçse nuk iu shfaq mbarë popullit, por vetëm neve, dëshmitarëve të 
paracaktuar nga Perëndia – neve që kemi ngrënë e kemi pirë bashkë me të, pasi u 
ringjall nga të vdekurit. 42Ai na urdhëroi të dëshmojmë përpara popullit se Jezusi është 
ai që Perëndia e ka caktuar për të qenë Gjyqtar i të gjallëve dhe i të vdekurve. 43Të 
gjithë profetët kanë folur për të dhe kanë parashikuar se secilit që beson në të, i falen 
mëkatet.» 
______________ 
♦  fjfj: që i druhej Perëndisë; joçifut që ishte kthyer te Perëndia izraelite, por pa qenë rrethprerë. 
 
Shpirti i shenjtë u jepet edhe johebrenjve  
  44Ndërsa Pjetri po fliste ende, Shpirti i shenjtë zbriti mbi të gjithë ata që po e dëgjonin. 
45Besimtarët me prejardhje hebreje që kishin ardhur me Pjetrin nga Jafo, u habitën 
shumë që Perëndia ua dha Shpirtin e tij edhe johebrenjve, 46sepse dëgjuan se si të 
pranishmit po flitnin gjuhë të panjohura dhe po lavdëronin Perëndinë.  Por Pjetri tha: 
47«Këta njerëz e morën Shpirtin e shenjtë pikërisht në të njëjtën mënyrë si ne. Kush 
mund t’ua kundërshtojë atyre pagëzimin?» 48Dhe urdhëroi që të pagëzoheshin në emër 
të Jezusit, Mesisë. Pastaj ata iu lutën të qëndronte disa ditë tek ata. 
 
Pjetri raporton në Jerusalem 

Apostujt dhe besimtarët e tjerë në Jude dëgjuan që lajmin e Perëndisë e kishin 
pranuar edhe johebrenjtë. 2Kur u kthye në Jerusalem, Pjetrin e qortuan. 3«Ti 

shkove tek të pafetë dhe hëngre bashkë me ta!» 4Atëherë Pjetri u tregoi hollësisht se 
çfarë kishte ndodhur: 5"Një ditë, kur po i lutesha Perëndisë në Jafo, pashë një vegim. 
Pashë se si u hap qielli dhe si zbriti diçka si pëlhurë e madhe, e mbërthyer në tokë në 
katër cepa. 6Kur vëzhgova me përpikëri, pashë se në të kishte gjithfarë 
katërkëmbëshish, zvarranikësh dhe zogjsh. 7Atëherë dëgjova zërin që thirri: «Ngrihu, 
Pjetër, theri e haji!» 8Unë u përgjigja: «Nuk më lejohet, o Zot. Nuk kam ngrënë kurrë 
diçka të ndaluar ose të papastër.» 9Por zëri nga lart vazhdoi: «Atë që Perëndia ka 
shpallur të pastër, ti mos e quaj të papastër!»  

10Kjo u përsërit tri herë; pastaj gjithçka u zhduk në qiell. 11Pikërisht atëherë arritën tre 
lajmëtarë nga Cezareja para shtëpisë ku banoja. 12Shpirti i Perëndisë më urdhëroi t’u 
shkoja pas pa ndrojtje.  
Kështu shkova në Cezare bashkë me gjashtë bashkëbesimtarët, të cilët i mora me vete 
për të më shoqëruar. Kur arritëm te Korneli, 13ai na tregoi se si kishte parë një engjëll 
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të Perëndisë në shtëpinë e tij, i cili i kishte thënë: «Dërgo një njeri në Jafo dhe fto për 
vizitë Simonin, që quhet Pjetër! 14Ajo që do t’ju thotë ai, do të të sjellë ty dhe mbarë 
familjes sate shpëtimin.» 15Sapo fillova t’u flisja, në ta zbriti Shpirti i shenjtë, pikërisht 
si te ne në fillim. 16Atëherë m’u kujtua se Zoti kishte thënë: «Gjoni pagëzoi me ujë, por 
ju do të pagëzoheni me Shpirtin e shenjtë.» 17Është e qartë: Perëndia u ka dhënë atyre 
të njëjtën dhuratë si neve, pasi ata, ashtu si ne, e pranuan Jezusin, Mesinë, për Zotin 
e tyre. Kush isha unë për t’iu bërë pengesë Perëndisë?”  

18Kur apostujt e besimtarët e tjerë në Jerusalem e dëgjuan këtë, nuk kundërshtuan 
më. E lavdëruan Perëndinë dhe thanë: «Perëndia, pra, u dha rast edhe johebrenjve të 
ndryshojnë e të marrin jetën e vërtetë.» 
 
Bashkësia në Antioki 
19Besimtarët që në kohën e përndjekjes, pas vrasjes së Shtjefnit, ishin larguar nga 
Jerusalemi, arritën pjesërisht deri në Fenici, Qipro e në Antioki. Këta nuk ia përhapën 
lajmin për Jezusin askujt tjetër përveç hebrenjve. 20Por disa nga ata që ishin nga 
Qiproja e nga Cireneja, erdhën në Antioki dhe ua shpallën edhe johebrenjve lajmin e 
mirë për Jezusin. 21Perëndia i përkrahte, kështu që shumë njerëz e pranuan Jezusin 
për Zotin e tyre. 
22Bashkësia në Jerusalem dëgjoi për këtë dhe e dërgoi Barnabën në Antioki. 23Kur arriti 
dhe pa atë që kishte bërë Perëndia me mirësinë e tij të madhe, u gëzua dhe u bëri 
thirrje t’i përmbaheshin vendimit të tyre e t’i qëndronin besnikë Zotit. 24Në të vërtetë, 
Barnaba ishte njeri i shkathët, i mbushur me Shpirtin e shenjtë dhe me besim të 
gjallë. Kështu ndodhi që edhe më shumë njerëz e pranuan Jezusin për Zotin e tyre dhe 
iu shtuan kishës. 
25Barnaba shkoi në Tars për të kërkuar Saulin; 26e kur e gjeti, e mori me vete në 
Antioki. Në këtë bashkësi vepruan të dy së bashku plot një vit dhe u dhanë mësim 
shumë njerëzve për fenë. Për herë të parë nxënësit u quajtën «të krishterë» në Antioki. 
 
Mbledhje fondesh për të ndihmuar bashkësinë e Jerusalemit 
27Rreth kësaj kohe në Antioki shkuan disa profetë nga Jerusalemi. 28Njëri nga ata, 
Hagavi, parashikoi me anën e Shpirtit të shenjtë një zi buke të madhe në mbarë tokën 
(e Izraelit), ♦ e kjo ndodhi pikërisht në kohën e sundimit të Klaudit. 29Besimtarët në 
Antioki vendosën t’i ndihmonin bashkëbesimtarët në Jude, secili sipas mundësisë së 
tij. 30Ndihmesën e tyre e dërguan nëpërmjet Barnabës dhe Saulit te kryetarët e kishës 
në Jerusalem. 
________ 
♦ Në Izrael, në vitin 46 pas Krishtit, kishte një zi buke. Mbretëresha Helena e Adiabenes, një e 
kthyer në Judaizëm dhe banues në Jeruzalem, gjithashtu organizoi ndihmë praktike. 
 
Jakobi vritet, kurse Pjetri burgoset 

Rreth kësaj kohe Herodi (Agripa) filloi të merrte masa kundër kryetarëve të 
kishës. 2Së pari, urdhëroi t’ia pritnin kokën Jakobit, vëllait të Gjonit. 3Kur vuri 

re se kjo u pëlqeu hebrenjve, urdhëroi ta arrestonin Pjetrin pikërisht në kohën e festës 
së Pashkës. 
4Pjetrin e futën në burg; detyra për ruajtjen e Pjetrit iu ngarkua katër skuadrave prej 
katër ushtarësh: ato duhej të zëvendësonin njëra-tjetrën. Herodi donte të zhvillonte 
proces publik kundër tij pas festës. 5Ndërsa Pjetri ishte në burg, bashkësia i lutej Zotit 
vazhdimisht për të. 
 
Lirimi i Pjetrit nga burgu 
6Natën kur Herodi mendonte ta nxirrte para gjyqit, Pjetri po flinte midis dy ushtarëve të 
rojës. Ishte i lidhur (për muri) me anë të dy hekurave. Para derës së qelisë qëndronin 
dy roja të tjera. 7Papritur qëndroi atje një engjëll i Perëndisë dhe qelinë e ndriçoi një 
dritë. Ai e zgjoi Pjetrin me një të prekur në ijë e i tha: «Ngrihu, shpejt!» Menjëherë i ranë 
prangat nga duart. 8Engjëlli vazhdoi me shpejtësi: «Ngjeshe rripin dhe lidhi sandalet!» 
Pjetri veproi kështu dhe engjëlli e urdhëroi: «Merre mantelin tënd dhe eja pas meje!» 
9Pjetri doli dhe i shkoi pas. Nuk e dinte nëse kjo ishte e vërtetë, por mendonte se po 
shihte ëndërr. 10Ata kaluan pa pengesë rojën e parë dhe të dytën, dhe në fund 
qëndruan para portës së hekurt që të çonte në qytet. Porta u hap vetvetiu, ata dolën 

12
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[dhe zbritën të shtatë këmbët e shkallës së kështjellës]. Kaluan me nxitim një rrugë, e 
pastaj engjëlli u zhduk menjëherë. 11Kur erdhi në vete, Pjetri tha: «Tani e di me të 
vërtetë se Zoti ma ka dërguar engjëllin e tij për të më shpëtuar nga Herodi e për të më 
mbrojtur nga gjithçka që më kanë përgatitur hebrenjtë.» 
12Kur e kuptoi këtë, shkoi te shtëpia ku banonte Maria, e ëma e Gjonit me mbiemrin 
Mark. Atje ishin mbledhur shumë besimtarë për lutje të përbashkët. 13Pjetri trokiti në 
derën e oborrit, dhe një shërbëtore me emrin Rozë doli për të parë se kush ishte. 14Kur 
e njohu Pjetrin nga zëri, harroi nga gëzimi t’i hapte derën, dhe u kthye me vrap brenda 
e thirri: «Pjetri ndodhet jashtë!» 15«A je në vete?» – thanë në shtëpi e, kur Roza nguli 
këmbë, ata menduan: «Do të jetë hija e tij engjëllore!» 
16Ndërkaq Pjetri vazhdoi të trokiste derisa në fund ia hapën derën. Kur e njohën, 
luajtën mendsh nga gëzimi. 17Ai u dha shenjë me dorë që të heshtnin, dhe u tregoi se si 
Zoti e kishte çliruar nga burgu, dhe shtoi: «Tregojuani Jakobit dhe besimtarëve të 
tjerë!» Pastaj u largua nga Jerusalemi për në një vend tjetër. 18Kur zbardhi dita, ndër 
rojat u bë rrëmujë e madhe, sepse Pjetri ishte zhdukur. 19Herodi urdhëroi ta kërkonin 
gjithkund, por më kot. Pastaj urdhëroi që rojat të merreshin në pyetje dhe të 
ekzekutoheshin. 
 
Vdekja e Herod Agripës I 
Pas kësaj Herodi u largua nga Jerusalemi, që të qëndronte disa kohë në Cezare. 
20Banorët e Tirit dhe të Sidonit kishin ngjallur zemërimin e Herodit; prandaj dërguan 
tek ai një delegacion, që të pajtoheshin me të. Ata i detyroheshin për furnizimin e 
ushqimeve nga krahina e tij. Bënë për vete administratorin e pallatit, Blastin, dhe iu 
lutën t’i thoshte Herodit një fjalë të mirë për ta, 21dhe Herodi caktoi një ditë për të 
shqyrtuar çështjen. U vesh me rrobën mbretërore, zuri vend në tribunë dhe mbajti 
përpara tyre një fjalim të madh. 22Populli thirri: «Kështu po flet një perëndi, jo një 
njeri!» 23Aty për aty e ndëshkoi një engjëll i Zotit, sepse bëri të nderohej si Perëndi, në 
vend që të nderohej Perëndia e vërtetë. Mbretin e zuri kriza e shiritave dhe vdiq. 
24Dhe gjithnjë e më shumë njerëz pranonin lajmin e Perëndisë. 
 
Udhëtimi i parë i Palit (kapitujt 13-14) 
25Pasi ia kishin dorëzuar ndihmesën kishës në Jerusalem, Barnaba e Sauli u kthyen 
në Antioki dhe sollën me vete Gjonin e quajtur Mark. 

Në bashkësinë e Antiokisë kishte disa profetë e mësues; përveç Barnabës ishin 
edhe Simon Afrikani, Luci nga Cireneja, Manaeni që ishte rritur bashkë me 

Herodin, dhe Sauli. 2Një ditë, ndërsa po adhuronin Perëndinë e po agjëronin, Shpirti i 
shenjtë u tha: «M’i ndani Barnabën e Saulin për të kryer punën për të cilën i kam 
thirrur.» 3Atëherë, pasi agjëruan dhe u lutën më tej, vunë duart mbi ta dhe i nisën. 
 
Sauli dhe Barnaba në Qipro 
4Kështu, Shpirti i shenjtë e dërgoi Barnabën dhe Saulin në misionin e tyre. Në fillim 
udhëtuan në Seleuci e që andej lundruan për në Qipro. 5Kur arritën në Salaminë, e 
shpallën lajmin e Perëndisë në sinagogat e hebrenjve. Me vete kishin sjellë edhe Gjonin 
si ndihmës. 
6Ata përshkuan mbarë ishullin dhe arritën në Paf. Atje takuan një hebre me emrin 
Bar-Jeshua, që ishte magjistar dhe profet i rremë. 7Ai i përkiste rrethit të guvernatorit 
romak Sergj Paulit, i cili ishte njeri i shquar. Ky i fundit e ftoi Barnabën e Saulin dhe 
donte të dëgjonte lajmin e Perëndisë. 8Por Elim magjistari – pasi kështu përkthehet 
emri – hyri në mes e bëri çdo gjë të mundur për ta penguar guvernatorin që të mos 
besonte në Jezusin. 
9Atëherë Sauli, që greqisht quhet Pal, u mbush me Shpirtin e shenjtë. E vështroi me 
ngulm magjistarin 10e tha: «Ti, bir i djallit, je plot dinakëri e dredhi, lufton kundër çdo 
gjëje të mirë. A nuk do të pushosh së prishuri qëllimet e Perëndisë? 11Zoti do të të 
dënojë për këtë: ti do të verbohesh dhe nuk do ta shohësh më dritën e diellit deri në 
urdhrin tjetër!» Menjëherë mbi të ra errësira. Ai filloi të ecte andej-këtej duke kërkuar 
t’i jepte ndokush dorën. 12Kur pa se ç’ndodhi, guvernatori besoi dhe u habit se sa i 
fuqishëm kishte dalë mësimi i Jezusit. 
 
Pali e Barnaba në Antiokinë e Pisidisë 
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13Pali dhe shoqëruesit e tij hipën në anije e shkuan në Pergë të Pamfilisë. Atje Gjon 
Marku u nda nga ata dhe u kthye në Jerusalem. 14Dy të tjerët udhëtuan më këmbë 
gjer në Antioki të Pisidisë. Të shtunën hynë në sinagogë dhe u ulën mes dëgjuesve. 
15Pas leximit të Ligjit dhe librave të Profetëve, përgjegjësit e sinagogës dërguan fjalë: 
«Vëllezër, në qoftë se keni ndonjë fjalë ngushëllimi për të na thënë, flitni!» 16Atëherë Pali 
u ngrit, bëri shenjë me dorë që të heshtnin, e tha: ”Ju izraelitë e të tjerë që keni të 
njëjtën fe me ta, më dëgjoni! 17Perëndia e Izraelit i zgjodhi të parët tanë dhe krijoi një 
popull të madh me ta kur ata banonin si të huaj në Egjipt. Me fuqinë e tij i nxori nga 
Egjipti, 18dhe për dyzet vjet i mbajti të gjallë në shkretëtirë. 19Gjatë përparimit të 
izraelitëve shkatërroi shtatë popuj dhe u dha tokën e tyre, tokën e Kënaanit. 20Kjo 
ndodhi 450 vjet pas ardhjes së të parëve në Egjipt. Pastaj u dha sundimtarë të veçantë 
deri në kohën e profetit Samuel. 21Kur dëshiruan një mbret, u dha Shaulin, birin e 
Kishit, nga fisi i Benjaminit. Pas dyzet vjet sundimi 22hoqi Shaulin dhe emëroi mbret 
Davidin. Për Davidin tha: Kam zgjedhur Davidin, birin e Jishait, dhe e di se do të 

gëzohem për të. Ai do të zbatojë gjithçka që dëshiroj unë. 23Perëndia i dërgoi popullit të 
Izraelit një pasardhës të Davidit për shpëtimtar, sipas premtimit të tij. 24Para se të 
paraqitej ky shpëtimtar, Gjoni i kishte bërë thirrje mbarë Izraelit që të pagëzohej e të 
fillonte një jetë të re. 25Kur arriti në fund të veprimtarisë së tij, Gjoni u tha njerëzve: 
«Nuk jam ai që po pritni. Por ai vjen pas meje; unë nuk jam i denjë për të qenë madje 
skllavi i tij më i ulët.» 
26Vëllezër, ju pasardhësit e Avrahamit dhe ju të tjerët këtu që keni një fe me ta; tani 
Perëndia e ka plotësuar premtimin e tij dhe na e ka dërguar lajmin për shpëtimin tonë. 
27Banorët e Jerusalemit dhe kryetarët e tyre nuk e njohën Jezusin, as nuk i kuptuan 
fjalët e profetëve që lexohen çdo të shtunë. Por profecitë u plotësuan pikërisht me anë 
të dënimit me vdekje të Jezusit. 28Megjithëse nuk gjetën asnjë arsye për dënim me 
vdekje, kërkuan nga Pilati ekzekutimin e tij. 29Pasi bënë gjithçka që është parashikuar 
për Jezusin në Shkrimin e shenjtë, e zbritën nga kryqi dhe e vunë në varr. 30Por 
Perëndia e ringjalli nga të vdekurit, 31e si i ringjallur iu shfaq për dyzet ditë njerëzve me 
të cilët kishte ardhur nga Galileja në Jerusalem. Këta janë sot dëshmitarët e tij para 
popullit izraelit. 
32-33Kështu, tani po ju sjellim këtë lajm të mirë: Perëndia e ngriti Jezusin, dhe kështu e 
plotësoi premtimin që u dha të parëve tanë dhe edhe neve vetë, pasardhësve të tyre. Që 
Perëndia do ta ringjallte Jezusin nga të vdekurit, këtë mund ta gjeni të profetizuar në 
psalmin e dytë: Ti je biri im, sot të emërova (Mesi)! 34Që Perëndia e ringjalli nga të 
vdekurit, që trupi i tij të mos kalbej, theksohet në fjalët e mëposhtme: Ty do të të jap 

premtimet e sigurta dhe të patundura që i dhashë Davidit. 35Kjo shpjegohet me një tekst 
tjetër: Ti nuk do t’ia dorëzosh kalbëzimit shërbëtorin tënd besnik. 
36Davidi, pasi në të gjallë të tij u kishte shërbyer planeve të Perëndisë, vdiq dhe u 
varros pranë të parëve të tij, dhe trupi i tij u kalb. 37Por Jezusi, të cilin Perëndia e 
ringjalli nga të vdekurit, nuk u kalb në varr.  

38Ta dini, o vëllezër, që me anë të këtij Jezusi ju ofrohet ndjesa e mëkateve. 39Nëpërmjet 
tij, cilido që beson, merr pafajësi për gjithçka, për të cilën nuk kishte falje nën Ligjin e 
Moisiut. 40Kini kujdes, pra, që të mos realizohet te ju ajo që kishin parashikuar 
profetët: 41Kini kujdes, ju tallës, habituni e mbaroni! Sepse në të gjallët tuaj do të bëj 

diçka ♦  – kur t’ju tregojë ndokush, nuk do t’i besoni!» 
42Kur po dilnin nga sinagoga, apostujve iu lutën që të shtunën e ardhshme t’u flisnin 
përsëri për këtë çështje. 43Pas shërbesës fetare shumë hebrenj e shumë njerëz që ishin 
kthyer në fenë hebreje, u bashkuan me Palin dhe me Barnabën, të cilët u kishin bërë 
thirrje atyre të qëndronin të patundur në besim (te Jezusi), të cilin Perëndia ua kishte 
dhuruar me mëshirën e tij. 
_______________ 
♦ d.m.th. ringjallje. 
 
Grindje me hebrenjtë 
44Të shtunën tjetër në sinagogë u mblodhën pothuajse të gjithë banorët e qytetit për të 
dëgjuar lajmin për Jezusin. 45Kur e panë turmën, hebrenjtë u zemëruan shumë. Ata e 
kundërshtuan dhe e shanë Palin. 46Pali dhe Barnaba u thanë hapur: «Juve duhej t’ju 
shpallej më parë lajmi i Perëndisë. Por, meqë nuk e pranoni, e kështu doni t’i hiqni 
vetvetes jetën e përjetshme, tani po u drejtohemi të pafeve.  
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47Zoti na urdhëroi kështu, sepse tha: Ju kam caktuar për të bërë dritë për popujt e tjerë, 

që me anën tuaj të dëgjojnë të gjithë për shpëtimin që po sjell.» 
48Kur e dëgjuan këtë, johebrenjtë u gëzuan dhe e falënderuan Perëndinë për lajmin e tij 
të shpëtimit. Të gjithë ata që ishin paracaktuar për jetën e përjetshme, besuan. 49Lajmi 
i Perëndisë u përhap në mbarë krahinën. 50Por hebrenjtë ndërsyen disa gra fisnike që 
kishin fenë hebreje, dhe kryetarët e qytetit kundër Palit e Barnabës. Të dy u dëbuan 
nga qyteti dhe u detyruan të largoheshin nga krahina. 51Para qytetit e shkundën 
pluhurin e këmbëve të tyre si dëshmi kundër tyre dhe u nisën për në Ikon. 52Ndërkaq 
besimtarët në Antioki u mbushën me gëzim dhe me Shpirtin e shenjtë. 
 
Pali dhe Barnaba në Ikon 

Edhe në Ikon Pali e Barnaba hynë në sinagogë e folën në mënyrë aq bindëse, 
saqë një shumicë e madhe hebrenjsh e johebrenjsh u kthyen në fe. 2Por 

hebrenjtë e tjerë që nuk donin të bindeshin, e ndërsyen popullsinë johebreje të qytetit 
kundër besimtarëve. 3Megjithatë, Pali dhe Barnaba qëndruan për një kohë në qytet. Të 
mbështetur në ndihmën e Zotit, ata shpallën lajmin për mëshirën e tij shpëtimprurëse, 
dhe Zoti e vërtetoi fjalën e tyre me anë të mrekullive që u dha mundësi të bënin. 
4Qyteti ishte i ndarë në dy kampe; disa ishin në anën e hebrenjve, kurse të tjerët ishin 
në anën e apostujve. 5Në fund një grumbull hebrenjsh e johebrenjsh bashkë me 
kryetarët e qytetit u bënë gati për t’iu vërsulur apostujve e për t’i vrarë me gurë. 6Por 
Pali e Barnaba vunë re se ç’kishte ndër mend turma, prandaj ikën në qytetet e 
Likaonisë: në Listër, në Derbe e në rrethina. 7Atje shpallën lajmin e mirë. 
 
Pali e Barnaba në Listër e në Derbe 
8Në Listër, Pali e Barnaba panë një njeri të ulur, që ishte i paralizuar i lindur. Këmbët e 
tij ishin pa forcë; nuk kishte bërë asnjë hap tërë jetën e tij. 9Dëgjoi si po fliste Pali. Kur 
ky e pa se njeriu ishte i bindur se mund të shërohej, 10tha me zë të lartë: «Ngrihu në 
këmbë!» Njeriu u ngrit dhe filloi të ecte andej-këtej. 
11Kur pa çfarë bëri Pali, turma bërtiti në gjuhën likaone: «Perënditë kanë zbritur midis 
nesh në trajtën e njerëzve.» 12Barnabën e quajtën Zeus e Palin Hermes, sepse Pali 
luante rolin kryesor. 13Prifti i Zeusit, tempulli i të cilit ishte para portës së qytetit, solli 
para kësaj porte mëzetër e kurorë dhe deshi të bënte një gosti flijimi për nder të 
apostujve. 
14Kur Pali e Barnaba mësuan se ç’kishin ndër mend të bënin, i grisën të tmerruar 
petkat e tyre, hynë midis popullit e bërtitën: 15«O njerëz, ç’po bëni kështu? Po edhe ne 
jemi njerëz të vdekshëm si ju! Ne dëshirojmë t’ju sjellim lajmin e mirë, që të ktheheni 
prej këtyre kotësive te Perëndia e gjallë – ai që krijoi qiellin e tokën, detin e gjithçka që 
është në to. 16Më parë ai i lejoi paganët të ndiqnin udhën e tyre. 17Megjithatë, gjithnjë 
tregohej si mirëbërësi juaj; Ai ju jep shiun e bën të piqen të korrat; ju jep ushqime dhe 
ju bën të gëzoheni.» 
18Ata mezi e ndalën popullin që të mos u kushtonte flijim. 19Ndërkohë arritën disa 
hebrenj nga Antiokia e nga Ikoni. Ata e bënë për vete popullin dhe i gjuajtën Palit me 
gurë. Atëherë e tërhoqën zvarrë jashtë qytetit, sepse e mbanin për të vdekur. 20Por kur 
e rrethuan besimtarët, erdhi në vete dhe hyri në qytet. Të nesërmen u nis me 
Barnabën për në Derbe. 
 
Kthimi në Antioki të Sirisë 
21Pali e Barnaba e shpallën lajmin e mirë në Derbe dhe fituan shumë njerëz për 
Jezusin, Mesinë. Pastaj u kthyen nëpër Listër e Ikon në Antioki të Pisidisë. 22Atje u 
dhanë zemër besimtarëve dhe u bënë thirrje të qëndronin të patundur në fe. «Ne duhet 
të kalojmë nëpër shumë vështirësi para se të hyjmë në mbretërinë e Perëndisë» – u 
thanë ata. 23Pasi u lutën e agjëruan, i emëruan secilës bashkësi kryetarë, dhe i vunë 
ata nën mbrojtjen e atij që e kishin marrë për Zot. 
24Pasi kishin udhëtuar nëpër Pisidi, arritën në Pamfili. 25E shpallën lajmin e tyre në 
Pergë dhe kaluan në Atali. 26Që andej u kthyen me anije në pikënisjen e tyre, në 
Antioki. Këtu ata i ishin besuar më parë mëshirës së Perëndisë për detyrën që kishin 
kryer tani. 
27Pas mbërritjes ata mblodhën mbarë bashkësinë dhe raportuan gjithçka që Perëndia 
kishte bërë nëpërmjet tyre dhe se si ua kishte hapur derën drejt besimit edhe 
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johebrenjve. 28Pali e Barnaba qëndruan një kohë të gjatë te bashkësia në Antioki. 
 
Kuvendi i Jerusalemit 

Disa besimtarë nga Judeja shkuan në Antioki dhe shpallën: «Ju nuk mund të 
shpëtoni në qoftë se nuk rrethpriteni, siç caktohet në Ligjin e Moisiut.» 2Kjo 

kërkesë i shkaktoi kishës shqetësim të madh, dhe Pali e Barnaba u grindën shumë me 
ta. Në fund u vendos që Pali, Barnaba e disa të tjerë nga bashkësia e Antiokisë të 
shkonin në Jerusalem tek apostujt dhe kryetarët e kishës për ta sqaruar çështjen atje. 
3Bashkësia e Antiokisë u dha çfarë u nevojitej për udhëtim. Ata kaluan nëpër Fenici e 
Samari dhe treguan gjithkund se si Jezusin e kishin pranuar për Zot edhe johebrenjtë. 
Për këtë u gëzuan të gjithë besimtarët. 4Kur arritën në Jerusalem, Palin dhe Barnabën 
i priti mirë bashkësia e mbledhur, apostujt dhe kryetarët e kishës. U raportuan se 
ç’kishte bërë Perëndia ndër johebrenjtë. 5Por disa farisenj të kthyer në krishterim 
kishin disa ngurrime: «Duhet të rrethpriten, – thanë, – dhe duhet të kërkojmë nga ata 
që t’i binden Ligjit të Moisiut!» 
6Apostujt e kryetarët e kishës u mblodhën për ta shqyrtuar çështjen para mbarë 
kishës. 7Pas një diskutimi të gjatë Pjetri u ngrit në këmbë e tha: «Vëllezër të dashur! Siç 
e dini, Perëndia që prej kohësh më zgjodhi prej mesit tuaj, që popujt e tjerë të dëgjojnë 
për lajmin e mirë me anën time e ta pranonin Jezusin për Zotin e tyre. 8Perëndia, që i 
njeh zemrat e të gjithë njerëzve, vërtetoi se edhe johebrenjtë janë të denjë për këtë; 
sepse edhe atyre ua dha Shpirtin e tij njëlloj si neve. 9Me anë të besimit (të tyre) 
Perëndia i ka pastruar ata përbrenda. Kështu e ka larguar ndarjen midis tyre dhe 
nesh, hebrenjve. 10Përse tani e vini Perëndinë në provë dhe i ngarkoni ata me një barrë 
që as të parët tanë, as ne nuk ishim në gjendje ta mbanim? 11Përveç kësaj, ne besojmë 
se jemi të shpëtuar në saje të flijimit të Jezusit, Mesisë, ashtu si ata.» 
12Nga mbarë bashkësia nuk erdhi asnjë kundërshtim, dhe të gjithë dëgjuan me 
vëmendje se si Pali e Barnaba raportuan për veprat e mrekullueshme që kishin kryer 
te johebrenjtë me ndihmën e Perëndisë. 13Pasi i kishin mbaruar fjalimet, Jakobi u ngrit 
në këmbë e tha: «Më dëgjoni, vëllezër të dashur! 14Simoni na tregoi se si Perëndia 
ndërhyri për të bashkuar nga johebrenjtë një popull që e nderon. 15Kjo është në 
përputhje me fjalët e Profetëve, sepse në librat e tyre thuhet: 16Pastaj unë do t’ju 

drejtohem përsëri, – thotë Zoti, – e do ta rindërtoj dinastinë e shembur të Davidit. Nga 

gërmadhat e saj do ta ngre atë përsëri, 17që të më kërkojnë edhe njerëzit që mbeten të 

gjallë, të gjitha kombet, për të cilat deklarova se janë prona ime. Unë, Zoti, do të bëj 
18ç’kam vendosur që prej kohëve më të lashta. 19Prandaj jam i mendimit se ne nuk duhet 
t’i ngarkojmë me tërë ligjin hebre njerëzit e kombeve të tjera që kthehen prej 
paganizmit te Perëndia. 20Le t’u vëmë vetëm këto kushte ♦ : që të mos ushqehen nga 
kafshët që theren si flijim për idhujt, sepse ato janë të papastra; përveç kësaj, të ruhen 
nga lidhjet e ndaluara martesore, të mos hanë mish nga kafshët e mbytura e të mos 
pinë gjak kafshësh. 21Këto udhëzime të Moisiut janë të njohura prej kohëve të lashta në 
çdo qytet, sepse lexohen me zë të lartë çdo të shtunë kudo në sinagoga.» 
__________ 
♦ Këto janë rregullore disipline për të mirën e kishës, që feja e hebrenjve që jetonin bashkë me 
paganët e kthyer, të mos tundej. 
 
Vendimi i Kuvendit dhe letra drejtuar besimtarëve johebrenj 
22Atëherë apostujt, kryetarët dhe e gjithë bashkësia vendosën të dërgonin në Antioki 
disa njerëz të zgjedhur bashkë me Palin e Barnabën. Me këtë detyrë ata caktuan 
Judën e quajtur Bar-Saba dhe Silën, dy njerëz me rëndësi në bashkësi, 23dhe u 
dorëzuan letrën që vijon: 
«Apostujt e kryetarët i përshëndetin të gjithë bashkëbesimtarët me prejardhje johebreje 
në Antioki, në Siri e në Cilici. 24Morëm vesh se disa veta nga bashkësia e Jerusalemit ju 
ngatërruan me fjalët e tyre dhe ju shqetësuan. Kjo ndodhi pa lejen tonë. 25Prandaj 
vendosëm njëzëri t’ju dërgojmë delegatë. Ata do të vijnë bashkë me bashkëbesimtarët 
tanë, Barnabën e Palin, 26të cilët vunë në rrezik jetën e tyre për Jezusin, Mesinë dhe 
Zotin tonë. 27Kemi zgjedhur Judën e Silën që t’jua vërtetojnë personalisht vendimin 
tonë. 28Neve na duket e drejtë, po ashtu edhe Shpirtit të shenjtë, që të mos ju 
ngarkojmë me asnjë barrë tjetër përveç udhëzimeve që vijojnë, të cilat duhet t’i zbatoni 
patjetër: 29Mos hani mish nga kafshët që theren si flijim për idhujt; mos pini gjak, mos 
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hani mish nga kafshët e mbytura dhe ruhuni nga lidhjet e ndaluara martesore. Në 
qoftë se i mbani këto udhëzime, bëni mirë. Shëndet e të fala!» 
30Të dy delegatët u nisën bashkë me Palin e Barnabën dhe shkuan në Antioki. Atje e 
dorëzuan letrën para kishës së mbledhur. 31Kur e lexuan me zë të lartë, të gjithë u 
gëzuan për njoftimin ngushëllues. 32Juda e Sila, të cilët ishin vetë profetë, biseduan për 
një kohë të gjatë me bashkëbesimtarët, i paralajmëruan dhe i forcuan. 33Pasi qëndruan 
atje për disa kohë, të dërguarit u përcollën nga bashkëbesimtarët me përshendetje të 
përzemërta dhe u nisën për t’u kthyer në Jerusalem.[34Por Sila vendosi të rrinte atje.] 
35Pali dhe Barnaba qëndruan për një kohë të gjatë në Antioki dhe, bashkë me shumë të 
tjerë, i dhanë mësim kishës dhe shpallën lajmin e Perëndisë. 
 
Fillimi i udhëtimit të dytë të Palit 
36Pas pak Pali i tha Barnabës: «T’i vizitojmë përsëri të gjitha vendet ku kemi shpallur 
lajmin e Perëndisë për të parë si po shkojnë besimtarët.» 37Barnaba donte të merrte me 
vete Gjon Markun, 38por Pali nuk pranoi të punonte përsëri bashkë me të, sepse ai i 
kishte lënë ata në baltë në kohën e udhëtimit të mëparshëm dhe e kishte ndërprerë 
bashkëpunimin e mëtejshëm. 39Kështu, ata u grindën shumë dhe Pali e Barnaba u 
ndanë. Barnaba u nis me Markun për në Qipro, 40kurse Pali zgjodhi Silën për 
shoqërues. Besimtarët u uruan udhë të mbarë nën mbrojtjen e Zotit. 41Pali kaloi nëpër 
Siri e Cilici dhe i forcoi besimtarët në besimin e tyre në të gjitha bashkësitë. 
 
Pali merr Timoteun për shoqërues 

Pali kaloi nëpër Derbe dhe arriti në Listër. Atje banonte një besimtar me emrin 
Timote. Nëna e tij, besimtare, ishte me prejardhje hebreje, kurse i ati johebre. 

2Timoteu ishte i dëgjuar ndër besimtarët në Listër e në Ikon. 3Pali donte ta merrte me 
vete për shoqërues në udhëtim. Për shkak të hebrenjve të asaj krahine, e rrethpreu, 
sepse dihej gjithkund se i ati ishte johebre. 
4Në qytetet nëpër të cilat kaluan, u dorëzuan bashkësive udhëzimet e dhëna nga 
apostujt e kryetarët në Jerusalem, dhe u kërkuan atyre që t’i vinin ato në jetë. 5Kështu, 
bashkësitë u forcuan dhe u rritën ditë për ditë. 
 
Pali në Troadë 
6Pastaj shkuan më tutje nëpër Frigji dhe Galaci; sepse Shpirti i shenjtë nuk i lejoi ta 
shpallnin lajmin e mirë në provincën e Azisë. 7Kur arritën në kufirin e Mizisë, donin të 
kalonin më tutje në Bitini, por Shpirti i Jezusit ua ndaloi edhe këtë. 8Kështu kaluan 
nëpër Mizi dhe arritën në Troadë. 9Atje Pali pati natën këtë vegim: një burrë 
maqedonas u paraqit para tij dhe i bëri këtë lutje: «Kalo në Maqedoni e na ndihmo!» 
10Pastaj kërkuam menjëherë një anije që të na çonte në Maqedoni, sepse ishim të 
bindur se Perëndia na kishte thirrur t’u shpallnim njerëzve të atjeshëm lajmin e mirë. 
 
Pali në Filipe: kthimi i Lidisë në fe 
11U larguam prej Troadës në drejtim të ishullit Samotrake dhe të nesërmen arritëm në 
Neapol. 12Prej andej shkuam në thellësi të vendit gjer në Filipe – qytet në rrethin e parë 
të Maqedonisë, një koloni me qytetarë romakë. Atje u ndalëm disa ditë 13dhe po pritnim 
të shtunën. Atëherë shkuam para portës pranë lumit. Mendonim se hebrenjtë do të 
mblidheshin atje për lutje.♦ U ulëm dhe biseduam me gratë që kishin ardhur. 14Njëra 
prej tyre quhej Lidia; rridhte nga Tiatira dhe bënte tregti me stofra të purpurta. Ajo 
ishte anëtare e kishës së hebrenjve. Zoti ia hapi mendjen dhe ajo i dëgjoi me vëmendje 
fjalët e Palit. 15Kur u pagëzua bashkë me njerëzit e saj, ajo na ftoi në shtëpinë e saj dhe 
tha: «Në qoftë se jeni të bindur se e mora Jezusin për Zot, atëherë ju duhet të vini 
mysafirë tek unë.» Ajo nguli këmbë që të shkonim me të. 
________ 
♦  Hebrenjtë nuk kishin sinagogë në atë qytet, prandaj dilnin jashtë qytetit, afër ujit, për të kryer 
larjet rituale. 
 
Pali dhe Sila në burg 
16Njëherë, kur po shkonim në vendin e lutjes, na takoi një skllave. Ajo kishte shpirt 
falltar dhe u sillte shumë fitime pronarëve të saj me fallet e veta. 17Vajza shkonte pas 
Palit e pas ne të tjerëve duke thirrur: «Këta njerëz janë shërbëtorët e Perëndisë më të 
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lartë. Ata mund t’ju thonë si mund të shpëtoni.» 18Veproi kështu disa ditë me radhë, 
derisa Pali u ngacmua aq shumë, saqë u kthye dhe i tha shpirtit: «Po të urdhëroj në 
emër të Jezusit, Mesisë: Dil prej saj!» Dhe aty për aty shpirti falltar doli prej saj. 
19Kur pronarët e saj vunë re se shpirti, me anë të të cilit fitonin shumë para, kishte 
dalë nga vajza, kapën Palin e Silën. I tërhoqën zvarrë në treg para gjyqit të qytetit 20dhe 
i paditën para nëpunësve më të lartë: «Këta hebrenj kanë nxitur trazira në qytetin tonë. 
21Ata duan të krijojnë zakone që janë kundër rendit tonë e që ne, si nënshtetas romakë, 
nuk mund t’i pranojmë.♦ » 22Edhe populli ishte i zemëruar dhe kërkonte dënimin e tyre. 
Nëpunësit urdhëruan t’i zhvishnin lakuriq e t’i fshikullonin. 23Pasi i rrahën dhe i 
copëtuan, i futën në burg. E urdhëruan rojtarin t’i ruante me kujdes të madh. 
24Kështu, ai i futi në qelinë më të thellë dhe ua lidhi këmbët me pranga. 
25Rreth mesnatës Pali e Sila po luteshin dhe po këndonin himne për nder të Perëndisë. 
Të burgosurit e tjerë dëgjonin. 26Papritur themelet e burgut i tundi një tërmet i rëndë. U 
hapën dyert, dhe prangat e të gjithë të burgosurve u këputën (nga muret). 27Rojtari i 
burgut u zgjua. Kur i pa dyert të hapura, mendoi se të burgosurit kishin ikur. Nxori 
shpatën dhe deshi të vriste veten. 
28Pastaj Pali thirri me sa zë pati: «Mos i bëj gjë të keqe vetes. Të gjithë jemi këtu.» 
29Rojtari kërkoi dritë, u vërsul brenda qelisë dhe u hodh duke u dridhur para këmbëve 
të Palit e Silës. 30Pastaj i nxori jashtë dhe i pyeti: «Zotërinj, ç’duhet të bëj për të 
shpëtuar?» 31«Beso në Jezusin dhe merre atë për Zot, – u përgjigjën ata, – dhe do të 
shpëtosh, ti dhe familja jote!» 32Ata i treguan atij dhe të gjithë të tjerëve në shtëpinë e tij 
për lajmin e Perëndisë. 
33Po në atë orë të natës rojtari mori me vete Palin e Silën, ua lau plagët dhe menjëherë 
u pagëzua ai dhe mbarë familja e tij. 34Pastaj i çoi të dy lart në apartamentin e tij dhe u 
bëri për të ngrënë. Ai, si dhe të gjithë pjesëtarët e familjes së tij, u gëzuan që kishin 
gjetur shpëtim duke besuar në Perëndinë. 
35Kur zbardhi dita, anëtarët e këshillit popullor të qytetit dërguan lajmëtarët e gjyqit me 
urdhër që të dy njerëzit të liroheshin. 36Rojtari i burgut i tha Palit: «Kam marrë urdhër 
t’ju liroj. Prandaj mund të shkoni lirisht.» 37Por Pali ua ktheu lajmëtarëve: «Na kanë 
fshikulluar haptazi pa asnjë vendim gjyqi, megjithëse jemi nënshtetas romakë, dhe na 
kanë futur në burg! E tani duan të na lirojnë fshehurazi? Kurrsesi! Le të vijnë e të na 
lirojnë vetë!» 
38Lajmëtarët e gjyqit u raportuan të parëve të tyre. Kur dëgjuan se Pali dhe Sila ishin 
nënshtetas romakë, u trembën. 39Prandaj shkuan vetë për t’u kërkuar ndjesë. Pastaj i 
nxorën nga burgu dhe iu lutën që të largoheshin nga qyteti. 40Por më parë Pali e Sila u 
kthyen në shtëpinë e Lidisë. Atje takuan bashkëbesimtarët dhe u dhanë zemër. Pastaj 
vazhduan rrugën. 
___________ 
♦  padia ishte për proselitizëm: në qoftë se hebrenjtë kanë të drejtë të mbajnë fenë e tyre, ata 
nuk kanë të drejtë t’i kthejnë të tjerët në këtë fe. 
 
Trazirë në Selanik 

Pali e Barnaba kaluan nëpër Amfipol e Apoloni, dhe arritën në Selanik, ku 
kishte një bashkësi e hebrenjve. 2Si zakonisht, Pali hyri në sinagogë dhe u foli të 

pranishmëve. Për tri të shtunash rresht, 3ai u tregoi, në bazë të Shkrimit të shenjtë, se 
si Mesia duhej të vuante e të vdiste, dhe pastaj duhej të ringjallej nga të vdekurit. «E ky 
Mesi, – tha Pali, – është Jezusi. Atë po ju shpall.» 4Ndër hebrenjtë u bindën vetëm disa; 
por ndër johebrenjtë që ishin anëtarë të kishës së hebrenjve, shumica u bashkuan me 
Palin e Silën dhe, bashkë me ta, edhe shumë gra me influencë. 
5Pastaj hebrenjtë u inatosën. Ata bënë për vete disa njerëz, nga të cilët mund të pritej 
gjithçka, e me ndihmën e tyre nxitën trazirë në mbarë qytetin. Shkuan me ta në 
shtëpinë e Jasonit, ku qëndruan jashtë dhe kërkuan që Pali dhe Sila të dilnin përpara 
këshillit popullor. 6Kur nuk gjetën as njërin dhe as tjetrin, tërhoqën zvarrë Jasonin dhe 
disa besimtarë të tjerë para kryetarëve të qytetit, e thirrën: «Këta njerëz nxitin trazira 
në mbarë botën. Tani kanë ardhur edhe në qytetin tonë, 7e Jasoni i ka pranuar në 
shtëpi. Ata i shkelin ligjet e Cezarit dhe pohojnë se mbreti i vërtetë është një tjetër, 
domëthënë Jezusi.» 8Me këto fjalë populli u zemërua shumë, po ashtu edhe kryetarët e 
qytetit. 9Pasi morën nga Jasoni e të tjerët dorëzaninë, kryetarët i lëshuan. 
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Qëndrim i shkurtër në Berejë 
10Kur u err, besimtarët i përcollën Palin e Silën gjer te rruga për në Berejë. Sapo 
mbërritën atje, shkuan menjëherë në sinagogë. 11Hebrenjtë në Berejë ishin më të hapur 
se ata në Selanik. Ata dëgjuan me vëmendje të madhe e kontrolluan çdo ditë në 
Shkrimin e shenjtë për të parë nëse ajo që u thoshte Pali, ishte e saktë. 12Shumë 
hebrenj e pranuan Jezusin për Zotin e tyre, si dhe shumë johebrenj me influencë, gra 
e burra. 
13Kur hebrenjtë në Selanik mësuan se Pali po e shpallte lajmin e Perëndisë edhe në 
Berejë, edhe atje e nxitën popullin kundër tij. 14Prandaj besimtarët e dërguan Palin me 
nxitim në bregdet, kurse Sila e Timoteu qëndruan në Berejë. 15Përcjellësit e shoqëruan 
Palin gjer në Athinë dhe pastaj u kthyen me urdhrin që t’i thoshin Silës e Timoteut të 
shkonin sa më parë tek ai. 
 
Pali në Athinë 
16Ndërsa Pali po i priste të dy, u trondit thellë ngaqë qyteti ishte plot me idhuj. 17Ai foli 
me hebrenjtë në sinagogë për këtë, si dhe me johebrenjtë që ishin anëtarë të kishës së 
hebrenjve, e foli çdo ditë në treg me ata që takonte. 18Ndër ta kishte disa filozofë 
epikurenj e stoikë që diskutonin me të. Disa prej tyre thoshin: «Çfarë dëshiron të thotë 
ky papagall?» Disa të tjerë thoshin: «Duket se ai po na shpall perëndi të huaja.» Pali 
fliste për Jezusin dhe për «Anastasis» (ringjalljen). 19Ata e morën me vete në Areopag 
dhe donin të dinin më shumë. «Na intereson mësimi juaj i ri», – thanë ata. 20 – «Disa 
gjëra tingëllojnë të çuditshme në veshët tanë. Dëshirojmë të dimë se për çfarë është 
fjala!» 21Në të vërtetë, athinasit dhe të huajt në Athinë nuk kanë asnjë dëfrim tjetër veç 
mësimit të të rejave të fundit dhe transmetimit të tyre. 
22Pali doli para të gjithëve dhe tha: ”Qytetarë të Athinës! Po vë re se i nderoni shumë 
perënditë tuaja. 23Kam kaluar nëpër qytetin tuaj dhe kam parë monumentet tuaja të 
kultit hyjnor. Gjeta një altar me mbishkrimin: «Perëndisë së panjohur». Këtë perëndi që 
ju e nderoni pa e njohur, do t’jua shpall unë tani. 24Ai është Perëndia që krijoi botën 
dhe gjithçka që është në të. Si Zot mbi qiellin e tokën, ai nuk banon në tempujt që 
njerëzit ndërtuan për nder të tij. 25As ushqimi i tij nuk varet nga njerëzit; sepse ai vetë 
u jep atyre jetën dhe gjithçka tjetër që u nevojitet për të jetuar. 26Prej një njeriu krijoi të 
gjithë popujt e njerëzimit, që ata të banojnë në tërë sipërfaqen e tokës; (me mirësinë e 
tij) u jep atyre stinë e vendbanime, 27sepse do që njerëzit ta kërkojnë e të marrin 
mundimin ta gjejnë. Ai është afër secilit prej nesh, 28sepse nëpërmjet tij jetojmë, 
veprojmë dhe ekzistojmë. Ose siç janë shprehur disa prej poetëve tuaj: «Edhe ne jemi 
krijesat e tij.» 29Pra, në qoftë se është kështu, nuk duhet të biem në gabim e të 
mendojmë se Hyjnia u ngjan figurave prej ari, argjendi ose prej guri të punuar nga 
mjeshtria dhe arti i njeriut. 30Gjer tani Perëndia nuk i ka dënuar njerëzit siç e 
meritonin, sepse ata vepronin nga padija. Por tani urdhëron që të ndryshojnë të gjithë 
njerëzit kudo qofshin, 31sepse caktoi një ditë kur do ta gjykojë me drejtësi botën 
nëpërmjet një Njeriu, të cilin e ngarkoi me këtë detyrë. Këtë Perëndia e dëshmoi para 
tërë botës duke e ringjallur atë nga të vdekurit.” 
32Kur dëgjuan për «ringjalljen e të vdekurve», disa e përqeshën, kurse disa thanë: «Në 
lidhje me këtë do të të dëgjojmë një herë tjetër!» 33Kur Pali po largohej nga mbledhja, 
34disa u bashkuan me të dhe u bënë besimtarë. Ndër ta ishte Dionizi, anëtar i 
Areopagut, dhe një grua me emrin Damara. 
 
Pali në Korint 

Pastaj u nisën nga Athina dhe shkuan në Korint. 2Atje takuan një hebre nga 
Ponti. Ai quhej Akuil e kishte ardhur nga Italia bashkë me gruan e tij, sepse 

(Cezar) Klaudi kishte dhënë urdhër që të gjithë hebrenjtë të dëboheshin nga Roma. Pali 
i vizitoi të dy. 3Në të vërtetë, edhe ai, ashtu si Akuili, ishte mjeshtër tendash, prandaj 
qëndroi tek ata dhe punoi atje. 4Çdo të shtunë foli në sinagogë e kërkoi të bindte si 
hebrenjtë, ashtu edhe johebrenjtë. 
5Kur Sila e Timoteu u kthyen nga Maqedonia, Pali arriti t’i kushtohej plotësisht detyrës 
së tij. Ai u thoshte hebrenjve se Jezusi është Mesia. 6Kur hebrenjtë e kundërshtonin 
dhe e shanin, Pali protestonte duke shkundur pluhurin nga petkat duke thënë: «Për 
këtë fajin e keni vetë në qoftë se humbitni. Unë nuk kam asnjë faj. Tani e tutje do t’u 

18



 949

drejtohem johebrenjve.» 
7Ai doli nga sinagoga dhe që atëherë foli në shtëpinë e Ticje Justit, një johebre, shtëpia 
e të cilit ndodhej pranë sinagogës. 8Krispi, kryetari i sinagogës, e pranoi Jezusin për 
Zot, bashkë me tërë familjen e tij. Kur e dëgjuan Palin, shumë korintas e pranuan fenë 
dhe gjithashtu u pagëzuan. 
9Në një vegim të natës Zoti i tha Palit: «Mos ki frikë, por shpalle pa frikë lajmin e mirë! 
10Unë do të të ndihmoj, dhe askush nuk do të të bëjë dëm, sepse unë kam shumë 
njerëz (për të kthyer) në këtë qytet.» 11Kështu, Pali qëndroi atje një vit e gjashtë muaj 
duke u shpallur njerëzve lajmin e Perëndisë. 
12Kur Galioni u emërua guvernator i ri i provincës romake të Akajës, hebrenjtë formuan 
një bandë dhe e hodhën Palin në gjyq. 13«Ky njeri, – thanë ata, – e nxit popullin ta 
nderojë Perëndinë në një mënyrë që është kundër ligjit tonë (romak).» 14Pali donte të 
fillonte të mbrohej kur Galioni tha: «Po të ishte çështja e ndonjë krimi të rëndë ose e 
ndonjë vepre të keqe, sipas detyrës do t’ju kisha dëgjuar me vëmendje, o hebrenj. 15Por 
meqë është fjala për grindje, për mësime fetare, për autoritet në këtë fushë dhe për 
Ligjin tuaj, ju duhet ta zgjidhni vetë mes jush këtë çështje. Çështje të tilla nuk pranoj 
t’i gjykoj.» 16Pastaj urdhëroi që t’i dëbonin nga ndërtesa e gjykatës. 17Pastaj të gjithë 
(johebrenjtë) e kapën kryetarin e sinagogës, Sostenin, dhe e rrahën para Galionit. Por 
ai mbylli sy e veshë para kësaj. 
 
Kthimi në Antioki dhe fillimi i udhëtimit të tretë misionar 
18Pali qëndroi një kohë të gjatë me bashkësinë në Korint, e pastaj u nis për në Siri, ku 
donte të merrte me vete Priscilën e Akuilën. Para se të hipte në anije në Kenhrejë, ai i 
qethi flokët për shkak të një betimi.♦  19-20Kur mbërritën në Efes, shkoi në sinagogë për 
të diskutuar me hebrenjtë. Iu lutën të qëndronte me ta për njëfarë kohe, por ai nuk 
pranoi. 21«Në dashtë Zoti, – tha ai, – do të vij te ju një herë tjetër», dhe kështu u nda 
nga ata. Priscilën e Akuilën i la, gjithashtu, në Efes. 22Pali lundroi me anije në Cezare 
dhe e vazhdoi rrugën më këmbë për në Jerusalem. Ai i bëri vizitë kishës, e pastaj 
udhëtoi më tutje për në Antioki. 23Edhe atje nuk qëndroi shumë kohë. Kaloi nëpër 
Galaci e Frigji dhe u dha zemër besimtarëve gjithkund. 
__________ 
♦ Kush bënte betim, bëhej «nazir» dhe nuk qethej gjatë tërë kohës së betimit (shih Nr 6,1). 
 
Apoloni në Efes e në Korint 
24Ndërkohë në Efes mbërriti një hebre me emrin Apolon, i cili vinte nga Aleksandria. 
Ishte orator i talentuar dhe e njihte mirë Shkrimin e shenjtë. 25Ai ishte i ditur në 
mësimet e krishtera dhe fliste me zjarr për Jezusin. Ai kishte dijeni të sakta për 
Jezusin, edhe pse dinte vetëm pagëzimin, ashtu siç e kishte predikuar Gjon Pagëzori. 
26Ai predikonte pa frikë për Jezusin në sinagogat e hebrenjve. Priscila e Akuila e 
dëgjuan, e ftuan dhe ia shpjeguan me më shumë përpikëri mësimet e krishtera. 
27Kur Apoloni donte të nisej për në Akajë, besimtarët në Efes i dorëzuan letrën 
rekomanduese. Në këtë letër ata iu luteshin bashkëbesimtarëve në Greqi që ta pritnin 
mirë.  Në të vërtetë, ai, me aftësinë e tij të veçantë, i ndihmoi shumë besimtarët. 28Ai i 
hodhi poshtë kundërshtimet e hebrenjve në diskutime të hapura dhe u dëshmoi atyre 
me anë të Shkrimit të shenjtë se Jezusi është Mesia. 
 
Shpirti i shenjtë u jepet edhe dishepujve të Gjonit  

Kur Apoloni ndodhej në Korint, Pali udhëtoi nëpër rrafshnaltën e Azisë së Vogël 
dhe arriti në Efes. Atje takoi disa nxënës 2dhe i pyeti: «A e morët Shpirtin e 

shenjtë kur e pranuat fenë?» Ata iu përgjigjën: «Ne as që kemi dëgjuar se ka Shpirt të 
shenjtë.» Pali i pyeti: 3«Çfarë pagëzimi keni marrë atëherë?» Ata iu përgjigjën: 
«Pagëzimin që vjen nga Gjon Pagëzori». 4Atëherë Pali u shpjegoi: «Gjoni i pagëzoi të 
gjithë ata që donin të fillonin një jetë të re. Por edhe tha se ata duhet të besojnë në atë 
që vjen pas tij, domëthënë në Jezusin.» 5Kur e dëgjuan këtë, ata u pagëzuan në emër të 
Jezusit, Mesisë. 6Kur Pali vuri duart mbi ta, në ta zbriti Shpirti i shenjtë dhe ata filluan 
të flitnin gjuhë të panjohura dhe të profetizonin. 7Ishin gjithsej rreth dymbëdhjetë 
burra. 
8Për tre muaj Pali shkoi rregullisht në sinagogë. Atje predikoi pa frikë se Perëndia 
nëpërmjet Jezusit po vendoste tashmë mbretërinë e tij, diskutoi me ta për 
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kundërshtimet e tyre dhe u përpoq t’i bindte. 9Por disa nuk donin t’ia dinin për lajmin, 
dhe rrjedhimisht nuk donin të bindeshin. Kur në fund, para të gjithëve, ata filluan ta 
përqeshnin mësimin e ri, Pali u ktheu shpinën dhe i largoi nxënësit e tij nga sinagoga. 
Që atëherë ai foli çdo ditë [prej orës 11-16] në sallën e një johebre me emrin Tiran, 
10për plot dy vjet rresht. Kështu, shumica e banorëve të provincës së Azisë, hebrenj e 
johebrenj, e dëgjuan lajmin e Perëndisë. 
 
Shëruesit e rremë dhe djegia e librave të magjisë 
11Perëndia kreu mrekulli të jashtëzakonshme nëpërmjet Palit. 12Njerëzit morën kësulën 
dhe shamitë ende qull me djersë të Palit dhe i vunë mbi të sëmurët. Atëherë këta të 
sëmurë u çliruan nga sëmundjet dhe shpirtrat e këqij. 
13Disa yshtës shëtitës hebrenj përdornin në magjitë e tyre edhe emrin e Jezusit, Zotit. 
Ata u thoshin shpirtrave të këqij: «Po ju urdhëroj në emër të Jezusit, për të cilin flet 
Pali, (të dilni).» 14Këtë e bënin edhe të shtatë djemtë e kryepriftit (hebreje) Skeva. 15Por 
shpirti i keq në njeriun e pushtuar nga djalli u përgjigj: «Jezusin e njoh, ashtu edhe 
Palin. Po ju, kush jeni?» 16Njeriu i pushtuar iu vërsul atyre dhe i rrëzoi përdhe. Ata, të 
gjakosur dhe gjysmë të zhveshur, u detyruan të iknin nga shtëpia. 
17Kur dëgjuan për këtë ngjarje, banorët e Efesit, hebrenjtë dhe johebrenjtë, u trembën 
dhe e nderuan emrin e Jezusit, Zotit. 18Shumë besimtarë pranuan se më parë kishin 
bërë magji. 19Shumë prej tyre sollën librat e tyre të magjisë dhe i dogjën publikisht. 
Vlera e librave të djegur ishte pesëdhjetë mijë monedha argjendi. 20Kështu, lajmi e 
tregoi fuqinë e tij dhe u përhap gjithnjë e më shumë. 
 
Trazirat në Efes 
21Tani Pali vendosi të udhëtonte për në Jerusalem duke kaluar nëpër Maqedoni dhe 
Greqi. «Pastaj, – tha, – duhet të vizitoj edhe Romën.» 22Ai dërgoi përpara dy nga 
bashkëpunëtorët e tij, Timoteun dhe Erastin. Ai vetë ndenji edhe për pak kohë në 
provincën e Azisë. 
23Në atë kohë në Efes ndodhën trazira të mëdha për shkak të predikimit të mësimit të 
ri. 24Pikërisht atje ishte një argjendar me emrin Dhimitër, i cili punonte tempuj të vegjël 
prej argjendi të perëndeshës Artemidë, dhe i shiste ato. Kjo i sillte atij, si dhe 
mjeshtërve që i punësonte, fitim të madh. 25Ky mblodhi të gjithë të tjerët që merreshin 
me këtë veprimtari dhe u tha: ”Burra, ju e dini se mbarë mirëqënia jonë varet nga kjo 
mjeshtëri. 26Dhe, siç po shihni, ky Pal ua mbush mendjen njerëzve duke thënë: 
«Perënditë e punuara me duart e njerëzve nuk janë perëndi të vërteta.» Me fjalimet e tij 
ai ka pasur sukses jo vetëm këtu, por pothuajse edhe në të gjithë provincën e Azisë. 
27Prandaj ka rrezik që mjeshtëria jonë ta humbasë vlerën. Merreni me mend, kjo do të 
thoshte se tempulli i Artemidës, i perëndeshës së madhe, do të humbiste rëndësinë e 
tij! Merreni me mend, dhe si pasojë do të harrohej vetë perëndesha që nderohet jo 
vetëm në mbarë provincën tonë, por edhe në mbarë perandorinë romake!” 
28Kur e dëgjuan këtë, ata u tërbuan dhe thirrën njëzëri: «E madhe është Artemida e 
Efesit!» 29Trazira u përhap në mbarë qytetin. Gajin dhe Aristarkun, të cilët u bashkuan 
me Palin në Maqedoni, i kapi turma dhe i tërhoqi zvarrë në amfiteatër. 30Pali donte të 
paraqitej vetë para popullit, por bashkëbesimtarët nuk e lejuan të dilte nga shtëpia. 
31Edhe disa funksionarë të lartë të provincës, të cilët e shihnin Palin me sy të mirë, e 
paralajmëruan atë me anë të lajmëtarëve që të mos paraqitej në amfiteatër. 
32Ndër të mbledhurit mbretëronte rrëmujë e madhe. Disa bërtitnin e thoshin diçka, 
disa diçka tjetër dhe shumica madje nuk dinte se për çfarë ishte fjala. 33Hebrenjtë e 
nxitën Aleksandrin që të dilte para popullit. Disa nga turma thoshin se ai ishte fajtor 
për gjithçka. Atëherë ai dha shenjë me dorë (që të heshtnin) dhe deshi të mbante një 
fjalim në mbrojtje të hebrenjve. 34Por kur e morën vesh se ishte hebre, e mbytën zërin e 
tij me britmat e tyre dhe nuk pushuan për dy orë duke bërtitur së bashku: «E madhe 
është Artemida e Efesit!» 
35Në fund sekretari i këshillit popullor arriti ta qetësonte popullin dhe tha: 
«Burra të Efesit! Në tërë botën dihet se tempulli i famshëm i perëndeshës Artemidë i 
takon qytetit tonë, dhe këtu nderohet figura e saj që ra nga qielli. 36Kjo nuk mund të 
kundërshtohet. Prandaj qetësohuni dhe mos u rrëmbeni. 37Ju i tërhoqët zvarrë këta 
njerëz deri këtu, megjithëse ata as e grabitën tempullin e as e shanë perëndeshën tonë. 
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38Në qoftë se Dhimitrit e mjeshtërve të tij u është bërë dëm, për këtë ka gjykata dhe 
autoritete. Atje mund të ngrini padi. 39Në qoftë se keni kërkesa të tjera, kjo duhet 
shpallur para mbledhjes së rregullt popullore. 40Ajo që ndodhi sot mund të quhet 
kryengritje. Për këtë trazirë nuk ka asnjë justifikim; këtë nuk mund ta përligjim me 
asgjë.» 41Me këto fjalë e shpërndau turmën. 
 
Udhëtimi nëpër Maqedoni dhe Greqi 

Kur trazira pushoi, Pali mblodhi besimtarët. Ai u dha zemër përsëri, u nda nga 
ata dhe u nis për në Maqedoni. 2Atje i vizitoi gjithkund bashkësitë dhe i forcoi 

me anë të fjalës së tij. Në fund arriti në Greqi 3dhe qëndroi atje tre muaj. Pastaj deshi 
të udhëtonte me anije për në Siri. Por, pasi hebrenjtë kurdisën një atentat kundër tij, 
vendosi të udhëtonte nëpër tokë. 
4Në këtë udhëtim e shoqëruan shtatë përfaqësuesit e bashkësive: Sopatri, biri i Pirrit 
nga Bereja, Aristarku dhe Sekundi nga Selaniku, Gaji nga Derbe, Timoteu, si dhe 
Tihiku e Trofimi nga provinca e Azisë. 5Këta dy të fundit shkuan para nesh dhe na 
pritën në Troadë. 6Pas festës së Pashkës, ne të tjerët hipëm në anije në Filipe dhe 
arritëm në Troadë pas një udhëtimi pesëditësh. Atje qëndruam një javë. 
 
Vizita e fundit në Troadë 
7Të dielën u mblodhëm për të festuar darkën e Zotit. Pali po u fliste të mbledhurve, e 
meqë ishte për herë të fundit bashkë me ta – sepse donte të nisej të nesërmen – e zgjati 
fjalimin e tij gjer në mesnatë. 8Në sallën tonë të mbledhjes në katin e sipërm po 
digjeshin shumë kandila. 9Në parvazin e dritares ishte ulur një i ri me emrin Eutih. 
Ngaqë Pali foli shumë gjatë, atë e zuri gjumi dhe ra nga kati i tretë poshtë. Kur e 
ngritën, kishte vdekur. 
10Pali zbriti poshtë, ra mbi të, e shtrëngoi dhe tha: «Mos u shqetësoni. Është (përsëri) 
gjallë!» 11Pastaj u ngrit lart, ndau bukën dhe hëngri (darkën e Zotit) bashkë me ta. U 
foli për një kohë të gjatë dhe u nda prej tyre në të gdhirë. 12Të riun e çuan shëndoshë e 
mirë në shtëpi, e të gjithë u gëzuan shumë. 
 
Nga Troada në Milet 
13Ne të gjithë, përveç Palit, hipëm në anije dhe lundruam drejt Asës. Pali deshi të 
shkonte më këmbë dhe vetëm atje të hipte në anije. 14Kur e takuam në Asë, u nisëm së 
bashku për në Mitilenë. 15Që andej të nesërmen lundruam më tutje dhe arritëm afër 
Hijosit. Të pasnesërmen lundruam deri në Sam e pas një dite mbërritëm në Milet. 16Pali 
kishte vendosur të kalonte pranë Efesit, që të mos humbiste shumë kohë. Ai donte të 
udhëtonte sa më shpejt, që të mbërrinte në Jerusalem për festën e Rrëshajëve. 
 
Ndarja nga bashkësia e Efesit 
17Nga Mileti Pali u dërgoi lajm kryetarëve të kishës së Efesit që të vinin tek ai. 18Kur 
arritën, ai tha: «Ju e dini se si jam sjellë me ju tërë kohën, qysh nga dita kur erdha në 
provincën e Azisë. 19Kam punuar për Zotin me vetëmohim, shpesh me lot e me 
vështirësi të mëdha kur më përndiqnin hebrenjtë. 20Asgjë që ishte për dobinë tuaj, nuk 
e fsheha nga ju kur predikova para kishës ose në shtëpitë tuaja. 21Hebrenj e johebrenj i 
porosita të ktheheshin te Perëndia duke lënë mëkatet e tyre dhe ta pranonin Jezusin, 
Mesinë, për Zotin e tyre. 22Tani po i bindem urdhrit të Shpirtit të shenjtë dhe po shkoj 
në Jerusalem, por nuk e kam të qartë se ç’do të më ndodhë atje. 23Por këtë e di: në çdo 
qytet nëpër të cilin kaloj, Shpirti i shenjtë më shpall se në Jerusalem po më pret 
përndjekja e burgimi. 24Por nuk mërzitem aspak për jetën time! Kryesorja është kjo: ta 
plotësoj deri në fund detyrën, me të cilën më ka ngarkuar Zoti: predikimin e lajmit të 
mirë që thotë se Perëndia ka tani mëshirë për njerëzimin. 
25Unë e di se jam me ju për herën e fundit. Ju, e të gjithë ata të cilëve u kam shpallur 
lajmin për sundimin e Perëndisë që tani po fillon, nuk do të më shihni më. 26Prandaj 
deklaroj solemnisht para jush se askush nuk mund të më qortojë, në qoftë se njëri nga 
ju humbet. 27Unë nuk e lashë pas dore shpalljen e mbarë planit të Perëndisë (për 
shpëtimin tonë). 28Kini kujdes për veten e për mbarë grigjën, drejtimin e përkujdesjen e 
së cilës jua besoi Shpirti i shenjtë. Jini barinj të vërtetë të kishës, të cilën Perëndia e 
fitoi nëpërmjet derdhjes së gjakut të (Birit të) vet. 29Në të vërtetë, e di se kur të ndahem 
nga ju, mes jush do të hyjnë ujq grabitqarë, që do të tërbohen, 30dhe midis jush do të 
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paraqiten njerëz që, me anë të fjalimeve mashtruese, do të bëjnë për vete dishepuj ndër 
besimtarët. 31Prandaj kini kujdes dhe mos harroni se për tre vjet, ditë e natë, shpesh 
me lot, jam munduar ta mësoj secilin prej jush. 
32Tani po ju vë nën mbrojtjen e Perëndisë dhe të lajmit të mëshirës shpëtuese të tij. Me 
anë të asaj Ai do t’ju bëjë të rriteni dhe do t’ju japë në fund për trashëgim jetën e 
përjetshme juve, si dhe të gjithë atyre që i takojnë Atij. 33-34Ju e dini se kurrë nuk ju 
luta për para e as për veshje. Me këto duar kam fituar gjithçka që mua dhe 
shoqëruesve të mi na nevojitej për jetë. 35Gjithnjë ju kam dhënë shembull se si duhet 
punuar shumë, që t’i ndihmojmë nevojtarët (e kishës). Kujtoni fjalët e Zotit Jezus, i cili 
tha: Më i gëzuar është ai që jep, sesa ai që merr.» ♦  
36Kur e mbaroi fjalimin, Pali ra në gjunjë bashkë me ta dhe iu lut Perëndisë. 37Kur e 
përqafuan dhe e puthën Palin që po ndahej, ata shpërthyen në lot. 38Fjalët që u bënë 
më shumë përshtypje, ishin këto: «Nuk do të më shihni më kurrë.» Pastaj e shoqëruan 
deri në anije. 
_________ 
♦ Citat nga një përmbledhje thëniesh të Jezusit që nuk gjenden tek ungjijtë. 
 
Pali niset për në Jerusalem 

U ndamë nga ata dhe u nisëm. Me anë të erës së mirë, arritëm në Kos, të 
nesërmen në Rod dhe pastaj në Patarë. 2Atje gjetëm një anije që udhëtonte për 

në Fenici, dhe hipëm në të. 3Kur u duk Qiproja, u drejtuam në jug duke kaluar pranë 
ishullit në drejtim të Sirisë. Në Tir anija duhej të shkarkonte ngarkesën dhe ne dolëm 
në breg. 
4Vizituam besimtarët në vend dhe qëndruam një javë tek ata. Nën frymëzimin e 
Shpirtit të shenjtë, ata e paralajmëruan Palin për udhëtimin në Jerusalem. 5Kur 
mbaroi qëndrimi ynë i caktuar, ata na përcollën bashkë me gratë e fëmijët deri në skaj 
të qytetit. Në breg ramë në gjunjë bashkë me ta dhe iu lutëm Perëndisë. 6Pastaj u 
ndamë dhe hipëm në anije, ndërsa ata u kthyen në shtëpi. 
7Në Ptolemaidë arritëm pikësynimin e udhëtimit tonë. Vizituam bashkëbesimtarët dhe 
qëndruam tek ata një ditë. 8Të nesërmen shkuam në këmbë më tutje dhe mbërritëm në 
Cezare.  
Atje hymë në shtëpinë e Filip ungjilltarit. Ai ishte njëri nga shtatë ndihmësit 9dhe 
kishte katër vajza që kishin mbetur të pamartuara dhe kishin dhuntinë e profecisë. 
10Pas disa ditësh arriti nga Judeja një profet me emrin Hagav. 11Ai mori brezin e Palit, 
lidhi këmbët e duart me të dhe tha: «Shpirti i shenjtë thotë kështu: kështu do ta lidhin 
hebrenjtë në Jerusalem njeriun që ka këtë brez, dhe do t’ua dorëzojnë atë romakëve.» 
12Kur e dëgjuam këtë, të gjithë, si ne, ashtu edhe vendësit, iu lutëm Palit të mos 
shkonte në Jerusalem. 13Por ai tha: «Pse po qani e më hidhëroni? Unë jam gati jo vetëm 
që të më lidhin, por edhe që të vdes në Jerusalem për shkak të Jezusit, Zotit tim.» 
14Pasi nuk arritëm ta bindnim, hoqëm dorë dhe thamë: «U bëftë vullneti i Zotit!» 15Pastaj 
u nisëm për në Jerusalem. 16Disa bashkëbesimtarë nga Cezareja na përcollën deri në 
shtëpinë e Mnasonit nga Qiproja, tek i cili duhej të qëndronim. Ishte njëri ndër të parët 
që e kishte pranuar Jezusin për Zot. 
 
Pali te Jakobi në Jerusalem 
17Kur arritëm në Jerusalem, bashkëbesimtarët na pritën me gëzim. 18Të nesërmen Pali 
shkoi bashkë me ne te Jakobi. Atje ishin mbledhur të gjithë kryetarët e kishës. 19Pali i 
përshëndeti dhe u dha një raport të hollësishëm për atë që Perëndia kishte bërë tek 
johebrenjtë me anë të shërbimit të tij si apostull. 20Kur e dëgjuan këtë, e lavdëruan 
Perëndinë dhe pastaj i thanë Palit: «Ti, vëlla i dashur, e di se si qëndrojnë punët te ne. 
Ka mijëra hebrenj që e kanë pranuar Jezusin për Zot, e megjithëse janë të krishterë, 
ende i përmbahen rreptësisht Ligjit të Moisiut. 21Ata kanë dëgjuar për ty se ti i mëson 
hebrenjtë që banojnë jashtë shtetit, të largohen nga mësimi i Moisiut dhe se si ata nuk 
duhet t’i rrethpresin më fëmijët e tyre e as t’u përmbahen më traditave të të parëve. 
22Pra, çfarë të bëjmë? Me siguri, ata do të dëgjojnë se ke ardhur. 23Prandaj ti duhet të 
ndjekësh këshillën tonë. Këtu, midis nesh, kemi katër njerëz që janë betuar të mos 
pinë verë e të mos i qethin flokët për një kohë të caktuar. 24Porsa të mbarojë afati i 
betimit të tyre, bashkohu me ta dhe merr pjesë në përkushtimin mbarues. Mund të 
marrësh edhe shpenzimet e flijimit. 25Përsa u përket johebrenjve që u bënë besimtarë, 
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tashmë kemi marrë vendimin tonë. U kemi shkruar që të mos hanë mish prej flijimit 
kushtuar idhujve e të mos prekin mish (me gjak) nga kafshët e mbytura, dhe që të 
ruhen nga lidhjet e ndaluara martesore.» 
26Pali e ndoqi këshillën dhe mori me vete të katër njerëzit. Të nesërmen u përgatit 
bashkë me ta për të shkuar në Tempull. Pastaj shkoi te priftërinjtë për t’i njoftuar se 
afati i betimit kishte mbaruar. Pas shtatë ditësh do të bëhej flijimi përfundimtar. 
 
Arrestimi i Palit në Tempull 
27Kur mbaruan pothuajse të shtatë ditët, disa hebrenj nga provinca e Azisë e panë 
Palin në Tempull. Ata e ndërsyen popullin kundër Palit, e kapën 28dhe thirrën: 
«Ndihmë, o burra izraelitë! Ja njeriu që flet gjithkund kundër popullit izraelit, kundër 
Ligjit të Moisiut dhe kundër këtij Tempulli! Tani ka sjellë në Tempull me vete edhe 
johebrenjtë, dhe e ka përdhosur këtë vend të shenjtë!» 29Ata u shprehën kështu, sepse 
kishin parë në qytet Palin bashkë me Trofimin nga Efesi dhe mendonin se Pali do ta 
kishte marrë me vete në Tempull. 30Në qytet ishte trazirë e madhe; njerëzit u 
grumbulluan, e kapën Palin dhe e tërhoqën me forcë jashtë oborreve të rezervuara për 
izraetitët dhe menjëherë i mbyllën dyert pas tij. 
31Turma iu vërsul Palit dhe donte ta vriste. Atëherë lajmi shkoi te komandanti i 
garnizonit romak: «Në mbarë qytetin ka trazira!» 32Ky menjëherë thirri oficerë e ushtarë 
dhe shkoi me nxitim te grumbulli. Kur e panë komandantin bashkë me ushtarët, këta 
pushuan së rrahuri Palin. 33Komandanti e kapi Palin dhe urdhëroi ta lidhnin me dy 
palë pranga. Pastaj pyeti të pranishmit: «Kush është ky e çfarë ka bërë?» 34Por njerëzit 
bërtitën furishëm; disa thanë një gjë e disa një gjë tjetër, sa nuk mund të merrej vesh 
se për se bëhej fjalë. Prandaj ai dha urdhër ta çonin Palin në kështjellë. 35Kur Pali arriti 
te shkallët, u desh që ushtarët ta bartnin në krahë për shkak të shtyrjes së popullit. 
36Turma i shkonte pas dhe bërtiste: «Rriheni për vdekje!» 
 
Pali mbrohet para popullit 
37Para se ta shpinin në garnizon, Pali iu drejtua komandantit: «A mund të them diçka?» 
«A di greqisht?» – e pyeti komandanti. 38 – «Atëherë nuk je ti ai egjiptiani që para disa 
kohësh kurdisi një komplot dhe mori me vete në shkretëtirë katër mijë kryengritës?» 
39Pali iu përgjigj: «Unë jam hebre nga Cilicia, qytetar i qytetit të përmendur Tars. Ju 
lutem të më lejoni t’i them këtij populli dy fjalë.» 40Komandanti pranoi. 

Pali qëndroi në shkallët e jashtme (të kështjellës Antonia) dhe dha shenjë me 
dorë që të heshtnin. Kur zhurma pushoi, filloi të fliste aramaisht: «Ju burra, 

vëllezër e etër, më dëgjoni çfarë do t’ju them tani në mbrojtjen time.» 2Kur dëgjuan se 
po fliste aramaisht, heshtja u bë shumë më e thellë dhe Pali mund të vazhdonte: 
3"Unë jam hebre nga Tarsi i Cilicisë, por jam rritur këtu në Jerusalem. Mësuesi im 
ishte Gamalieli. Ai ma nguliti në kokë me saktësi Ligjin e të parëve tanë, dhe unë 
ndërhyra për Perëndinë e Izraelit me shumë zjarr, ashtu si ju sot. 4Luftova kundër fesë 
së të krishterëve deri në vdekje. Kapa burra e gra dhe i futa në burg. 5Këtë mund ta 
vërtetojnë kryeprifti dhe mbarë Këshilli i hebrenjve. Bëra të më jepnin letra 
rekomanduese për bashkësitë e hebrenjve në Damask, sepse doja që edhe atje t’i kapja 
dishepujt e Jezusit dhe t’i ktheja në Jerusalem me pranga për t’i dënuar. 
 
Pali tregon për kthimin e tij në fe 
(Vap 9:1-19; 26:12-18) 
6Udhës për në Damask, pak para qytetit, më shndriti papritur rreth mesditës një dritë 
e madhe nga qielli. 7Rashë përtokë dhe dëgjova një zë që më tha: «Saul, Saul, pse po 
më përndjek?» 8«Kush je ti, o Zot?» – pyeta. «Unë jam Jezusi nga Nazareti, të cilin ti e 
përndjek», – tha zëri. 9Shoqëruesit e mi vërtet e panë dritën, por zërin që më foli mua, 
nuk e dëgjuan. 10Pyeta: «O Zot, ç’duhet të bëj?» Zoti tha: «Ngrihu në këmbë dhe shko në 
Damask! Atje do të marrësh vesh se çfarë është caktuar të bësh.» 
11Pasi u verbova nga shkëlqimi i asaj drite, shoqëruesit e mi më morën për dore dhe më 
shpunë në Damask. 
12Atje banonte një njeri i përshpirtshëm me emrin Hanani, zbatues besnik i Ligjit dhe 
shumë i nderuar nga hebrenjtë në qytet. 13Ai m’u afrua dhe më tha: «Vëlla Saul, rifitoje 
dritën e syve!» Menjëherë m’u hapën sytë dhe e pashë atë duke qëndruar para meje. 
14Ai tha: «Perëndia e të parëve tanë të zgjodhi të mësosh planin e tij për botën. Lejohesh 
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të shohësh Mesinë dhe të dëgjosh zërin e tij, 15sepse ti duhet të ndërhysh për të para të 
gjithë njerëzve dhe t’u dëshmosh atyre çfarë pe e dëgjove. 16E tani mos u vono! Ngrihu 
në këmbë, pagëzohu dhe pranoje Jezusin hapur, që të të shlyhen mëkatet.» 
17Kur isha përsëri në Jerusalem dhe po i lutesha Perëndisë në Tempull, pata një vegim. 
18Pashë Zotin dhe dëgjova se si tha: «Largohu nga Jerusalemi sa më shpejt, sepse 
njerëzit këtu nuk do të të besojnë kur të japësh dëshmi për mua.» 19«O Zot, – thashë, – 
ata duhet të besojnë; sepse e dinë vetë se si i kapa më parë dishepujt e tu në sinagoga 
dhe urdhërova të fshikulloheshin. 20Kur e vranë me gurë dëshmitarin tënd, Shtjefnin, 
isha vetë atje dhe isha i mendimit me ta për ta vrarë. Vrasësve unë u ruajta rrobat.» 
21Por Zoti më tha: «Shko, unë po të dërgoj në popuj të huaj.»” 
 
Palit ia presin fjalën 
22Deri këtu turma e kishte dëgjuar Palin në heshtje, por tani të gjithë filluan të 
bërtitnin: «Zhduke! Vrite! Nuk meriton të jetojë më!» 23Ata u tërbuan, grisën petkat dhe 
hodhën pluhur në ajër. 24Komandanti urdhëroi që Palin ta shpinin në kështjellë. Ai dha 
urdhër që ta detyronin me fshikuj të fliste, që ta merrte vesh përse hebrenjtë bërtitnin 
ashtu kundër tij. 25Kur ushtarët po e lidhnin me rripa për ta fshikulluar, Pali i tha 
oficerit mbikëqyrës: «A thua keni leje ta rrihni me fshikuj nënshtetasin romak, madje 
edhe pa procedurë të rregullt gjyqësore?» 26Oficeri shkoi te komandanti e i tha: «Çfarë 
mendon të bësh? Ky njeri është nënshtetas romak!» 
27Komandanti shkoi vetë te Pali dhe e pyeti: «A je me të vërtetë nënshtetas romak?» Kur 
Pali e vërtetoi këtë fjalë, 28komandanti i tha: «E kam blerë shtrenjtë këtë nënshtetësi!» 
«Unë kam lindur në të», – iu përgjigj Pali. 29Njerëzit që do ta merrnin në pyetje, u 
larguan prej tij me nxitim. Edhe komandantit i hyri frika, sepse kishte lidhur në 
pranga një nënshtetas romak. 
 
Pali para Këshillit të Lartë të hebrenjve 
(Dal 22-28) 
30Të nesërmen komandanti bëri edhe një përpjekje për të mësuar përse hebrenjtë e 
paditnin Palin aq furishëm. E liroi nga qelia, mblodhi kryepriftërinjtë dhe mbarë 

Këshillin e hebrenjve dhe e paraqiti para të mbledhurve. 
Pali i shikoi në sy i qetë e tha: «Vëllezër, tërë jetën time i kam shërbyer Perëndisë 

dhe nuk kam turp për asgjë.» 
2Me këtë kryeprifti Hanani i urdhëroi shërbëtorët që rrinin pranë Palit, t’ia mbyllnin 
gojën duke e goditur. 3Por Pali i tha: «Perëndia do të të bjerë ty, hipokrit! Ti je këtu që 
ta nxjerrësh vendimin për mua sipas Ligjit, e ti vetë urdhëron të më rrahin kundër 
Ligjit?!» 4Shërbëtorët thanë: «Si guxon të flasësh ashtu për kryepriftin e Perëndisë?» 
5«Nuk më mbushet mendja, vëllezër, – u përgjigj Pali, – se ky është kryeprifti! Sepse, 
vërtet, shkruan: Kryetarin e popullit tënd mos e nëm!» 
6Meqë Pali e dinte se të pranishmit ishin pjesërisht saducenj e pjesërisht farisenj, në 
mbledhje thirri: «Vëllezër, unë jam farise dhe rrjedh nga një familje farisenjsh. Qëndroj 
këtu para gjyqit vetëm sepse besoj në ringjalljen e të vdekurve!» 
7Me këtë Pali e përçau Këshillin në dy kampe, sepse saducenjtë dhe farisenjtë 
menjëherë filluan të grindeshin mes tyre. 8Saducenjtë, ndryshe nga farisenjtë, nuk 
besojnë se ka ringjallje, as engjëj dhe as qenie të tjera të padukshme. 9Zhurma po 
shtohej. Disa mësues të Ligjit nga ana e farisenjve u ngritën dhe thanë: «Te ky njeri 
nuk gjejmë asnjë faj. Ndoshta i ka folur me të vërtetë ndonjë shpirt ose ndonjë engjëll!» 
10Grindja u bë aq e madhe, saqë komandanti kishte frikë se mos Palin e copëtonin. 
Prandaj urdhëroi që ushtarët e tij ta nxirrnin Palin që andej e ta shpinin përsëri në 
kështjellë. 11Atë natë Palit iu shfaq Zoti dhe i tha: «Ki guxim! Ti ke dhënë dëshmi për 
mua këtu në Jerusalem; ashtu duhet të bësh edhe në Romë.» 
 
Atentati kundër Palit 
12Mëngjesin tjetër disa hebrenj kurdisën një atentat kundër Palit. U betuan se as do të 
hanin, as do të pinin pa e vrarë Palin. 13Në këtë komplot merrnin pjesë më shumë se 
dyzet njerëz. 14Ata shkuan te kryepriftërinjtë dhe anëtarët e Këshillit dhe ua besuan 
komplotin: «U betuam solemnisht që të mos hamë e të mos pimë asgjë para se të 
vrasim Palin. 15Prandaj ju, në marrëveshje me Këshillin, thuajini komandantit të 
garnizonit romak ta sjellë përsëri Palin para jush. Pretendoni se dëshironi ta shqyrtoni 
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më mirë çështjen e tij. Ne jemi gati ta mbytim rrugës për në Këshill.» 
16Por një nip i Palit, djali i motrës, dëgjoi për kurdisjen e këtij atentati. Shkoi në 
kështjellë dhe ia tregoi Palit. 17Pali thirri një oficer dhe i tha: «Përcille këtë djalosh deri 
te komandanti, se ka një lajm të rëndësishëm për të.» 18Oficeri e dërgoi te komandanti 
dhe tha: «I burgosuri, Pali, më thirri e m’u lut ta sillja këtë djalosh deri tek ti. Gjoja ka 
një lajm të rëndësishëm për ty.» 
19Komandanti e mori djaloshin mënjanë dhe e pyeti: «Çfarë ke për të më raportuar?» 
20Ai i tha: «Hebrenjtë dëshirojnë të të luten ta çosh nesër Palin para Këshillit. 21Mos u 
beso, sepse më shumë se dyzet njerëz kanë hartuar një atentat kundër Palit. Ata të 
gjithë u betuan që të mos hanë e të mos pinë para se ta vrasin Palin. Ata janë tani gati 
e presin që ta nxjerrësh nga burgu.» 22Komandanti i tha: «Mos i trego askujt se më ke 
sjellë këtë lajm.» Pastaj e la djaloshin të shkonte. 
 
Pali dërgohet në Cezare 
23Komandanti thirri menjëherë dy oficerë dhe i urdhëroi: «Bëni gati dyqind ushtarë të 
armatosur rëndë, shtatëdhjetë kalorës e dyqind ushtarë me armatim të lehtë, që sonte 
në mbrëmje, në orën njëzet e një, të nisen për në Cezare. 24Të bëhen gati edhe disa 
kuaj shale për Palin dhe çojeni shëndoshë e mirë te guvernatori Feliks!» 25Shkroi edhe 
një letër me këtë përmbajtje: 26«Klaud Lizja Shkëlqesisë së tij guvernatorit Feliks, i uroj 
shëndet! 27Njeriun që po të dërgoj, hebrenjtë e kapën dhe donin ta vritnin. Kur mora 
vesh se është nënshtetas romak, e nisa me rojën time dhe e çova në vend të sigurt. 
28Meqë desha të dija për çfarë e paditnin, e shpura para Këshillit të tyre. 29Por doli se ai 
nuk kishte bërë asnjë faj që të meritonte dënimin me vdekje ose burgimin. Paditjet e 
tyre kishin të bënin vetëm me çështjet e Ligjit hebre. 30Pasi mora vesh një komplot 
kundër tij, e dërgova tek ti. Paditësit e tij i njoftova të të drejtohen ty për çdo gjë që 
kanë kundër tij.» 
31Ushtarët e shoqëruan Palin sipas urdhrit natën deri në Antipatridë. 32Të nesërmen 
këmbësorët u kthyen përsëri në Jerusalem, kurse kalorësit e përcollën Palin më tutje. 
33Ata e sollën në Cezare dhe i dorëzuan guvernatorit Feliks letrën bashkë me të 
burgosurin. 34Ky e lexoi letrën dhe e pyeti Palin se nga cila provincë ishte. «Nga Cilicia», 
– iu përgjigj Pali. 35Feliksi i tha: «Do të të marr në pyetje kur të vijnë edhe paditësit e 
tu.» Pastaj urdhëroi që Pali të ruhej në selinë e tij zyrtare, në pallatin e ndërtuar nga 
Herodi. 
  
Procesi kundër Palit 
(Vap 9,1-19; 22,6-16; Is 42,6; 49,6) 

Pas pesë ditësh arriti në Cezare kryeprifti Hanani, bashkë me disa këshilltarë 
dhe me një avokat me emrin Tertul. Ata ngritën padinë kundër Palit te 

guvernatori Feliks. 2-3Pasi e thirrën Palin, Tertuli filloi të thoshte padinë e tij: 
«I përndritshmi Feliks! Është merita jote që prej kohësh jetojmë në paqe. Ty të 
detyrojmë një varg reformash në vendin tonë. Këtë e pranojmë me mirënjohje të thellë. 
4Por nuk do të të marrim kohë me hollësi të parëndësishme, prandaj të lutemi të kesh 
mirësinë e të na dëgjosh. 5Ne kemi zbuluar se ky, Pali, është njeri shumë i rrezikshëm. 
Si kryetar i sektit të të krishterëve, ai i nxit hebrenjtë në trazirë në mbarë perandorinë. 
6Ai u përpoq, gjithashtu, të përdhoste Tempullin, por atëherë e kapëm. [Dëshironim ta 
gjykonim sipas Ligjit tonë, 7por komandanti Lizja u paraqit dhe na e rrëmbeu me 
dhunë, 8dhe urdhëroi që paditësit e tij të dalin para teje.] Kur ta marrësh në pyetje, ai 
do të detyrohet t’i pranojë të gjitha paditë që po bëjmë kundër tij.» 
9Hebrenjtë e tjerë e përkrahën duke pohuar se ishte me të vërtetë ashtu. 
 
Pali mbrohet para Feliksit 
10Guvernatori dha shenjë me dorë (që të heshtnin) dhe fjalën e mori Pali: 
”Meqë ti je prej kohësh gjykatës i lartë në këtë vend, po e marr fjalën për t’u mbrojtur 
plot besim. 11Siç mund të vërtetosh pa vështirësi, erdha në Jerusalem vetëm para 
dymbëdhjetë ditësh ku doja të merrja pjesë në shërbesën fetare në Tempull. 12Askush 
nuk vuri re se e nxita popullin as në Tempull, as në sinagoga dhe as gjetiu. 13Nuk ka 
asnjë provë për atë që ata po më paditin tani. 14Jam vërtet anëtar i rrymës së re që këta 
e quajnë sekt. Por i shërbej vetëm Perëndisë së të parëve tanë dhe pranoj gjithçka që 
është shkruar në Ligjin e Moisiut dhe në librat e Profetëve. 15Ashtu si ata, kam bindjen 
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e fortë se të vdekurit do të ringjallen, si të mirët, ashtu edhe të këqijtë (për t’u gjykuar). 
16Prandaj përpiqem të kem ndërgjegje të pastër para Perëndisë dhe para njerëzve. 
17Pas shumë vitesh jashtë shtetit, tani u ktheva në Jerusalem. Erdha për të dorëzuar 
ndihmesën (e mbledhur në bashkësitë) për popullin tim dhe për t’i kushtuar si flijim 
Perëndisë. 18-19Sapo bëra flijimin e pastërtisë, disa hebrenj nga provinca e Azisë më 
panë në Tempull. – Do të kishte qenë mirë sikur këta të kishin ardhur këtu para teje e 
të më paditnin, në qoftë se kanë ndonjë gjë kundër meje. – Unë nuk kam mbledhur 
rreth meje asnjë dishepull; as që kishte ndonjë trazirë. 20Ti mund t’i pyesësh këta 
njerëz këtu çfarë faji gjetën tek unë kur qëndroja para Këshillit të Lartë, 21me 
përjashtim ndoshta vetëm të asaj fjale që thashë më zë të lartë ndërsa isha në këmbë 
para tyre: «Qëndroj në gjyq para jush vetëm sepse besoj në ringjalljen e të vdekurve!»” 
22Feliksi, i cili kishte shumë njohuri për fenë e të krishterëve, urdhëroi ta ndërprenin 
shqyrtimin e çështjes me këto fjalë: «Vendimi im do të jepet kur të vijë komandanti 
Lizja nga Jerusalemi.» 23Urdhëroi përsëri ta merrnin Palin, por i dha urdhër oficerit që 
t’i jepte disa liri, në mënyrë që miqtë e tij të mund t’i sillnin ushqim. 
 
Pali para Feliksit dhe Druzilës 
24Pas disa ditësh Feliksi shkoi me gruan e tij hebreje, Druzilën, në burg dhe urdhëroi t’i 
sillnin Palin, sepse donte të mësonte edhe më shumë për fenë e të krishterëve. 25Por, 
kur Pali foli në fund për një jetë sipas urdhërimeve të Perëndisë, për frenimin e 
pasioneve dhe për gjyqin e Perëndisë që po vjen, Feliksi nuk ishte më në qejf e tha: 
«Mirë, tani mund të shkosh. Kur të kem përsëri kohë, do të të thërras.» 26Ai kishte 
shpresë që të merrte fshehurazi ryshfet nga Pali. Për këtë arsye e thërriste kohë pas 
kohe për të biseduar me të. 
27Kur, pas dy vjetësh, Feliksin e zëvendësoi Porci Fest, Feliksi u përpoq që hebrenjtë ta 
merrnin me sy të mirë dhe e la Palin në burg. 
 
Pali kërkon apelimin e çështjes së tij 

Tri ditë pas mbërritjes së tij në provincë Festi shkoi nga Cezareja në Jerusalem. 
2Kryepriftërinjtë dhe hebrenjtë me influencë folën me të për Palin dhe iu lutën 

3ta sillte të burgosurin në Jerusalem. Ata kishin hartuar një atentat tjetër kundër tij 
dhe donin ta vritnin udhës. 4Por Festi i tha: «Pali do të qëndrojë në Cezare. Unë do të 
kthehem atje së shpejti. 5Të autorizuarit tuaj mund të vijnë me mua për ta paditur, në 
qoftë se ky ka shkelur me të vërtetë ndonjë ligj.» 
6Festi qëndroi plot një javë në Jerusalem, e pastaj u nis për në Cezare. Të nesërmen 
hapi procesin dhe urdhëroi të sillej Pali. 7Kur Pali erdhi, hebrenjtë nga Jerusalemi e 
rrethuan dhe ngritën kundër tij padi të shumta e të rënda. Por nuk arritën të 
vërtetonin asnjërën prej tyre. 8Pali u mbrojt duke thënë: «Unë nuk kam bërë asnjë faj 
as kundër Ligjit të Moisiut, as kundër Tempullit dhe as kundër Cezarit.» 
9Atëherë Festi, i cili kërkonte popullaritet ndër hebrenjtë, i tha Palit: «A je gati të 
shkosh në Jerusalem e të gjykohesh atje për këtë çështje para meje?» 10Pali iu përgjigj: 
«Qëndroj këtu para gjyqit të Cezarit, ku duhet të gjykohem. Hebrenjve nuk u kam bërë 
asnjë faj, siç e di edhe ti vetë fare mirë. 11Dhe, në qoftë se kam bërë ndonjë krim që 
meriton vdekjen, jam gati të vdes; por, në qoftë se paditë e tyre nuk janë të vërteta, 
askush nuk ka të drejtë të më dorëzojë tek ata. Kërkoj të dal në gjyq përpara Cezarit!» 
12Festi u këshillua me këshilltarët dhe nxori vendimin e tij: «Meqë e apelove Cezarin, do 
të dalësh para Cezarit!» 
 
Pali para Agripës e Berenikës 
13Pas pak kohësh, në Cezare shkuan mbreti Agripa dhe motra e tij, Berenika, për t’i 
bërë Festit vizitë. 14Pas disa ditësh, Festi hodhi fjalën për çështjen e Palit: «Feliksi, 
paraardhësi im, më la një njeri në burg. 15Kur erdha në Jerusalem, kryepriftërinjtë dhe 
këshilltarët e hebrenjve e paditën para meje dhe kërkuan dënimin e tij. 16Por unë ua 
bëra të qartë se ne romakët nuk dënojmë asnjeri para se ai të mbrohet vetë para 
paditësve të tij. 17Kur arritën këtu, hapa menjëherë procesin dhe e thirra. 18Por paditë 
që paraqitën kundërshtarët e tij, nuk kishin të bënin me asnjë krim, siç mendoja gjer 
atëherë. 19Bëhej fjalë vetëm për grindje lidhur me fenë e tyre dhe me një të vdekur me 
emrin Jezus, për të cilin Pali pohon se është gjallë. 20Pasi nuk dija si të veproja në një 
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proces të tillë, i propozova që çështja të shqyrtohej më tej në Jerusalem. 21Por Pali u 
ankua dhe kërkoi të dilte në gjyq para Cezarit. Prandaj dhashë urdhër të ruhet në 
burg derisa ta shpie te Cezari.» 
22Agripa i tha Festit: «Kam dëshirë ta dëgjoj edhe vetë këtë njeri.» «Do ta dëgjosh nesër», 
– iu përgjigj Festi. 
23Të nesërmen Agripa e Berenika erdhën plot madhështi dhe hynë në sallën e pritjes, 
bashkë me oficerët e lartë e me qytetarët më të ndershëm të qytetit. Palin e sollën me 
urdhër të Festit. 24Atëherë Festi u tha të mbledhurve: «Mbret Agripë! Miq të nderuar! Ja 
njeriu kundër të cilit ngrenë padi hebrenjtë në Jerusalem dhe në këtë qytet. Ata 
kërkojnë vdekjen e tij. 25Por nuk mund të gjeja ndonjë gjë, për të cilën ai meriton të 
dënohet me vdekje. Pasi e kërkoi vetë apelimin e çështjes para Cezarit, vendosa ta 
dërgoj në Romë. 26Por unë nuk di çfarë duhet t’i shkruaj Zotit tim, Cezarit, për të. 
Prandaj po e nxjerr para jush këtë njeri, sidomos para teje, o mbret Agripa, që, me anë 
të këtij shqyrtimi të marr disa pikëmbështetje për letrën time. 27Në të vërtetë, më duket 
pa kuptim të dërgoj një të burgosur në Romë pa shënuar padinë e tij.» 
 
Pali mbrohet para Agripës 

Agripa i tha Palit: «Mund të mbrohesh!» Pali bëri shenjë me dorë (që të heshtnin) 
dhe filloi: 2«Mbret Agripa! Gëzohem që mund të mbrohem para teje kundër 

padive të hebrenjve, 3para së gjithash sepse ti i njeh fare mirë të gjitha doket dhe 
grindjet e tyre fetare. Prandaj, të lutem, më dëgjo me durim! 4Të gjithë hebrenjtë e 
njohin karrierën time; sepse jetova që nga rinia mes popullit tim dhe në Jerusalem. 5Të 
gjithë mund të dëshmojnë se kam jetuar sipas rrymës më të rreptë të fesë sonë, si 
farise. 6Tani qëndroj para gjyqit, sepse i besoj premtimit që Perëndia u dha të parëve 
tanë. 7Dymbëdhjetë fiset e Izraelit i shërbejnë Perëndisë ditë e natë me shpresë që të 
përjetojnë plotësimin e këtij premtimi. E pikërisht hebrenjtë më paditin për hir të kësaj 
shprese, o mbret Agripa! 8Përse nuk doni ju, hebrenj, të besoni që Perëndia ringjalli me 
të vërtetë një njeri? ♦ 9Edhe unë, në fillim, isha i mendimit se duhej të luftoja me 
dhunë kundër atyre që besojnë në veprën e në personin e Jezusit nga Nazareti. 10Këtë e 
bëra edhe në Jerusalem. Me fuqi të plota nga kryepriftërinjtë, urdhërova të futen në 
burg shumë të krishterë dhe e dhashë votën time kundër tyre kur ata u dënuan me 
vdekje. 11Në të gjitha sinagogat u përpoqa vazhdimisht me fshikullim t’i detyroja ta 
mohonin fenë e tyre. Urrejtja ime ishte aq e madhe, saqë i përndoqa edhe jashtë 
shtetit.» 
________________ 
♦ Zoti ka ringjallur të vdekurit në kohën e DhV. Pse nuk ka mundur ta ringjallë edhe Jezusin? 
 
Pali flet për kthimin e tij në fe dhe për veprimtarinë e tij misionare  
12"Me këtë qëllim u nisa për në Damask në emër të kryepriftërinjve e me fuqi të plota të 
tyre. 13Udhës për në Damask, o mbret, ishte mesi i ditës kur rreth meje e shoqëruesve 
të mi ndriti një dritë nga qielli, më e shndritshme se dielli. 14Ne ramë të gjithë përtokë 
dhe unë dëgjova një zë që më tha aramaisht: «Saul, Saul, përse po më përndjek? Nuk 
ka kuptim të luftosh kundër meje!» 15«Kush je ti, o Zot?» – pyeta unë. E Zoti tha: «Unë 
jam Jezusi, të cilin ti e përndjek! 16Por tani ngrihu në këmbë, sepse t’u shfaqa që të më 
shërbesh. Ti do të tregosh çfarë pe në këtë vegim dhe çfarë do të të tregoj unë në 
vegimet e ardhshme. 17Unë po të dërgoj te hebrenjtë dhe johebrenjtë, e do të të mbroj 
prej tyre. 18Ti do t’u hapësh atyre sytë, që të dalin nga errësira në dritë, nga pushteti i 
Satanit te Perëndia, sepse në qoftë se besojnë në mua, do t’u falen mëkatet e do të zënë 
vend ndër ata që i ka zgjedhur Perëndia.» 
19Që atëherë, o mbret Agripa, unë nuk e kundërshtova atë që më urdhëroi ky vegim 
nga qielli. 20Së pari, në Damask dhe në Jerusalem, e më vonë në mbarë Judenë dhe te 
popujt johebrenj u bëra thirrje njerëzve të largoheshin nga mëkatet e tyre e të 
ktheheshin te Perëndia, që të jetonin ashtu siç i përket këtij pendimi. 21Vetëm për këtë 
arsye hebrenjtë më kapën në Tempull e deshën të më vrisnin. 22Por gjer tani Perëndia 
më ka ndihmuar, e kështu qëndroj si dëshmitar i tij para njerëzve, të fuqishmëve e të 
vegjëlve. Unë nuk shpall asgjë tjetër veç asaj që kanë parathënë Profetët dhe Moisiu: 
23Mesia, thanë ata, duhej të vuante, të vdiste e të ringjallej i pari nga të vdekurit për t’u 
sjellë hebrenjve, si dhe johebrenjve dritën e shpëtimit.” 
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Jehona e mbrojtjes së Palit 
24Ndërsa Pali po mbrohej në këtë mënyrë, Festi i thirri: «Ti je i çmendur, o Pal! T’i ka 
marrë mendtë studimi i tepërt!» 25Por Pali iu përgjigj: «O i përndritshmi Fest, nuk më ka 
lënë mendja. Ajo që them, është e vërtetë dhe e arsyeshme. 26Mbreti e di për çfarë po 
flas, dhe me ty mund të flas hapur për këtë. Jam i bindur që nuk po të tregoj asgjë të 
re, sepse kjo ngjarje nuk ndodhi diku në një skaj të fshehtë! 27O mbret Agripa, a u 
beson fjalëve të profetëve? Unë e di se u beson!» 28Agripa iu përgjigj: «Edhe pak dhe po 
ma mbush mendjen të bëhem i krishterë!» 29«Më pak a më shumë, – tha Pali, – i lutem 
Perëndisë që jo vetëm ti, por edhe të gjithë këta që po më dëgjojnë sot, të bëhen si unë 
– me përjashtim të këtyre prangave që mbaj.» 
30Pastaj mbreti, guvernatori, Berenika dhe të tjerët pranë tij u ngritën dhe dolën. 31«Ky 
njeri nuk meriton as vdekjen, as burgun» – thanë ata njëzëri. 32Agripa i tha Festit: «Ky 
njeri do të mund të lirohej, po të mos kishte kërkuar daljen përpara Cezarit.» 
 
Pali niset për në Romë 

Kur nisja jonë për në Itali ishte vendosur, Pali bashkë me të burgosurit e tjerë 
iu dorëzua një kapiteni me emrin Juli nga një regjiment sirian që mbante emrin 

e nderit «Regjimenti i Cezarit». 2Hipëm në një anije prej Adramitit, e cila duhej të hynte 
në limanet e bregdetit të provincës së Azisë, dhe u nisëm. Na shoqëronte një 
maqedonas nga Selaniku. 3Të nesërmen arritëm në Sidon. Juli kishte mirëkuptim dhe 
e lejoi Palin t’i vizitonte bashkëbesimtarët e tij atje për të pushuar tek ta. 4Kur u nisëm 
që andej, e kishim erën në drejtim të kundërt; prandaj lundruam anës bregut lindor të 
Qipros. 5Cilicinë dhe Pamfilinë i lamë në anën e djathtë dhe më në fund arritëm në 
Mirën e Licisë. 6Atje kapiteni gjeti një anije nga Aleksandria, e cila shkonte në Itali, dhe 
na vendosi në të. 
7Për shumë ditë udhëtuam ngadalë dhe mezi arritëm larg Knidit. Pastaj era na detyroi 
të ndërronim drejtimin e anijes. U drejtuam nga Kreta, lundruam rreth kepit të 
Salmonës 8dhe mezi arritëm në një vend që quhej Portet e Mira, jo shumë larg qytetit të 
Lasajës. 9Ndërkaq kishim humbur shumë kohë. Agjërimi i vjeshtës kishte kaluar dhe 
lundrimi ishte bërë i rrezikshëm. Prandaj Pali i paralajmëroi rojtarët e tij. 10«Ma merr 
mendja, – tha ai, – se lundrimi i mëtejshëm do të krijojë vështirësi të mëdha. Do të 
vihet në rrezik jo vetëm ngarkesa dhe anija, por edhe jeta e njerëzve në anije.» 11Por 
komandanti më tepër dëgjoi se ç’po thoshin kapiteni i anijes dhe pronari, sesa atë që 
tha Pali. 12Përveç kësaj, porti nuk ishte i përshtatshëm për të kaluar dimrin. Kështu, 
shumica propozuan të dilnim në det dhe të përpiqeshim të arrinim deri në Feniks. Ky 
port i Kretës është i hapur nga jugperëndimi dhe veriperëndimi, dhe aty kishte 
mundësi të kalonim dimrin. 
 
Stuhia e detit 
13Kur filloi një erë e lehtë jugore, ata e morën për shenjë të mirë. Ngritën spirancën dhe 
anija lundroi sa më afër bregdetit të Kretës. 14Por pas pak shpërtheu një stuhi nga ana 
e ishullit, Verilindorja e tmerrshme, 15dhe e mori anijen me vete. Pasi ishte e pamundur 
që të mbanim drejtimin kundër erës, lamë erën të na drejtonte. 16Nën mbrojtjen e 
ishullit të vogël Kauda, stuhia ishte më lehtë dhe mezi arritëm të tërhiqnim sandallin e 
shpëtimit. 17Pastaj e lidhëm trupin e anijes me dy pallamarë si masë paraprake. Që të 
mos mbeteshim në zall, në Sirtën e Madhe, detarët e ulën velin e madh në mënyrë që 
të na udhëhiqte era. 18Stuhia e godiste anijen me forcë, prandaj të nesërmen hodhëm 
në det një pjesë të ngarkesës. 19Ditën tjetër i hodhëm veglat dhe pajisjet e anijes me 
duart tona. 20Për shumë ditë nuk shihej as dielli e as yjet. Stuhia nuk pushoi, dhe 
kështu humbëm çdo shpresë për të shpëtuar. 
21Askush nuk dëshironte të hante. Atëherë Pali u ngrit në këmbë dhe tha: ”Ju duhej ta 
kishit dëgjuar paralajmërimin tim e të kishit ndenjur në liman. Atëherë nuk do t’ju 
kishte ndodhur kjo. 22Por tani ju lutem: mos u trembni! Të gjithë do të shpëtoni gjallë; 
vetëm se anija do të humbasë. 23Natën e kaluar m’u shfaq një engjëll i Perëndisë, të 
cilit i takoj e të cilit i shërbej, 24e më tha: «Mos ki frikë, Pal! Ti duhet të paraqitesh para 
Cezarit dhe, për hatrin tënd, Perëndia do t’i shpëtojë të gjithë të tjerët në anije bashkë 
me ty.» 25Prandaj, o burra, mos t’ju lëshojë zemra! Unë i besoj Perëndisë: gjithçka do të 
ndodhë pikërisht siç më ka thënë Ai. 26Anija do të ngecë në rërë në ndonjë ishull.” 
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27Ishte nata e katërmbëdhjetë që na rrihte stuhia andej-këtej në Detin Mesdhe. Rreth 
mesnatës detarët e morën me mend se po i afroheshim tokës. 28Hodhën një sondë dhe 
matën një thellësi prej 36 metrash. Pak më vonë ishte 27 metra. 29Ata kishin frikë se 
mos anija ngecte në ndonjë gumë bregdetare, prandaj hodhën katër spiranca nga 
pupa dhe pritën me ankth që të zbardhte dita. 30Por kur ishte ende natë, detarët 
kërkuan të iknin nga anija. Me pretekstin që ta hidhnin spirancën nga kiçi, ulën në 
det sandallin. 31Por Pali i paralajmëroi kapitenin dhe ushtarët: «Në qoftë se këta nuk 
qëndrojnë në anije, nuk keni asnjë shpresë që të shpëtoni.» 32Pastaj ushtarët i prenë 
litarët e sandallit dhe e lanë të binte në det. 
33Duke pritur të agonte, Pali i nxiti të gjithë të hanin bukë. U tha: «Është dita e 
katërmbëdhjetë që po presim shpëtim, e ju gjatë gjithë kohës nuk hëngrët asgjë. 
34Prandaj ju lutem, hani diçka; ky ushqim ju duhet për të mbetur gjallë. Asnjërit nga ju 
nuk do t’i humbasë as edhe një fije floku nga koka.» 35Me këto fjalë Pali mori bukën, 
tha lutjen e falënderimit në sy të të gjithëve dhe filloi të hante. 36Pastaj ata morën 
zemër dhe hëngrën bukë. 37Ishim gjithsej 276 veta në anije. 38Pasi u ngopën, hodhën 
në det ngarkesën e grurit për të lehtësuar anijen. 
 
Mbytja e anijes 
39Në agim detarët panë një bregdet të panjohur. Por zbuluan një gji me një breg të 
rrafshtë dhe u përpoqën ta ndalnin anijen atje. 40Prenë pallamarin e spirancës, e lanë 
në det dhe njëkohësisht bënë gati timonin. Pastaj ngritën velin e përparmë dhe, kur 
anija filloi të lundronte në erë, e drejtuan atë nga bregdeti. 41Por anija ngeci në rërë. 
Bashi i anijes u ngul në rërë me aq forcë, saqë anija nuk arriti të shkëputej nga 
cekëtina, dhe kiçi i anijes u shemb nën peshën e valëve. 
42Ushtarët vendosën t’i vritnin të gjithë të burgosurit, që asnjëri të mos ikte me not. 
43Por kapiteni donte ta shpëtonte Palin dhe ua ndaloi këtë. Ai dha urdhër që të gjithë të 
përpiqeshin të dilnin në breg: së pari, të hidheshin në det ata që dinin të notonin. 44Të 
tjerët të shpëtonin, kush me dërrasë e kush me copa të thyera të anijes. Kështu, të 
gjithë dolën në breg shëndoshë e mirë. 
 
Pali në Maltë 

Pas shpëtimit tonë mësuam se ishulli quhej Maltë. 2Banorët na pritën mirë. Na 
ftuan dhe ndezën një zjarr të madh, sepse kishte filluar të binte shi dhe të bënte 

ftohtë. 3Pali mblodhi një krah dru dhe e hodhi në zjarr. Menjëherë doli një nepërkë dhe 
iu lidh në krah. E kishte trembur zjarri. 4Vendësit panë se si gjarpri iu var për krahu e 
i thanë njëri-tjetrit: «Ky njeri qenka me siguri vrasës; i shpëtoi detit, por e gjeti dënimi!» 
5Por Pali e shkundi gjarprin në zjarr e nuk i ndodhi asgjë. 6Ata pritën që ai të enjtej 
ngadalë ose të binte menjëherë i vdekur. Pas një pritjeje të gjatë ata panë se atij nuk i 
ndodhi asgjë e tillë dhe arritën në përfundimin se ishte perëndi. 
7Afër atij vendi ishte prona e kryetarit të ishullit, i cili quhej Publi. Na priti mirë e na 
mbajti bujarisht për tri ditë. 8I ati i Publit kishte dizenteri dhe ishte në shtrat me ethe. 
Pali hyri tek ai, iu lut Perëndisë për të, vuri duart mbi të dhe e shëroi. 9Pas kësaj 
erdhën të gjithë të sëmurët e tjerë të ishullit dhe u shëruan. 10Na dhanë shumë 
dhurata dhe, kur rifilluam lundrimin, na sollën ushqimet që na nevojiteshin për 
lundrim. 
 
Nga Malta deri në Romë 
11Pas tre muajsh lundruam më tutje me një anije nga Aleksandria, e cila kishte 
dimëruar në një liman të ishullit dhe quhej «Dioskurët». 12Arritëm në Sirakuzë, ku u 
ndalëm tri ditë. 13Që andej lundruam më tutje në Regj. Të nesërmen filloi të frynte 
shiroku, dhe për në Puteol na duheshin vetëm dy ditë. 14Në atë qytet gjetëm disa 
besimtarë që na ftuan të qëndronim një javë tek ata. 
Pastaj arritëm në Romë. 15Besimtarët atje kishin dëgjuar për mbërritjen tonë dhe na 
dolën përpara deri te «Tri Pijetoret», disa edhe deri te «Tregu i Apiut». Kur Pali i pa, kjo i 
dha atij zemër dhe falënderoi Perëndinë. 
 
Pali në Romë 
(Is 6,9-10) 
16Në Romë Palit i dhanë leje të kërkonte një strehim privat. Kishte vetëm një ushtar për 
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rojë. 
17Pas tri ditësh Pali ftoi në takim udhëheqësit e hebrenjve të qytetit. Kur ishin 
mbledhur të gjithë, ai u tha: «Vëllezër të dashur, edhe pse nuk kam bërë asgjë as 
kundër popullit tonë, as kundër traditave të të parëve tanë, megjithatë në Jerusalem 
më kanë kapur e më kanë dorëzuar te romakët. 18Romakët më kanë marrë në pyetje 
dhe deshën të më lironin, sepse nuk gjetën asnjë arsye për të më dënuar me vdekje. 
19Por, pasi judeasit kundërshtuan, nuk më mbeti gjë tjetër veçse të kërkoja për të dalë 
përpara Cezarit. Me këtë nuk kisha qëllim të paditja popullin tim. 20Këtë desha t’ju 
them dhe për këtë ju kam ftuar këtu. Këto pranga i mbaj sepse kam predikuar 
(Mesinë) – Atë të cilin po e pret mbarë populli izraelit.» 
21Ata iu përgjigjën: «Askush nga Judeja nuk na ka shkruar ndonjë gjë për ty; as ka 
ardhur ndonjë vëlla të na thotë haptazi ose fshehurazi ndonjë padi për ty. 22Megjithatë, 
mendimin tënd do ta dëgjojmë me dëshirë, sepse kemi dëgjuar që sekti, të cilit i takon 
ti, has gjithkund kundërshtime.» 23Ata lanë takim për një herë tjetër. Ditën e caktuar, 
në banesën e Palit erdhi një numër edhe më i madh prej tyre. Nga mëngjesi deri natën 
vonë ai u shpalli dhe u dëshmoi se si Perëndia tashmë ka filluar ta themelojë 
mbretërinë e tij. Me anë të fjalëve nga Ligji i Moisiut dhe nga Shkrimet e Profetëve u 
përpoq t’i bindte ata për Jezusin. 24Disa u bindën, kurse të tjerët nuk donin t’i besonin. 
25Nuk mund të pajtoheshin me njëri-tjetrin për këtë çështje, prandaj u larguan. 
Pali shtoi edhe këto fjalë: «Tani bindem se është e vërtetë ajo që Shpirti i shenjtë u tha 
të parëve tuaj nëpërmjet profetit Isaia: 26Shko tek ai popull e thuaji: Ju dëgjoni, por asgjë 

nuk kuptoni; mund të shikoni, por nuk shihni atë që duhet. 27Në të vërtetë, ky popull 

është i pandreqshëm në shpirt. Ata i zënë veshët dhe i mbyllin sytë, që të mos shohin e të 

mos dëgjojnë, dhe kështu të mos kuptojnë. Përndryshe, ata do të ktheheshin tek unë, e 

unë do t’i shëroja.» 
28Pali shtoi: «Ta dini se Perëndia tani ua ka dërguar shpëtimin e premtuar popujve 
johebrenj dhe ata do ta dëgjojnë!» [29Kur Pali i mbaroi këto fjalë, hebrenjtë u nisën duke 
diskutuar me zjarr mes tyre.] 30Pali banoi dy vjet me radhë në apartamentin që 
paguante vetë. Aty i pranonte të gjithë ata që shkonin ta takonin. 31Fliste haptazi e pa 
pengesë për mbretërinë e Perëndisë dhe u mësonte gjithçka për Jezusin, Mesinë dhe 
Zotin. 
_________ 
Rreth veprimtarisë së Palit pas lirimit nga burgu dhe rreth burgimit të dytë në Romë dhe vdekjes 
së tij, dimë shumë pak. Pas zhburgimit të parë, që duhet të ketë ndodhur më 63, ndoshta shkoi 
në Spanjë siç kishte dëshiruar (Rom 15,24. 28). Sidoqoftë Letrat baritore na bëjnë të mendojmë 
se rishtas udhëtoi në Lindje. Burgimi i dytë do të ketë përfunduar  me martirizmin e tij që ndodhi 
– sipas traditës më të lashtë kishtare – në vitin 67. në Romë. 



 961

LETRA DREJTUAR KISHËS SË ROMËS 
 
Lajmi i mirë i caktuar për të gjithë popujt 
(Hab 2,4) 

Këtë letër e shkruan Pali, i cili i shërben Jezusit, Mesisë. 
Perëndia më thirri mua, Palin, për të qenë apostull; më caktoi për të bërë të njohur 

lajmin e mirë. 
2Perëndia e kishte premtuar prej kohësh këtë lajm të mirë në Shkrimet e shenjta 
nëpërmjet profetëve të tij. 3Lajmi ka të bëjë me Birin e tij, Zotin tonë, Jezusin, Mesinë: 
përsa i përket prejardhjes së tij njerëzore, ai ishte pasardhës i mbretit David; 4por 
(përsa i përket prejardhjes së tij hyjnore) ai u shfaq Bir i Perëndisë me fuqi të plotë me 
anë të Shpirtit të shenjtë kur u ringjall nga të vdekurit. 
5Nëpërmjet Jezusit, Mesisë, ndaj meje u tregua mëshirë për të qenë apostull. Për nder 
të emrit të tij, Zoti më ka caktuar për t’i bindur njerëzit e të gjitha kombeve që ta 
pranojnë lajmin e mirë e t’i nënshtrohen Perëndisë. 6Ndër ta jeni edhe ju, sepse 
Perëndia ju thirri edhe ju t’i takoni Jezusit, Mesisë. 
7Ju përshëndes të gjithëve në Romë, që jeni të dashur nga Perëndia dhe të thirrur për 
të qenë populli i tij. Paçi mëshirë e paqe nga Perëndia, Ati ynë, dhe nga Jezusi, Mesia 
dhe Zoti. 
 
Dëshira e Palit për të ardhur në Romë 
8Para së gjithash e falënderoj Perëndinë tim nëpërmjet Jezusit, Mesisë, për ju të gjithë; 
sepse për besimin tuaj flitet në mbarë botën. 9-10Sa herë që lutem, mendoj për ju dhe i 
lutem Perëndisë që të më japë në fund mundësi që t’ju vizitoj. Perëndia, të cilit i 
shërbej me gjithë zemrën time, mund të dëshmojë se po them të vërtetën duke 
shpallur lajmin për Birin e tij. 11Unë desha t’ju njoh personalisht, që t’ju shërbej 
nëpërmjet dhuntive, që më dha Shpirti i Perëndisë. Nëpërmjet tyre desha t’ju jap zemër 
– 12ose më mirë: do t’i japim zemër njëri-tjetrit me anë të besimit tonë të përbashkët. 
13Të jeni të sigurtë, vëllezër, se unë kisha planifikuar shumë herë t’ju vizitoja, por deri 
tani Perëndia nuk më ka dhënë mundësi që të më realizohet kjo dëshirë. Ashtu si ndër 
popujt e tjerë, edhe ndër ju dëshiroj të fitoj njerëzit për Mesinë. 14Unë u detyrohem të 
gjithëve: njerëzve me kulturë, si edhe njerëzve të paqytetëruar, të mësuarve, si edhe të 
paedikuar. 15Prandaj ka shumë rëndësi për mua t’jua shpall edhe juve në Romë lajmin 
e mirë të Perëndisë. 
 
Fuqia e lajmit të mirë 
16Unë mbështetem në këtë lajm hapur e pa frikë, sepse nëpërmjet tij vepron fuqia e 
Perëndisë. Të gjithëve që i besojnë, u sjell shpëtimin; së pari, hebrenjve, por edhe 
njerëzve prej kombeve të tjera. 17Në lajmin e mirë tregohet se si Perëndia u jep njerëzve 
pafajësinë. Atje tregohet se si besimi ka për përfundim një marrëdhënie të përhershme 
me Perëndinë. Siç shkruhet në Shkrimin e shenjtë: Ai që i beson Perëndisë, merr 

pafajësinë dhe do të (mbi)jetojë. 
 
Faji i njerëzimit 
(Br 4,17-18) 
18Drejtësia e Perëndisë tashmë po vepron. Zemërimi i tij i shenjtë u drejtohet të gjithë 
atyre që nuk e nderojnë e që nuk ia përfillin vullnetin. Ata e njohin të vërtetën, por e 
mohojnë atë me sjelljen e tyre. 19Në të vërtetë, ajo që njerëzit mund të dinë për 
Perëndinë, u është bërë e njohur. Perëndia ua ka zbuluar vetë. 20Askush, vërtet, nuk 
mund ta shohë Perëndinë; por ai u zbulohet njerëzve me anë të veprave të tij. Meqë ka 
krijuar botën, ata mund ta njohin fuqinë e tij të përjetshme, ashtu edhe qenësinë e tij 
hyjnore, në qoftë se duan të dinë për këtë çështje. Prandaj nuk kanë asnjë përligjje 
(për mosbesim). 
21Megjithëse e dinë fare mirë se ka Perëndi, nuk i dhanë Atij nderimin që i përket, dhe 
nuk e falënderuan. Mendimet e tyre shkuan në rrugë të gabuar dhe zemrat e tyre të 
paarsyeshme i futën ata në errësirë. 22Mbaheshin për të mençur, por, në të vërtetë, 
ishin bërë të marrë. 23Në vend që të nderonin Perëndinë e përjetshëm, adhuruan 
pikturat e njerëzve të vdekshëm, të zogjve, të kafshëve katërkëmbëshe dhe të 
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gjarpërinjve. 
24Prandaj Perëndia i la të bëhen viktima të pasioneve të tyre, që t’i çnderojnë trupat e 
tyre. 25Ata adhurojnë atë që ka krijuar Perëndia, në vend që të nderojnë vetë Krijuesin – 
lavdi i qoftë atij përgjithmonë! Amen. Meqenëse e shkëmbyen Perëndinë e vërtetë me 
idhuj, 26ai ua dorëzoi ata pasioneve të turpshme. Kështu ndodhi që gratë i ndërruan 
marrëdhëniet bashkëshortore të natyrshme me marrëdhëniet seksuale kundër 
natyrës, 27e, gjithashtu, burrat i lanë marrëdhëniet seksuale me gratë dhe u ndezën me 
pasion për njëri-tjetrin. Burrat u turpëruan me marrëdhëniet seksuale me burra të 
tjerë. Ashtu marrin dënimin që u përket mendjeve të tyre të shtrembëruara. 
28Pasi këta njerëz e quanin të panevojshme ta kërkonin Perëndinë e ta merrnin atë 
seriozisht, Perëndia i la t’u dorëzoheshin mendjeve të tyre të çrregullta, e kështu të 
bëjnë vepra që nuk merren dot me mend. 29Tek ata zë vend gjithfarë padrejtësie dhe 
poshtërsie. Janë mbushur plot lakmi, keqdashje dhe smirë. Bëjnë vrasje, shkaktojnë 
grindje dhe mashtrojnë. Ngrenë gracka për njëri-tjetrin, flasin me keqdashje për të 
afërmit 30dhe shpifin për ata. E urrejnë Perëndinë. Ata janë brutalë, arrogantë dhe 
mburravecë. Kurdisin gjithnjë e më shumë krime. Nuk i dëgjojnë prindërit 31dhe 
veprojnë vetëm sipas kokës së tyre. Nuk i mbajnë premtimet; nuk njohin as dashuri, 
as mëshirë. 32Me sjelljen e tyre e dinë fare mirë se të gjithë ata që sillen ashtu, me-
ritojnë, sipas vendimit të Perëndisë, dënim me vdekje. Megjithatë, nuk ndalen këtu, 
por i nxitin edhe të tjerët të veprojnë kështu. 
 
Drejtësia e Perëndisë vlen për të gjithë 
(Ps 61,13; Fu 24,12; Br 10:17) 

Por edhe ju (hebrenj) që nuk e miratoni një sjellje të tillë, nuk mund të 
justifikoheni. Kur dënoni johebrenjtë e tjerë, dënoni edhe veten tuaj, sepse edhe ju 

jeni sjellë ashtu. 2Dimë këtë: Perëndia do t’i dënojë me paanësi njerëzit që bëjnë vepra 
të tilla. 3Por si do t’i shpëtoni ju gjyqit të tij kur veproni ashtu siç veprojnë të tjerët që 
ju i qortoni vetë? 4A nuk e përbuzni ju mirësinë, bujarinë dhe durimin e tij? A nuk e 
kuptoni ju se Perëndia dëshiron t’ju nxitë të ndryshoni duke ju treguar mirësinë e tij? 
5Por ju jeni plot kryeneçësi dhe nuk e merrni për zemër mirësinë e tij. Kështu e rëndoni 
edhe më shumë dënimin që do të merrni Ditën e gjyqit. 
Atë ditë Perëndia do ta shpallë haptas vendimin e tij gjyqësor. 6Do t’i japë secilit 
shpërblimin sipas veprave që ka bërë. 7Njërit do t’i japë jetën e përjetshme – d.m.th. 
atyre që bëjnë të mirën pa u lodhur dhe që kërkojnë te Perëndia miratim dhe 
pavdekësi. 8Të tjerët, përkundrazi, do t’i gjejë zemërimi i Perëndisë – d.m.th. ata që 
jetojnë vetëm për interesat e tyre egoiste, e kështu nuk veprojnë në anën e Perëndisë, 
por në anën e djallit. 9Por të gjithë atyre që veprojnë kështu, Perëndia do t’u japë 
dënimin që do të sjellë në fund vuajtje dhe ankth në zemër; më parë hebrenjve dhe 
pastaj johebrenjve. 10Atij që, përkundrazi, bën të mirën, më parë hebreut e pastaj 
johebreut, Perëndia do t’i japë madhështinë e përjetshme, nder dhe paqe.  
11Perëndia nuk bën asnjë dallim. 12Njerëzit që bënë mëkat, pavarësisht nga Ligji (hebre), 
do të dënohen pavarësisht nga Ligji. Hebrenjtë, përkundrazi, që e njohin këtë Ligj, e 
megjithatë, bënë mëkat, do të dënohen në bazë të këtij Ligji. 13Në qoftë se ndokush 
dëshiron të dalë i pafajshëm para gjyqit të Perëndisë, nuk mjafton ta njohë këtë Ligj, 
por edhe duhet ta zbatojë atë në jetë. 14Kombet e tjera vërtet nuk e kanë Ligjin e 
Perëndisë, por, kur veprojnë instinktivisht sipas Ligjit, tregojnë se Ligji i Perëndisë 
është shembull për ta, megjithëse Ligji nuk u është shpallur atyre haptazi. 15Sjellja e 
tyre tregon se kërkesat e Ligjit janë shkruar në mendjet e tyre, dhe për këtë dëshmon 
edhe ndërgjegjja e tyre, zëri i së cilës, sipas asaj që ata bëjnë, ose i akuzon, ose i 
mbron. 16Kur Perëndia të bëjë gjyq për të gjykuar mendimet e fshehta të njerëzve, të 
gjitha këto do të dalin në dritë. Për këtë dëshmon edhe lajmi, që më ka besuar Jezusi, 
Mesia,  për ta shpallur. 
 
Fajësia e hebrenjve 
(Is 52,5; Br 30,6) 
17Si është puna me ju, hebrenj? Ju jeni krenarë për namin tuaj. Kuptohet vetvetiu se e 
keni Ligjin. Ju jeni krenarë se keni marrëdhënie të veçantë me Perëndinë. 18E njihni 
vullnetin e tij; Ligji i tij ju tregon çfarë duhet e çfarë nuk duhet të bëni. 19Mbaheni si 
udhëheqës për të verbrit, dritë për ata që janë në terr, 20edukatorë për të paditurit dhe 
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mësues për ata që janë shpirtërisht fëmijë. 
Në Ligj keni gjithçka që njeriu duhet të dijë për Perëndinë dhe për vullnetin e tij. 21Ju i 
mësoni të tjerët, por harroni të mësoni vetveten! Ju predikoni që të mos vidhet, por a 
jeni ju të sigurtë për ndershmërinë tuaj? 22Ju e ndaloni tradhtinë bashkëshortore, por 
a jeni ju të sigurtë për pastërtinë tuaj morale? Ju e urreni idhujtarinë, por bëni tregti 
me arin e plaçkitur nga tempujt e idhujve! 23Ju mburreni që Perëndia juve jua dha 
Ligjin, por nuk jetoni sipas Ligjit, dhe kështu e diskreditoni Perëndinë. 24Në Shkrimin e 
shenjtë parathuhet për këtë: Me anën tuaj emri i mirë i Zotit diskreditohet ndër paganë. 
25Edhe rrethprerja juaj ka rëndësi vetëm në qoftë se ju jetoni sipas Ligjit. Përndryshe, 
nuk ju vlen asgjë dhe bëhet rrethpaprerje në sy të Perëndisë. 26Prandaj vlen edhe e 
kundërta: kur i rrethpapreri jeton sipas Ligjit, a nuk bëhet nësy të Perëndisë i 
rrethprerë? 27Për këtë njerëzit nga kombet e rrethpaprera do të japin dëshmi kundër 
jush, hebrenjve. Ju e shkelni Ligjin e Perëndisë, megjithëse e keni të shkruar e 
megjithëse jeni rrethprerë. Ata, përkundrazi, jetojnë sipas Ligjit të Perëndisë, 
megjithëse nuk janë të rrethprerë. 28-29Popullit të Perëndisë i takon jo njeriu që është i 
rrethprerë vetëm në dukje, por në brendësi. Nuk ka rëndësi të jetë i rrethprerë 
përjashta, por në zemrën e tij. Në të vërtetë, para Perëndisë nuk ka rëndësi rrethprerja 
që bëhet sa për sy e faqe sipas Ligjit, por rrethprerja që bëhet nëpërmjet Shpirtit të 
shenjtë. Hebreu i vërtetë nuk është ai që kërkon miratim te njerëzit, por te Perëndia. 
 
Askush nuk mund të bëjë gjyq me Perëndinë 

A kanë hebrenjtë ndonjë përparësi në krahasim me kombet e tjera? Cila është vlera 
e rrethprerjes? 2Ka dobi të madhe t’i takojnë kombit të zgjedhur! Më parë Perëndia 

foli me të dhe i besoi atij fjalën e tij. 3Disa nga ata vërtet janë dalë të pabesë ndaj 
Perëndisë, por a mund ta anulojë kjo besnikërinë e tij? 4Aspak! Përkundrazi, do të 
tregohet se Perëndia i mban premtimet e tij, edhe në qoftë se askush nuk qëndron 
besnik ndaj tij. Në Shkrimet e shenjta thuhet: Kur të flasësh, do të vërehet, o Zot, se ti 

ke të drejtë. Kjo do të vërtetohet kur ndonjë të thërrasë të japësh llogari. 
5A justifikohet për këtë arsye pabesia jonë, në qoftë se kështu theksohet besnikëria e 
Perëndisë? A mos është Perëndia e padrejtë kur na dënon për këtë? Unë bëj pyetje që 
bëjnë edhe njerëzit, 6dhe atyre u përgjigjem kështu: Perëndia nuk është i padrejtë. 
Përndryshe, nuk mund të ishte gjykatës i mbarë botës. 7E në qoftë se me anë të 
pabesisë sonë vihet në dukje besnikëria e Perëndisë, dhe kështu lartësohet lavdia e tij, 
atëherë a mund të na dënojë ai ngaqë jemi mëkatarë? 8E atëherë përse të mos bëjmë të 
keqen, që të vijë e mira? Disa, duke më keqkuptuar, shpifin e thonë se unë po predikoj 
pikërisht këtë gjë! Me të drejtë Perëndia do t’i dënojë ata për këtë. 
 
Askush nuk mund të qëndrojë para gjyqit të Perëndisë 
(Ps 30,1-3; 52:2-4; Ps 5,10; 13,1-3; 52:2-4; 139,4; 9.28; Is 59,7-8; Ps 35,5) 
9Çfarë atëherë? A janë hebrenjtë (prej natyrës) më të mirë se njerëzit e tjerë? Aspak! 
Tashmë kam vënë re se si edhe hebrenjtë, ashtu edhe johebrenjtë janë nën pushtetin e 
mëkatit. 10Në Shkrimin e shenjtë thuhet: Askush nuk është në rregull me Perëndinë; 
11askush nuk ka respekt për Perëndinë; askush nuk e bën vullnetin e tij. 12Të gjithë 

gabuan rrugën; të gjithë së bashku janë prishur. Askush prej tyre nuk vepron drejt – i 

drejtë nuk është asnjë! 13Fjala e tyre sjell vdekje e shkatërrim; prej gjuhës së tyre dalin 

gënjeshtra të këqija! Fjalët e tyre janë vdekjeprurëse si helmi i gjarprit. 14Nga goja e tyre 

dalin sharje e kërcënime. 15Nuk tërhiqen nga asnjë krim; derdhin gjakun e njerëzve të 

pafajshëm. 16Kudo që shkojnë, lënë shkretim pas gjurmëve të tyre. 17Nuk duan t’ia dinë 

për lumturinë e për paqen e të tjerëve. 18Nuk kanë frikë nga Perëndia. 
19Tani e dimë parimin: ajo që është shkruar në Ligjin e Perëndisë, vlen për ata të cilëve 
u është drejtuar Ligji. Askush nuk mund të justifikohet. Mbarë njerëzimi është fajtor 
para Perëndisë. 20Askush nuk ka bërë gjithçka që kërkon Ligji. Prandaj askush nuk 
mund të dalë i pafajshëm (para gjyqit të Perëndisë) me anë të zbatimit të Ligjit. Në të 
vërtetë, me anë të Ligjit demaskohet fuqia e mëkatit që vepron në ne. 
 
Perëndia ka ndërhyrë vetë 
21Por tani erdhi ajo që është parathënë te «Ligji» dhe te «Profetët»; Perëndia ndërhyri si 
shpëtimtar – ashtu siç është natyra e tij. Vetë e gjeti mënyrën për t’u dhënë njerëzve 
pafajësinë. Kjo nuk ka fare lidhje me Ligjin. 22Perëndia i shpall të pafajshëm ata që i 
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besojnë asaj që ai bëri me anë të Jezusit, Mesisë. 
Kjo vlen për të gjithë ata që besojnë pa përjashtim në Mesinë. Para Perëndisë nuk ka 
dallim: 23Të gjithë janë bërë fajtorë dhe kanë humbur praninë e lavdishëm të Perëndisë. 
24Por me anë të veprimit të mëshirshëm të Perëndisë, të gjithë (besimtarët) dalin të 
pafajshëm në saje të Jezusit, Mesisë, i cili, gjithashtu, i çliron ata (nga pushteti i 
mëkatit). 
25-26Perëndia e paraqiti Jezusin para mbarë botës për ta bërë atë flijim pajtues, 
nëpërmjet të cilit shlyhen mëkatet tona. Gjaku i tij që u derdh në kryq, u sjell pajtim të 
gjithë atyre që e pranojnë pa kushte këtë ofertë. Kështu, Perëndia tregon se nuk ishte i 
padrejtë kur nuk i merrte parasysh mëkatet e bëra në ditët e mëparshme, në 
periudhën e durimit të tij.♦  
Por në kohën e tanishme Perëndia na tregon se si i plotëson premtimet (për shpëtimin 
që duhej të vinte). Ai mbetet besnik ndaj dëshirës së tij për t’i shpëtuar njerëzit dhe i 
shpall të pafajshëm të gjithë ata që besojnë në Jezusin dhe në veprën e tij. 
27Ç’vend ka ende për mburrjen (e hebrenjve)? Përjashtohet! E me cilin parim? 
Përmbajtja e Ligjit nuk do ta përjashtonte, por e përjashton besimi. 28Perëndia i shpall 
të pafajshëm njerëzit, megjithëse ata nuk arrijnë t’i plotësojnë kërkesat e Ligjit; Ai 
shpall të pafajshëm cilindo që beson në veprën dhe personin e Jezusit, Mesisë. 29A 
është Perëndia vetëm i hebrenjve? A nuk është Ai edhe i kombeve të tjera? 30Ka vetëm 
një Perëndi të vetëm. Ai i shpall të pafajshëm pa dallim edhe hebrenjtë, edhe 
johebrenjtë që besojnë në të. 
31Disa më paditin për anulimin e Ligjit! E kundërta është e vërtetë, sepse unë vetëm sa 
e vendos Ligjin në vendin e duhur. 
_________ 
♦ Pasojat e flijimit të Mesisë kanë prapaveprim për ata që Perëndia i zgjodhi në kohën e Dhiatës 
së vjetër. 
 
Shembulli i Avrahamit 
(Zan 15,6; Ps 31,1-3) 

Si ndodhi, pra, me të parin tonë, Avrahamin? 2A e shpalli të pafajshëm Perëndia në 
bazë të veprave të tij? Avrahami vërtet kishte bërë vepra për  

të cilat mund të ishte krenar, por jo para Perëndisë! 3Në Shkrimin e shenjtë thuhet: 
Avrahami i besoi (premtimut të) Perëndisë dhe kjo iu llogarit për pafajësi. 4Punëtori e 
merr pagën e tij jo si dhuratë, por sepse e meriton në bazë të punës së tij. 5Para 
Perëndisë është krejt ndryshe: kush pranon se nuk ka asnjë punë (të meritueshme) 
për të treguar, por i beson Atij që i fal plotësisht fajtorët, del i pafajshëm me anë të 
pranimit të faljes. 
6Kështu tha edhe Davidi kur foli për gëzimin e atyre që Perëndia i shpall të pafajshëm, 
megjithëse nuk e meritojnë. 7Lum të gjithë ata të cilëve Perëndia u fal padrejtësinë dhe u 

mbulon mëkatet. 8Lum ai të cilit Perëndia nuk do t’i llogaritë mëkatin. 9A vlen kjo vetëm 
për të rrethprerët apo edhe për të rrethpaprerët? Tashmë thashë: Besimi i Avrahamit 
iu njoh për pafajësi. 10Kur ndodhi kjo? A ishte ai i rrethprerë atëherë apo ende jo? Ai 
ende nuk ishte! 11Rrethprerjen e mori vetëm më vonë si shenjë të pafajësisë që Perëndia 
i kishte dhënë, në saje të besimit të tij. Kështu, Avrahami u bë ati i të gjithë atyre pa 
rrethprerje që i besojnë Perëndisë. Pikërisht ashtu siç e shpalli Perëndia të pafajshëm 
kur nuk ishte rrethprerë ende, ashtu i shpall të pafajshëm edhe ata. 12Dhe vërtet 
Avrahami është edhe ati i të rrethprerëve. Por jo të gjithë të rrethprerët janë fëmijë të 
Avrahamit; janë vetëm ata që i besojnë Perëndisë, siç i besoi edhe vetë Avrahami kur 
nuk ishte rrethprerë ende. 
 
Varet nga besimi 
(Zan 17,10-11; 17,4-6; 22,17-18; 17,5; 15:5; 17,17; Is 53,4-5) 
13Perëndia i premtoi Avrahamit se pasardhësit e tij do të trashëgonin tërë tokën e 
premtuar. Avrahami e mori edhe këtë premtim, jo sepse kishte zbatuar Ligjin, por 
sepse i besoi Perëndisë. 14Në qoftë se premtimi i Perëndisë ishte caktuar për ata që i 
varin shpresat te bindja ndaj Ligjit, atëherë Perëndia do ta kishte zhvleftësuar besimin, 
dhe premtimi i tij do të anulohej. 
15Ligji ngjall vetëm zemërimin e Perëndisë; sepse më anë të Ligjit përcaktohet mëkati. 
16Prandaj Perëndia e ka lidhur premtimin e vet me besimin. Ajo që kishte premtuar Ai, 
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duhej të ishte e lidhur me veprën e tij të mëshirshme (të flijimit të Mesisë për mëkatet 
tona). 
Kështu, ajo që premtoi Perëndia, vlen për të gjithë pasardhësit e Avrahamit; jo vetëm 
për ata që e kanë Ligjin, por edhe për ata që, ashtu si Avrahami, i besojnë premtimit të 
Perëndisë. Avrahami është për të gjithë ne ati ynë, 17sepse Perëndia i tha: Të kam 

emëruar atë të shumë popujve. 
Avrahami i besoi Atij që ringjall të vdekurit dhe që prej asgjëje krijoi gjithësinë. 18Ai 
shpresoi, ndonëse nuk kishte asnjë arsye (të dukshme) për këtë shpresë; ai u 
mbështet vetëm në fjalën e Perëndisë, që Perëndia do ta bënte atë atë të shumë 
popujve. Në të vërtetë, Perëndia i kishte thënë: Pasardhësit e tu do të jenë të shumtë si 

yjet. 19-20Avrahami në atë kohë ishte pothuajse njëqind vjeç. E kishte të qartë se nuk 
mund të kishte fëmijë; edhe gruaja e tij, Sara, nuk mund të lindte më fëmijë. E 
megjithatë, nuk dyshoi në këtë premtim, por e nderoi Perëndinë me besimin e tij të 
palëkundshëm. 21Kishte besim se Perëndia kishte fuqi për të realizuar atë që 
premtonte. 22Prandaj shkruhet për Avrahamin se besimi i tij: iu llogarit për pafajësi.♦ 

Kjo fjalë vlen jo vetëm për vetë Avrahamin, 24por edhe për ne. Perëndia na shpall të 
pafajshëm edhe ne, në qoftë se i besojmë atij. Ai është, megjithatë, Perëndia që e 
ringjalli Jezusin, Zotin tonë, nga të vdekurit. 25Ai e bëri atë të vdiste për të shlyer 
mëkatet tona dhe e ringjalli nga të vdekurit, që ne të marrim pafajësinë. 
________ 
♦ fjfj. kjo iu njoh për drejtësi. d.m.th. një gjendje juridike të drejtë. Llogaritja e drejtësisë do të 
thotë mosllogaritja e mëkatit, në saje të flijimit të Mesisë në vend të mëkatarit, e jo llogaritja e 
jetës së përsosur të Krishtit. 
 
Paqja me Perëndinë 
(Zan 3,6) 

Perëndia, pra, na ka shpallur të pafajshëm, sepse kemi besuar (në Jezusin, 
Mesinë). Tani ndërmjet tij dhe nesh mbretëron paqja. Jezusit, Mesisë, Zotit tonë, ia 

dimë për nder këtë, 2sepse na ka hapur portën drejt mëshirës së Perëndisë, të cilën 
(mëshirë) e kemi marrë me besim dhe e cila tani përcakton jetën tonë. Tani jemi plot 
gëzim dhe siguri, sepse po presim që Perëndia të na japë pjesë në madhështinë që po 
vjen. 3Edhe fakti se duhet të vuajmë për hir të tij, na jep gëzim. Në të vërtetë, e dimë se 
vuajtja e shton vendosmërinë tonë për të qëndruar besnikë ndaj Zotit. 4Kjo 
qëndrueshmëri të çon te pjekuria e karakterit, e cila pastaj krijon shpresën e 
patundshme. 5Kjo shpresë na jep sigurinë që Perëndia nuk do të na braktisë kurrë. 
Tashmë e njohim dashurinë e tij me anë të Shpirtit të shenjtë, të cilin na e dha që të 
banojë brenda nesh. 
6Kur ishim ende nën pushtetin e mëkatit, Jezusi, Mesia, vdiq për ne, armiqtë e 
Perëndisë. 7Kush është gati të vdesë në vend të fajtorit? Shumë-shumë njerëzit mund 
të vendosin ta japin jetën për një njeri pak a shumë të mirë. 8Por Mesia vdiq për ne kur 
ne ishim ende armiq të Perëndisë. Kështu, Perëndia na dëshmoi sa shumë na do. 9Por, 
pasi dolëm të pafajshëm (para gjyqit të Perëndisë), ngaqë Mesia derdhi gjakun e tij për 
ne, është edhe më e sigurt se ai do të na shpëtojë nga dënimi (që po vjen). 10Pasi ne 
ishim ende armiq të Perëndisë kur Mesia (Biri i tij) na pajtoi me Perëndinë me anë të 
vdekjes së tij, aq më tepër, tani që jemi të pajtuar me të, do të shpëtojmë për shkak të 
jetës së tij (brenda nesh). 11Dhe jo vetëm kaq! Objekti i lavdërimit tonë nuk është më 
vetja, por Perëndia, sepse atij ia dimë për nder shpëtimin tonë: Ai na pajtoi me veten 
me anë të Jezusit, Mesisë, Zotit tonë. 
 
Adami dhe Mesia 
12Siç erdhi në botë mëkati me anë të një njeriu, Adamit, (ashtu erdhi edhe shpëtimi nga 
pushteti i mëkatit, me anë të një njeriu, Jezusit). Mëkati i Adamit solli me vete vdekjen, 
dhe kështu të gjithë ranë nën sundimin e vdekjes, sepse të gjithë, pa përjashtim, 
trashëguan pasojat e mëkatit të Adamit. 13Në të vërtetë, edhe para vendosjes së Ligjit 
nga Moisiu, mëkati ishte në botë, megjithëse nuk mund të klasifikohej si mëkat, sepse 
ende nuk ekzistonte Ligji (që e përcakton mëkatin). 14E megjithatë, vdekja (plotësimi i 
mëkatit) kishte nën pushtetin e saj të gjithë njerëzit nga Adami deri te Moisiu, edhe në 
qoftë se ata nuk bënë mëkat në bazë të Ligjit. 
Adami është kundërtipi i Atij që duhej të vinte. 15Por ajo që na dhuron Perëndia me anë 
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të këtij Tjetrit, nuk mund të krahasohet me pasojat e mëkatit të Adamit. Të gjithë 
duhet të vdesin, sepse një njeri ngriti krye kundër Perëndisë. Por me anë të një Njeriu 
tjetër, Jezusit, Mesisë, Perëndia na tregon mëshirën e tij, e cila është aq e madhe, 
16saqë peshon më shumë sesa pasojat e fajit të Adamit. Nëpërmjet dënimit për 
rebelimin e këtij njeriu, Adamit, u bë dënimi i të gjithëve. Por dhurata e pamerituar e 
Perëndisë kapërcen një mori mëkatesh dhe u sjell të gjithë besimtarëve vendimin e 
pafajësisë. 17Me anë të mosbindjes së një njeriu, Adamit, filloi të mbretëronte vdekja. 
Por sa shumë më tepër realizohet me anë të një njeriu, Jezusit, Mesisë! Të gjithë ata që 
e pranojnë amnistinë e Perëndisë, tani do të fitojnë jetën e përjetshme dhe (më vonë) do 
të mbretërojnë bashkë me të. 
18Kështu, nëpërmjet mosbindjes së një njeriu ndodhi që u dënuan të gjithë. Po ashtu, 
bindja e një Njeriu tjetër ndaj vullnetit të Perëndisë, u sjell të gjithë besimtarëve 
vendimin e pafajësisë dhe jetën. 19Duke qenë se një njeri (Adami) ngriti krye kundër 
Perëndisë, të gjithë u bënë fajtorë para Perëndisë. Po ashtu të gjithë (besimtarët) do të 
marrin pafajësinë, sepse një Njeri (Jezusi, Mesia) iu nënshtrua vullnetit të Perëndisë. 
20Ligji u shtua vetëm më vonë, që të demaskohet mëkati. Por atje ku kupa e mëkatit u 
mbush, pikërisht atje doli fitimtare edhe dashuria e Perëndisë. 21Fuqia e mëkatit njihet 
nga vdekja. Fuqia e dashurisë së Perëndisë njihet nga jeta e përjetshme. Këtë jetë ia 
dimë për nder Jezusit, Mesisë, me anë të të cilit ne u çliruam nga mëkatet tona. 
 
Një kundërshtim i menduar 

Cili është përfundimi për ne? A të vazhdojmë të mëkatojmë, që dashuria e 
Perëndisë të tregohet më e fuqishme? 2Kurrsesi! Përsa i përket mëkatit, jemi 

(ligjërisht) të vdekur. Si mund të vazhdojmë të jetojmë nën pushtetin e tij? 3Me anë të 
pagëzimit ne të gjithë jemi (ligjërisht) të lidhur me Jezusin, Mesinë. A nuk e dini çfarë 
do të thotë kjo? Pagëzimi na lidh me vdekjen e tij. 4Kur ne u pagëzuam, u varrosëm 
bashkë me të. Por, siç u ringjall ai nga të vdekurit me anë të fuqisë së Perëndisë, të 
Atit, ashtu tani ne mund dhe duhet të bëjmë një jetë të re. 
5Ashtu siç ishim të bashkuar me Mesinë në vdekjen e tij, ashtu edhe duhet të jetojmë 
bashkë me të. 6Këtë e dimë me siguri: ajo që ne ishim më parë, u kryqëzua me Mesinë 
në kryq. Kështu vdiq personi ynë i mposhtur nga mëkati. Ne nuk duhet të jemi më 
skllevër të mëkatit, 7sepse mëkati nuk mund të kërkojë asgjë nga njeriu i vdekur. 8Pasi 
vdiqëm bashkë me Mesinë, edhe do të jetojmë bashkë me të; për këtë jemi të bindur. 9E 
dimë se Mesia u ringjall nga të vdekurit dhe nuk vdes më. Vdekja nuk ka më asnjë 
pushtet mbi të. 10Mesia vdiq njëherë e mirë për mëkatin. Tani ai jeton për Perëndinë. 
11Ashtu duhet të mbaheni edhe ju: ju jeni të vdekur përsa i përket mëkatit, por, pasi 
jeni të lidhur me Jezusin, Mesinë, ju jetoni për Perëndinë. 
12Prandaj trupi yt i vdekshëm mos të drejtohet nga mëkati! Mos i dëgjoni pasionet 
tuaja! 13Mos i dorëzoni mëkatit asnjë pjesë të trupit tuaj, që ajo të mos përdoret si vegël 
për punën e djallit. Më mirë të viheni në shërbim të Perëndisë si njerëzit që erdhën prej 
vdekjes në jetë. T’ju përdorë Perëndia me të gjitha aftësitë tuaja si armë në luftën për 
punën e tij. 14Mos të mbretërojë më mbi ju mëkati, sepse nuk jetoni më nën regjimin e 
Ligjit, por nën regjimin e mëshirës së Perëndisë. 
 
Analogjia me tregtinë e skllevërve 
15E çfarë atëherë? A do të vazhdojmë të mëkatojmë, ngaqë nuk jetojmë më nën regjimin 
e Ligjit, por nën regjimin e mëshirës së Perëndisë? Aspak! 16Mendohuni pak: atij të cilit 
i nënshtroheni si skllevër, atë duhet edhe ta dëgjoni. Ose viheni në anën e Mëkatit; 
atëherë do të vdisni. Ose viheni në anën e Perëndisë; bindja ndaj tij ju sjell shpëtim. 
17Lavdi Perëndisë! Më parë ishit skllevër të Mëkatit; por tani dëgjoni me gjithë zemër të 
Vërtetën, ashtu siç e keni mësuar. 18Ju jeni të çliruar nga Mëkati dhe tani jeni në 
shërbim të Perëndisë. 
19Unë përdor figurën e shërbimit të skllevërve, që ta kuptoni më mirë se për çfarë është 
fjala. Më parë ju u vutë në shërbim të imoralitetit dhe të padrejtësisë. Kjo ju çoi në një 
jetë që nuk i pëlqeu Perëndisë. Tani ju duhet të viheni në shërbim të së mirës, sepse 
kjo ju shpie në një jetë që i pëlqen Perëndisë. 20Gjersa ishit në shërbim të Mëkatit, nuk 
i kishit detyrim së mirës. 21E ç’dobi kishit? Ju vjen turp kur mendoni për këtë; sepse 
në fund ju priste vdekja. 22Por tani jeni të çliruar nga Mëkati dhe i shërbeni Perëndisë. 
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Ndodh kështu sepse bëni atë që i pëlqen Perëndisë, dhe në fund ju pret jeta e 
përjetshme. 23Mëkati jep pagën e vet: vdekjen. Perëndia, përkundrazi, na jep dhuratën 
e pamerituar: me anë të Jezusit, Mesisë, Zotit tonë, na dhuron jetën e përjetshme. 
 
Liria nga Ligji i shkelur 
(Dal 20,17; Br 5,21; Zan 3,13) 

Vëllezër, ju keni disa njohuri për drejtësinë dhe e keni të qartë se Ligji vlen për 
njeriun vetëm sa ai është gjallë. 2Një grua e martuar, për shembull, është e lidhur 

me burrin e saj vetëm sa ai është gjallë. Kur i vdes burri, ligji që e kishte lidhur me të, 
nuk vlen më për gruan. 3Prandaj, në qoftë se në të gjallë të burrit të saj martohet me 
një burrë tjetër, ajo bën tradhti bashkëshortore. Por, në qoftë se i vdes burri, atëherë 
ligji nuk vlen më për gruan. Ajo nuk bën tradhti bashkëshortore në qoftë se 
bashkëjeton me një burrë tjetër. 
4Ashtu është edhe me ju, o vëllezër! Meqë vdiqët (ligjërisht) bashkë me Mesinë, ju jeni 
të vdekur ndaj Ligjit. Tani i takoni një Tjetri, domethënë Atij që u ringjall nga të 
vdekurit. Prandaj ne duhet të jetojmë në mënyrë që të nderohet Perëndia. 
5Kur ende jetonim sipas vullnetit tonë, trupi ynë ishte nën pushtetin e pasioneve që na 
shtynin në mëkat. Këto pasione i kishte ngjallur edhe Ligji. Kështu, ne bënim atë që na 
çonte në vdekje. 6Por tani jemi të liruar nga Ligji; jemi të vdekur ndaj Ligjit, i cili më 
parë na robëronte. Prandaj nuk i shërbejmë Perëndisë sipas mënyrës së mëparshme, 
sipas shkronjave të Ligjit. Shpirti i tij na jep mundësi t’i shërbejmë në mënyrën e re. 
 
Ligji dhe mëkati 
7A rrjedh nga kjo se Ligji i përket anës së mëkatit? ♦ Kjo nuk është e mundur! E 
megjithatë, pa Ligjin njerëzit nuk do ta dinin se ç’është mëkati. Dëshirat tona të 
mëkatshme nuk do të zgjoheshin, në qoftë se në Ligj nuk do të thuhej: Mos lakmo! 
8Mëkati e shfrytëzoi urdhërimin dhe na nxiti me ndihmën e tij gjithfarë dëshirash të 
zjarrta. Atje ku nuk ka Ligj, mëkati është i vdekur. 9Më parë nuk e njihnim ende Ligjin. 
Atëherë jetonim. Por kur erdhi urdhërimi, mëkati u ngjall, 10dhe ne duhej të vdisnim. 
Urdhërimi që duhej të na jepte jetën, na solli vdekjen, 11sepse mëkati e përdori për të 
na mashtruar dhe për të na vrarë. 12Ligji, pra, i përket anës së Perëndisë; urdhërimet e 
tij pasqyrojnë karakterin e tij: ato janë të drejta dhe të mira. 
13A do të thotë kjo se e mira, Ligji, na ka sjellë vdekjen? Kjo nuk është e mundur! Më 
mirë të themi, mëkati e përdori këtë urdhërim të mirë për të na vrarë. Kështu mëkati 
duhej të demaskohej. Kështu, me anën e urdhërimit duhej të zbulohej e keqja e 
mëkatit. 
14Pa dyshim që Ligji vjen nga Perëndia. Por ne jemi njerëz të dobët, si skllevër të shitur 
te mëkati. 15Prandaj nuk jemi të lirë në sjelljen tonë; d.m.th. nuk bëjmë atë që 
dëshirojmë në të vërtetë, por atë që na turpëron. 16Por, pasi nuk na pëlqen e keqja që 
bëjmë, kështu kemi pranuar vetvetiu se urdhërimi (i Perëndisë) është i mirë. 
__________ 
♦ Rabinët mësuan se zgjidhja e problemit ishte dëgjesa ndaj Ligjit dhe se Shpirti nuk do të jepej 
deri në fund të epokës, sipas Joelit 2,8). Ligji në të vërtetë shërbeu për të mbajtur çifutët të 
paprekur si komb dhe për t'i treguar se ku kishin shkuar keq, në mënyrë që ata të 
mbështeteshin në faljen e Tempullit, por rabinët nuk kishin parë gjërat në lidhje me tempullin 
dhe Mesinë. Jezui vuri në dukje atë që mungonte nga feja e tyre: kryqi dhe Shpirti. 
 
Nuk jemi të zotët e vetes 
17Pra, nuk jemi vetë ne që bëjmë të keqen. Përkundrazi, atë e bën mëkati që na futi në 
dorë.♦ 18E dimë fare mirë se çfarë jemi sipas natyrës, se te ne nuk gjendet asgjë e mirë. 
E duam të drejtën, por jemi tepër të dobët për ta kryer atë. 19Nuk e bëjmë të mirën që 
dëshirojmë të bëjmë, por të keqen që e urrejmë. 20Por, pasi e bëjmë atë që nuk 
dëshirojmë të bëjmë, kështu nuk jemi më të zotët e vetes, por na ka në dorë mëkati. 
21Dihet, pra, se gjithçka zhvillohet kështu: dëshiroj ta bëj të mirën, por në fund fiton e 
keqja. 22Në ndërgjegjen time e pranoj me gëzim Ligjin e Perëndisë. 23Por vërej se sjellja 
ime ndjek një ligj tjetër. Ky ligj e kundërshton ligjin që pranon arsyeja ime. Kjo më bën 
rob të mëkatit, ligji i të cilit cakton sjelljen time. 24-25E pranojmë vërtet Ligjin e Perëndisë 
përsa i përket arsyes sonë, por me sjelljen tonë zbatojmë ligjin e mëkatit. 
Sa njerëz të mjerë që jemi! Kush do të na shpëtojë nga ky rreth i mbyllur? Kush do të 
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na lirojë nga kthetrat e natyrës sonë mëkatare që na çon në vdekje? 
E falënderoj Perëndinë që na jep rrugëdalje me anë të Jezusit, Mesisë, Zotit tonë! 
_________ 
♦ Mëkati është si një parazit: nuk është pjesë e vetes sime të vërtetë. Ekziston një pyetje 
interesante që lind në lidhje me këtë, dhe kjo është interpretimi i kapitullit 7 të Romakëve. A ka 
të bëjë me përvojën e Palit para kthimit të tij (Agustini, Origjen), ose përvojën e krishterë pas 
kthimit (Luteri, Kalvini)? Ne e konsiderojmë këtë të jetë përvoja e Pavlit para kthimit, dhe këtu 
dhe pse: 
1. Shpirti i Shenjtë përmendet vetëm në Romakët 8. 
2. Imazhi që Paul përshkruan është një pamje e humbjes së plotë, jo fitores së pjesshme dhe 
humbjes së pjesshme. 
Përndryshe mund të themi: kjo ndodh kur largoheni nga Shpirti i Shenjtë. 
 
Jeta e re sipas Shpirtit të Perëndisë 
(Zan 17,19) 

Nuk ka, pra, tani kurrfarë dënimi ♦ (me punë të detyruar) për të vuajtur (nën 
robërinë e mëkatit), sepse jeni të lidhur me Jezusin, Mesinë. 2Ju jeni të lirë nga 

parimi që ju çonte në vdekje nëpërmjet mëkatit; tani jeni të çliruar me anë të parimit 
që ju çon në jetë nëpërmjet Shpirtit dhe që ju lidh me Jezusin, Mesinë. 3Atë që Ligji 
nuk mund të arrijë ngaqë ne njerëzit i jemi nënshtruar pushtetit të mëkatit, atë e arriti 
Perëndia. Ai e dërgoi Birin e tij atje ku shfaqet i gjithë pushteti i mëkatit: në një trup 
njerëzor, që të mposhtte atje tërë pushtetin e mëkatit. Me vdekjen e Birit të tij Perëndia 
e zbatoi vendimin e tij gjyqësor duke e dënuar mëkatin në trup, 4në mënyrë që tani te 
ne të plotësohen kërkesat e Ligjit, sepse jeta jonë tani caktohet nga Shpirti i Perëndisë 
dhe jo nga natyra jonë e mëkatshme. 5Kur ndokush jeton sipas natyrës së tij, 
preokupimi i tij është plotësimi i dëshirave të tij; kurse kur në të jeton Shpirti i 
Perëndisë, preokupimi i tij është për t’i dhënë këtij Shpirti vend për veprim. 6Dëshirat e 
mëkatshme të çojnë në vdekje, kurse Shpirti i Perëndisë të dhuron jetë dhe paqe. 
7Njeriu, prej natyrës, ngrihet kundër Perëndisë. Ai nuk e dëgjon Ligjin e Perëndisë dhe 
as që mund ta dëgjojë atë. 8Në të vërtetë, është e pamundur që ndokush ta plotësojë 
vullnetin e Perëndisë në qoftë se drejtohet nga vullneti i tij i mëkatshëm. 9Por ju nuk 
qëndroni më nën sundimin e vullnetit tuaj të mëkatshëm, por nën drejtimin e Shpirtit. 
Përndryshe, nuk do t’ju kishte përvetësuar Shpirti i Perëndisë. Kush nuk e ka Shpirtin 
që jep Mesia, nuk i takon atij. 10Megjithëse Mesia vepron te ju, ju i jeni nënshtruar 
vdekjes fizike për shkak të mëkatit, por meqë Perëndia ju ka pranuar, Shpirti i tij ju 
jep jetën. 11Në të vërtetë, në qoftë se Shpirti i Atij që e ringjalli Jezusin nga të vdekurit 
banon brenda jush, atëherë Perëndia do të ringjallë edhe trupin tuaj të vdekshëm me 
anë të Shpirtit që ju ka dhënë. 
12Vëllezër! Për këtë nuk kemi më detyrime ndaj natyrës sonë njerëzore. 13Në qoftë se 
jetoni sipas natyrës suaj të mëkatshme, do të vdisni. Do të jetoni vetëm atëherë kur ta 
lejoni Shpirtin e Perëndisë të veprojë te ju; vetëm kështu do të mënjanohen dëshirat 
tuaja të mëkatshme. 
14Të gjithë ata që udhëhiqen nga Shpirti i Perëndisë, janë bij të Perëndisë. 15Prandaj ju 
nuk duhet të keni frikë më nga Perëndia. Ai ju ka dhënë Shpirtin e tij  dhe kjo tregon 
se ju nuk jeni skllevër të tij, por fëmijët e tij. Meqë Shpirti i tij jeton brenda jush, i 
themi Perëndisë: «Abba! O Atë!» 16Dhe Shpirti i Perëndisë dëshmon bashkë me shpirtin 
tonë se jemi me të vërtetë fëmijë të Perëndisë. 17Pasi jemi fëmijë të Perëndisë, Perëndia 
do të na japë edhe atë që u premtoi fëmijëve të tij: do të na e japë jetën në madhështinë 
që ia dha edhe Mesisë. Në qoftë se vuajmë me të vërtetë bashkë me Mesinë, atëherë do 
të kemi pjesë në madhështinë e tij.♦♦  
_____________ 
♦ Pali ka trajtuar tashmë zgjidhjen e Perëndisë rreth ndëshkimit të mëkatit (kryq) në kapitullin 5. 
Tani ai merret me zgjidhjen e Perëndisë rreth fuqisë së mëkatit (bindja ndaj Shpirtit të Shenjtë). 
d.m.th ne nuk kemi më asnjë detyrim për të jetuar më nën fuqinë e mëkatit. 
♦♦  Kjo shprehje shënon përsosuri (përputhje të plotë me Mesinë si njeri) e jo hyjnizim. 
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Shpresa e madhe 
18Jam i bindur se madhështia e ardhshme, të cilën Perëndia na e mban gati, është aq e 
madhe, saqë nuk mund të krahasohet me ndonjë gjë që ne duhet të pësojmë tani. 19Të 
gjitha krijesat presin me mall që Perëndia t’i stolisë fëmijët e tij me shkëlqimin e tij. 20 
Perëndia ia nënshtroi vërtet tërë krijesën vdekshmërisë,♦ jo sepse ajo vetë është fajtore, 
por sepse e përfshiu në dënimin që u dha njerëzve. Por krijesës i dha edhe shpresën 
21se një ditë do të çlirohet nga mallkimi i vdekshmërisë. Atëherë ajo nuk do t’i 
nënshtrohet vdekjes, por do të marrë pjesë në jetën e lirë të fëmijëve të Perëndisë. 22E 
dimë se deri tani e tërë krijesa rënkon si gruaja para lindjes. 23Por edhe ne të cilëve 
Perëndia na e dha Shpirtin e tij si fillim të jetës së re, presim me mall që Perëndia të na 
ndryshojë edhe trupin, sepse vetëm atëherë do të realizohet kuptimi i plotë i pranimit 
tonë në familjen e tij. 
24Çlirimi i ardhshëm (i trupit tonë) është i sigurt, por vetëm se ne duhet ta presim atë 
me durim. Ky është kuptimi i shpresës sonë.♦♦ 25Shpresojmë për atë që nuk e shohim 
ende, prandaj edhe e presim me durim. 
26Për këtë na ndihmon Shpirti i Perëndisë. Jemi të dobët dhe as që dimë se çfarë të 
kërkojmë me lutje. Prandaj Shpirti ndërhyn për ne te Perëndia me të lutura që nuk 
mund të shprehen me anë të fjalëve njerëzore. 27Por Perëndia e kupton se çfarë 
dëshiron t’i thotë Shpirti, sepse ai vetë ndërhyn në pajtim me vullnetin e Perëndisë. 
28Por e dimë se për ata që e duan Perëndinë, Shpirti bashkëpunon ♦♦♦ në gjithçka për 
t’ia arritur qëllimit për të cilin Perëndia i thirri sipas planit të tij. 29Sepse, ata që 
Perëndia i ka zgjedhur, edhe i ka paracaktuar për t’i ngjarë Birit të tij, sepse Biri, si i 
ringjalluri, duhej të ishte i pari ndër shumë vëllezër. 30E të gjithë ata që Perëndia i 
paracaktoi për këtë, edhe i thirri. E pasi i thirri, i shpalli të pafajshëm. E atyre që u 
dha pafajësinë, u dha edhe pjesë në madhështinë e tij. 
__________ 
♦  fjfj: kotësi. Te DhV kjo shprehje shënon ndonjëherë fuqitë e errësirës. ♦♦ Rom 8,24 është i 
pari vend ku Pali flet për shpëtimin në kohën e kaluar. Aludime të tjera gjenden tek Ef 2,5 + 8, 2 
Tim 1,9, dhe Tit 3,5. Te letra drejtuar romakëve, besimtari është i shpëtuar nga zemërimi (kap. 
8), nga mëkati (kap. 6), nga mallkimi i ligjit të shkelur (kap. 7) dhe nga vdekja (kap. 8). Tani 
gëzojmë për kesën e parë të shpëtimit, shumica e të cilit ende gjendet në të ardhmen. ♦♦ Shpirti 
na ndihmon në shenjtërimin tonë.  
 
Asgjë nuk mund ta anulojë këtë marrëdhënie me Perëndinë 
(Ps 43,23) 
31Çfarë të themi tjetër? Pasi Perëndia është në anën tonë, kush mund të na mposhtë? 
32Ai nuk kurseu as edhe Birin e tij, por e dorëzoi të flijohej për të gjithë ne. Atëherë, në 
bazë të lidhjes sonë me Birin e tij, si nuk do të na dhurojë gjithçka? 33Askush nuk 
mund t’i paditë ata që ka zgjedhur Perëndia, sepse Perëndi ua dha pafajësinë vetë. 
34Askush nuk mund t’i dënojë, sepse Jezusi, Mesia, vdiq për ta. Jo vetëm kaq, por edhe 
u ringjall nga të vdekurit. Ai qëndron në vendin e plotfuqisë pranë Perëndisë dhe 
ndërmjetëson për dobinë tonë. 
35Atëherë a ka ndonjë gjë që të na ndajë nga Mesia dhe nga dashuria e tij për ne? 
Vuajtjet? Vështirësitë? Përndjekja? Uria? Skamja? Rreziku apo vdekja? – 36Në Shkrimin 
e shenjtë thuhet: Meqenëse të takojmë ty, jemi vazhdimisht në rrezik për vdekje. Na 

mbajnë për dele që mund t’i therin kur të duan. – 37Jo, në të gjitha këto ne triumfojmë 
me ndihmën e Atij që na ka dashur. 38Jam plotësisht i bindur se asgjë nuk mund të na 
ndajë nga dashuria e tij: as vdekja e as jeta, as engjëjt e as fuqitë e tjera, as gjërat e 
tanishme e as gjërat e ardhshme, 39as ndonjë gjë në qiell e as ndonjë gjë në ferr. Me 
anë të Jezusit, Mesisë, Zotit tonë, Perëndia shprehu dashurinë e vet për ne. Prandaj 
nuk ka asgjë në mbarë botën që mund të na ndajë ndonjëherë nga dashuria e Perën-
disë. ♦ 
________ 
♦ d.m.th, Dashura e zgjedhjes (hebr. hen) dhe të besnikërisë ndaj besëlidhjes (hebr. hesed). 
Zoti na ka shpëtuar nga dënimi i mëkatit, po na shpëton nga fuqia e mëkatit, do të na shpëtojë 
nga prania e mëkatit, dhe do të na lavdërojë me rastin e ringjalljes. 
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A e mohoi Perëndia popullin e vet të zgjedhur? 
(Dal 4,22; Zan 21,12; 18,10; 25,23; Mal 1,2-3; Dal 33,19; 9,16) 

Për këtë që ju them tani, është dëshmitar Mesia. Edhe ndërgjegjja ime, me anë të së 
cilës më flet Shpirti i shenjtë, e vërteton se po flas të vërtetën. 2-3Po vuaj thellësisht 

dhe vazhdimisht në zemrën time për shkak të vëllezërve, njerëzve të popullit tim. Për 
hirin e tyre edhe do të pranoja të ndahesha përjetë nga Mesia. 4Në të vërtetë, ata janë 
izraelitë, popull i zgjedhur i Perëndisë ♦ të cilët Perëndia i pranoi si birin e tij dhe të 
cilëve u tregoi madhështinë e tij. Atyre u dha premtimet e tij, si edhe Ligjin. Tek ata 
kishte Tempullin e tij dhe atyre ua premtoi shpëtimin e ardhshëm. 5Ata janë 
pasardhësit e Avrahamit, Izakut dhe Jakovit. Edhe Mesia, shpëtimtari i premtuar, u 
takon atyre përsa i përket rrjedhës së tij njerëzore. Për të gjitha këto i qoftë lavdi 
Perëndisë përgjithmonë! Amen.♦♦  
6Nuk ma merr mendja se fjala e Perëndisë mund të anulohet. Por jo të gjithë izraelitët i 
takojnë popullit të Perëndisë. 7Meqë rrjedhin nga Avrahami, kjo nuk do të thotë se ata 
janë fëmijë të vërtetë të Avrahamit. Perëndia i tha Avrahamit: Vetëm me anë të Izakut 

do t’jua jap pasardhësit që ju kam premtuar. 8Kjo do të thotë: Fëmijë të Perëndisë nuk i 
bën prejardhja e natyrore familjare. Vetëm ai që lind siç lindi Izaku, në bazë të 
premtimit të Perëndisë, u përket pasardhësve të vërtetë të Avrahamit. 9Lindja e Izakut 
u shpall kështu me premtim hyjnor: Vitin tjetër do të kthehem në këtë kohë, e atëherë 

Sara do të lindë djalë. 
10Kështu ndodhi edhe me fëmijët e Rivkës. Të dy bijtë e saj kishin për atë stërgjyshin 
tonë, Izakun. 11-12Por Perëndia donte që ta kishim të qartë se zgjedhja e tij varej vetëm 
nga vendimi i tij i lirë. Prandaj i tha Rivkës: I linduri i parë do t’i shërbejë të dytit.♦♦♦ 
Këtë e tha para lindjes së tyre, shumë kohë para se njëri ose tjetri të bënte diçka të 
mirë ose të keqe. Zgjedhja e tij nuk kishte për bazë asnjë veprim njerëzor, por rridhte 
nga vullneti i tij i lirë. 13Në një vend tjetër thuhet: Jakovin e kam zgjedhur, kurse Ezavin 

jo. 
14A del nga kjo që Perëndia është i padrejtë? Aspak! ●15Moisiut i tha: Kam mëshirë për 

atë që dua unë, dhe kam dhimbje për atë që dua unë. 16Prandaj nuk është çështja për 
vullnetin ose kërkesat e njerëzve, por vetëm për mëshirën e Perëndisë. 17Kështu, edhe 
Perëndia i dërgoi fjalë faraonit: Të kam emëruar mbret, që me anën tënde të tregohet 

pushteti im, e që emri im të bëhet i njohur në mbarë botën. 18Prandaj është e qartë se 
Perëndia vepron plotësisht sipas vullnetit të vet të lirë; për njërin ka mëshirë, kurse 
tjetrin e bën aq kokëfortë, saqë nuk do t’ia dijë për asgjë. 
__________ 
♦ Ata janë të zgjedhur si komb, por jo domosdoshmërisht si individë. 
♦♦ mund të përkthehet edhe si vijon: Ai (Mesia) është Perëndi mbi të gjitha, i lavdëruar në jetë 
të jetëve. ● Kjo pasqyrohet në nënshtrimin e mëvonshëm të Edomit nga Izraeli. ♦♦♦ Në të 
njëjtën mënyrë që Perëndia e ngurtësoi faraonin, ai e ngurtësoi Izraelin si komb. E padrejte? Jo, 
sepse në çdo rast u ruajt vetëm një mbetje në Dhiatën e Vjetër: parimi i zgjedhjeve ende 
zbatohej. 
 
 
Perëndia zgjedh atë që do Ai 
(Is 29,16: 45,9; Hosh 2,23; 1,10; Is 10,22-23; 1,9; 28,16) 
19Do të ketë kundërshtime të tilla si: «Përse atëherë Perëndia na kërkon neve llogari për 
sjelljen tonë? Pasi na ka plotësisht në dorë, atëherë nuk mund të sillemi ndryshe!» 
20Por le të mendojmë pak se cilët jemi ne! Si guxojmë ta kritikojmë Perëndinë? A i thotë 
vepra krijuesit të vet: «Përse më ke krijuar kështu?» 
21Mendo për poçarin: ai ka të drejtë ta përdorë deltinën e tij siç i pëlqen. Prej së njëjtës 
baltë mund të bëjë dy enë të ndryshme: njërën për të zbukuruar tryezën e gostisë, 
kurse tjetrën si kosh për mbeturina. 
22Perëndia donte ta tregonte zemërimin dhe pushtetin e tij në njërin; por edhe atë që 
ishte caktuar për humbje, e duroi me durim të madh.♦ 23Në tjetrin donte të tregonte se 
sa e madhe është shpirtmadhësia e tij – d.m.th. tek ata, për të cilët kishte mëshirë e të 
cilët i kishte paracaktuar për të pasqyruar madhështinë e tij, ♦♦ 24d.m.th. te ne që 
Perëndia na thirri prej të gjithë popujve, e jo vetëm prej popullit izraelit. 
25Ai ka thënë nëpërmjet profetit Hoshea: Në qoftë se nuk ishit më parë populli im, tani po 

ju them: Ju jeni populli im; e në qoftë se nuk keni qenë më parë të dashur për mua, tani 
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do t’ju pranoj me dashuri. 26Ata të cilëve u kisha thënë: Ju nuk jeni populli im, tani do të 
quhen Bijtë e Perëndisë së gjallë. 
27Ndërsa për popullin e Izraelit profeti Isaia thotë: Edhe në qoftë se izraelitët ishin të 

shumtë në numër sa ç’është rëra e detit, vetëm një pakicë do të shpëtojë. 28Zoti do ta 

zbatojë planin e tij ndër popujt e tokës plotësisht, por edhe me kufi.  

29Është kështu siç profetizoi Isaia: Në qoftë se Zoti i gjithësisë nuk do të kishte kursyer 

një tepricë, me ne do të ndodhte si me Sodomin dhe me Amorën. 
__________ 
♦ Bëhet fjalë për faraonin dhe egjiptianët në kohën e Daljes. ♦♦ Imazhi i lavdishëm i Perëndisë 
në ne do të restaurohet plotësisht kur marrim trupat e ringjalljes.. 
 
 
Jezusi, Mesia – guri i pengesës 
(Lev 18,5: Br 30,12-14; Joel 2,32; Is 52,7; Is 53,1; Ps 18,5; Br 32,21; Is 65,1; 65,2) 
30Ç’kuptojmë nga kjo? Këtë e kemi të qartë: njerëzit e popujve të tjerë morën pafajësinë, 
megjithëse nuk e kërkuan këtë udhë të shpëtimit. Perëndia i shpalli të pafajshëm, 
sepse besuan (në Mesinë dhe në veprën e tij). 31Por populli i Izraelit, që kërkonte ta 
merrte pafajësinë duke zbatuar Ligjin, nuk arriti. 32Pse jo? Sepse nuk donte të besonte 
(në Mesinë dhe në veprën e tij), por kërkonte ta merrte pafajësinë me anë të veprave të 
tij. Kështu dështuan, sepse u përplasën me «Gurin e pengesës»,♦ 33për të cilin Perëndia 
thotë: Unë hedh në malin e Cionit një themel të sigurt, një gur në të cilin ata përplasen, 

një shkëmb që shkakton rënien e tyre. Por kush beson në të, nuk do të humbasë. 
Vëllezërit e mi, i lutem Perëndisë, sepse dëshiroj me gjithë zemër që populli im 
të shpëtojë. 2Mund t’ju dëshmoj se me kaq zjarr marrin mundimin të kryejnë 

vullnetin e Perëndisë. Por zelli i tyre nuk ka për bazë një njohje të drejtë të Perëndisë. 
3Ata nuk kuptojnë se njeriu shpallet i pafajshëm me anë të besimit (te Mesia). Ata 
kërkojnë të shpallen të pafajshëm me anë të veprave të tyre (meritueshme), kështu që 
nuk e pranuan udhën e Perëndisë për shpëtim. 4Por që nga ardhja e Mesisë periudha e 
Ligjit mbaroi. Tani të gjithë (besimtarët) shpallen të pafajshëm me anë të besimit (te 
Mesia). 
5Për ata që kërkojnë të shpallen të pafajshëm në bazë të Ligjit, vlen ajo që shkroi 
Moisiu: Kush i zbaton urdhërimet e Perëndisë, atij do t’i shkojnë punët mbarë. 
6Përkundrazi, për ata që e marrin pafajësinë në bazë të besimit të tyre (te Mesia), vlen: 
Nuk ka nevojë të pyesësh: Kush do të ngrihet në qiell? – d.m.th. për të bërë që të zbresë 
Mesia ♦♦  As nuk ka nevojë të pyesësh: Kush do të zbresë në botën e të vdekurve? – 
d.m.th. për të bërë që Mesia të ngrihet nga të vdekurit.♦♦♦  Përkundrazi, thuhet: Lajmi i 

Perëndisë është pranë teje; është në gojën tënde dhe në zemrën tënde. 
Këtu është fjala për lajmin që shpallim ne: për Perëndinë vlen para së gjithash besimi 
(te Mesia). 9Prandaj, në qoftë se ti pranon me gojë: «Jezusi është Zot» dhe në qoftë se 
beson me gjithë shpirt se Perëndia e ka ringjallur atë nga të vdekurit (për të na dhënë 
neve pafajësinë), atëherë do të shpëtosh. 10Kush beson me gjithë shpirt (në Mesinë), 
shpallet i pafajshëm; kush pranon me gojë (se Jezusi është Zot), do të shpëtojë. 11Për 
këtë thuhet (në Shkrimin e shenjtë): Kush beson në atë, nuk do të humbasë. 12Kjo vlen 
për të gjithë: këtu nuk ka dallim ndërmjet hebrenjve dhe johebrenjve. Të dyja palët 
kanë të njëjtin Zot. Ai u dhuron me tepri të gjithë atyre që besojnë në Të. 13Në Shkrimin 
e shenjtë thuhet gjithashtu: Kushdo që do ta thërrasë Zotin për shpëtim, do të shpëtojë. 

___________ 

 ♦ Meqenëse hebrenjtë e trajtonin Ligjin si arsye për të marrë merita (kështu duke 
hequr aspektin personal nga marrëdhënia me Perëndinë), ky iu bë jo trampolinë, por 
pengesë. Është e rëndësishme të kuptojmë kontekstin e diskutimit që vijon. Pali po i 
përgjigjet një kundërshtimi hebre që pohon se Perëndia nuk po bën padrejtësi t'i 
mënjanojë hebrenjtë për të shpëtuar johebrenjtë. Ai gjithashtu merret me pyetjen se 
pse hebrenjtë si një tërësi nuk e kanë pranuar Ungjillin. A nuk provon kjo se Jezusi 
nuk është Mesia? ♦♦ Sikur të mos ishte trupëzuar. ♦♦♦ Sikur të mos ishte ringjallur. Të 
dyja këto justifikime çifute kundërshtohen nga trupëzimi dhe ringjallja përkatësisht. 
Nuk është sikur këto dy ngjarje nuk kanë ndodhur. 
 

14Ata mund ta thërrasin Zotin për shpëtim vetëm në qoftë se i besojnë atij. E ata mund 
t’i besojnë atij, vetëm në qoftë se e dëgjojnë lajmin për shpëtim. Por ky lajm duhet t’u 
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shpallet më parë, 15dhe me këtë lajm duhet të dërgohen lajmëtarë. Dhe kjo tashmë ka 
ndodhur! U realizua ajo që ishte parathënë: Çfarë gëzimi është kur vijnë lajmëtarët që 

sjellin lajmin e mirë! 
16Por këtë lajm të mirë nuk e pranuan të gjithë. Profeti Isaia tha: O Zot, kush i beson 

lajmit tonë? 17Besimi, pra, lidhet me lajmin që shpallet; e lajmi lidhet me fjalën që flet 
vetë Mesia. 
18Apo ndoshta hebrenjtë nuk e dëgjuan këtë lajm? Natyrisht, e dëgjuan! Në të vërtetë, 
edhe në Shkrimin e shenjtë thuhet: Dëshmia e tyre përhapet nëpër tërë botën, gjer në 

kufijtë më të largët. ♦ 
19Apo ndoshta nuk e kuptuan lajmin? Përgjigjja gjendet te Moisiu: Unë do t’ju bëj 

xhelozë për një popull që nuk është i njohur – thotë Perëndia. – Unë do t’ju zemëroj për 

një popull që nuk (më) njeh. 20Në librin e profetit Isaia thuhen edhe këto fjalë të 
guximshme: Më gjetën ata që nuk më kërkonin – thotë Perëndia. – Unë iu shfaqa atyre që 

nuk më kërkonin. 21Për Izraelin, përkundrazi, në të njëjtin vend thuhet: 
Gjithë kohën i shtriva duart e mia drejt popullit të pabindur që nuk donte t’ia dinte për 

mua. 

_______ 
♦ Pali ua kishte predikuar ungjillin çifutëve gjithkund në perandorinë romake. 
 
Vetëm një pjesë e hebrenjve u pranua 
(1 Mbr 19,10.14,18, Br 29,4; Is 29,10; 68,23-34) 

Tani po pyes: A e mohoi Perëndia popullin e vet? Kjo është e pamundur! Unë 
jam vetë hebre (i kthyer), pasardhës i Avrahamit prej fisit të Benjaminit. 

2Perëndia nuk e ka mohuar popullin që zgjodhi që nga fillimi. Ju kujtohet se si u 
ankua profeti Elija te Perëndia për këtë popull: 3O Zot, – tha, – altarët e tu i kanë rrëzuar 

dhe profetët e tu i kanë vrarë. Vetëm unë kam mbetur, dhe tani ata duan të më vrasin 

edhe mua! 
4E çfarë iu përgjigj Perëndia? Jo, lashë për vete shtatë mijë burra, të cilët nuk e 

adhuruan idhullin Baal. 5E njëjta gjë vlen edhe tani: nga mëshira e tij, Perëndia zgjodhi 
një pakicë. 6Kjo zgjedhje nuk bazohet në veprat e tyre; ndryshe, mëshira e tij nuk do të 
ishte mëshirë e vërtetë. 
7Çfarë të themi, pra? Populli izraelit në tërësi nuk e fitoi atë për të cilën mundohej. E 
fituan vetëm ata që Perëndia i zgjodhi prej këtij populli. Të tjerët bënë veshin e 
shurdhër ndaj thirrjes së Perëndisë. 8Për këta thuhet: Perëndia u dha shpirtin e 

verbimit, në mënyrë që me sytë e tyre të mos shohin dhe me veshët e tyre të mos 

dëgjojnë, madje deri në ditën e sotme. 9E Davidi tha: Festat e flijimit u bëfshin kurth dhe 

lak, dënim dhe shkatërrim. 10U verbofshin, që të mos shohin më; kërruse përgjithmonë 

kurrizin e tyre nën zgjedhën e robërisë. 
 
Asnjë arsye për mendjemadhësi 
11Tani po pyes: A mos është i përhershëm mohimi i hebrenjve? Jo, por, pasi ata nuk 
dëgjuan, shpëtimi u erdhi popujve të tjerë. Kështu, hebrenjtë duhej të digjeshin nga 
smira për ta. 12Fajësia e tyre i solli botës fitim të madh dhe mohimi i tyre u bë burim i 
bekimit për popujt e tjerë. Aq më tepër do të jetë fitim për botën kur i tërë Izraeli të 
kthehet te Perëndia! ♦ 
13-14Tani po u drejtohem johebrenjve që ndodhen mes jush. Detyra ime si apostull vlen 
për popujt johebrenj dhe për këtë i jam mirënjohës Perëndisë. Në të vërtetë, ndoshta 
me anë të shërbimit tim misionar mund ta nxit popullin tim drejt ambicies, dhe kështu 
të shpëtoj, të paktën, disa prej tyre. 15Kur Perëndia i mohoi ata, kjo do të thoshte për 
paganët (që besojnë) pajtim me Perëndinë. Çfarë do të ndodhë kur Perëndia t’i pranojë 
përsëri? Atëherë do të jetë si kalim prej vdekjes në jetë!  
16Kur, pas të korrave, buka e parë i kushtohet Perëndisë, kjo do të thotë se edhe të 
gjitha bukët nga këto të korra i janë kushtuar atij. Në qoftë se pema mbillet për nder të 
Perëndisë, i përkasin atij edhe degët. 17Disa degë nga ulliri i butë u prenë dhe ju u 
shartuat midis degëve të tjera që mbetën. Megjithëse ju rridhni nga ulliri i egër, ju tani 
merrni pjesë në lëngun e mirë të ullirit të butë. 
18Prandaj ju nuk duhet t’i përbuzni degët që u prenë. Për çfarë mbaheni ju? Nuk i 
mbani ju rrënjët, por rrënjët ju mbajnë ju! 19Ndoshta do të thoni: «Degët u prenë që ne 
të zëmë vendin e tyre!» 20Keni të drejtë. Por ato u prenë, sepse nuk e pranuan 
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amnistinë e Perëndisë. E ju u shartuat, sepse e pranuat atë. Prandaj mos u bëni 
mendjemëdhenj, por qëndroni me frikë! 21Perëndia nuk i kurseu hebrenjtë, megjithëse 
janë degë natyrore. A mendoni ju se ai do t’jua zbutë juve dënimin (në qoftë se nuk 
besoni)? 
22Nga kjo mund të shihni mirësinë dhe, njëkohësisht, rreptësinë e Perëndisë. Ai vepron 
rreptësisht ndaj atyre që e mohojnë atë. Juve ju tregon mirësinë e vet; ju duhet të 
qëndroni në këtë mirësi. Përndryshe, edhe ju do të priteni. 23Porsa hebrenjtë ta 
ndërpresin mospranimin e amnistisë së Perëndisë, ata do të shartohen përsëri (me 
ullirin e butë). Perëndia ka pushtet ta bëjë edhe këtë. 24Ju njerëzit nga popujt e tjerë 
jeni si degët e ullirit të egër të shartuar kundër natyrës me ullirin e butë. Perëndia do 
ta ketë më të lehtë t’i shartojë hebrenjtë si degët natyrore me pemën prej së cilës 
rrjedhin. 
________ 
♦ Perëndia përkohësisht e ka lënë mënjanë kombin hebre, por tani është duke i shpëtuar 
hebrenj individualë, por më vonë të gjithë Izraeli do të shpëtohet dhe kombi do të rivendoset në 
vendin e tij të duhur në planin e Perëndisë 
 
Në fund do të shpëtojë mbarë Izraeli 
(Is 59,20; Jer 31,33-34; Is 55,8; 40,13) 
25Unë do t’ju njoh me planin e Perëndisë, vëllezër, që të mos vini në përfundim të 
gabuar për shkak të mençurisë suaj të pretenduar. Perëndia, vërtet, caktoi që një pjesë 
e popullit hebre të mos e dëgjojë thirrjen e tij. Por kjo vlen vetëm deri atëherë kur të 
shpëtojë numri i plotë i atyre që janë të thirrur nga popujt e tjerë. 26Vetëm atëherë do të 
shpëtojë mbarë Izraeli, sepse në Shkrimin e shenjtë thuhet: Çlirimtari do të vijë për hir 

të Izraelit dhe do t’ia heqë atij fajësinë që u shkaktua nga rebelimi i pasardhësve të 

Jakovit. 27E kjo është besëlidhja që do të lidh me ta, thotë Perëndia; do t’ua fal të gjitha 

mëkatet. 
28Ata u bënë armiq të Perëndisë që ju ta dëgjoni lajmin e mirë. Por, pasi Perëndia i 
zgjodhi të parët e tyre, ata ende janë populli i tij i zgjedhur. 29Kur Perëndia zgjedh 
ndokënd dhe e bekon atë, nuk e tërheq vendimin e tij. 30Ju të tjerët nuk e dëgjuat më 
parë Perëndinë; por, meqë ata (hebrenjtë) nuk e dëgjuan atë, tani Perëndia jua tregoi 
juve mëshirën e tij. 31Ata nuk e dëgjuan Perëndinë, sepse ai donte t’ju tregonte juve 
mëshirën e tij; por në fund edhe ata do ta gjejnë mëshirën. 32Perëndia lejoi që të gjithë, 
pa përjashtim, të bëhen robër të mosbindjes, sepse dëshiron të ketë mëshirë për të 
gjithë, (hebrenj e johebrenj). 
 
Askush nuk mund t’i kuptojë mendimet e Perëndisë 
33Mëshira e Perëndisë është me të vërtetë e pakufishme! Mençuria e tij është e pafund! 
Gjithçka që ai bën, është e pazbulueshme. Kush mund t’i shpjegojë vendimet e tij? 
Kush mund t’i kuptojë udhët e tij? 34Me të vërtetë: Kush i njeh mendimet e Zotit? A thua 

ai ka nevojë për ndonjë këshilltar? 35Kush i dha Perëndisë ndonjëherë diçka dhe për këtë 

të mund t’i kërkonte atij shpërblim? 36Perëndia krijoi gjithësinë; gjithçka ekziston me anë 
të tij dhe gjen në të arsyen e ekzistencës së saj. Qoftë lavdëruar përgjithmonë e jetë! 
Amen! 
 
Jeta jonë në shërbim të Perëndisë 
(Fu 3,7; Br 32,35; Fu 25,21-22) 

Vëllezër, pasi Perëndia kishte mëshirë për ne, ju bëj thirrje: Vëreni tërë jetën 
tuaj në dispozicion të Perëndisë. Kushtojani atij veten tuaj si flijim të gjallë që 

do t’i pëlqejë. Kështu do ta adhuroni Perëndinë siç duhet. 2Mos lejoni që t’ju kushtëzojë 
bota. Përkundrazi, pranoni të shndërroheni plotësisht. Pranoni t’i jepni vetes një 
pikëpamje të re. Atëherë do ta kuptoni çfarë kërkon Perëndia prej jush. Atëherë do ta 
dini çfarë është e mirë dhe e përsosur dhe çfarë i pëlqen Perëndisë. 
 
Dhuntitë dhe shërbesa në gjirin e kishës 
3Meqë Perëndia me mëshirën e tij më emëroi apostull, sipas dhuntisë që më dha Ai, i 
drejtohem secilit prej jush. Askush mos ta çmojë veten më tepër sesa vlen. Qëndroni të 
thjeshtë dhe vlerësojeni veten sipas aftësisë që ju dhuroi Perëndia (për të plotësuar 
detyrën tuaj në bashkësi). 
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4Mendoni për trupin njerëzor: ai ka shumë pjesë të ndryshme dhe çdo pjesë ka detyrën 
e vet të veçantë; por trupi mbetet i bashkuar. 5Kështu është me ne; megjithëse jemi të 
shumtë, ne të gjithë, të lidhur me Mesinë, formojmë një njësi. Ne, pjesët, jemi të lidhur 
me njëri-tjetrin si pjesët që plotësojnë njëra-tjetrën. 6Kemi dhunti të ndryshme, ashtu 
siç na i dha Perëndia me mëshirën e vet. Por duhet t’i përdorim ato siç duhet. 
Njëri ka dhuntinë për të profetizuar: le të ushtrohet në përputhje me fenë. 7-8Tjetri ka 
aftësinë t’i shërbejë kishës në rast nevoje; le të shërbejë ashtu. Ndonjë tjetër është i zoti 
të mësojë të tjerët: le t’i mësojë. Edhe tjetri ka dhuntinë e urtësisë; le të japë këshilla. 
Kush u ndan ndihmën me të holla anëtarëve nevojtarë të kishës, t’i ndajë ato me 
paanësi dhe ashtu siç duhet. Kush pranon të bëjë detyra për bashkësinë, t’i kryejë ato 
me pasion. Kush u bën të mira të tjerëve, t’i bëjë ato me gëzim. 
 
Udhëzime për një jetë sipas Shpirtit të Perëndisë 
9Dashuria juaj duhet të jetë e sinqertë. Largohuni me neveri nga veprat e këqija ; bëni 
me pasion vepra të mira. 10Në bashkësi ta doni njëri-tjetrin përzemërsisht si vëllai 
vëllanë dhe ta nderoni njëri-tjetrin siç duhet. 11Mos u bëni të pakujdesshëm, por 
pranoni të mbusheni me Shpirtin e shenjtë dhe t’i shërbeni Zotit me gatishmëri. 
12Shpresa jote t’ju japë gëzim, qëndroni të palëkundshëm në çdo ngushticë, bëhuni të 
palodhshëm në lutje. 13Ndihmoni bashkëbesimtarët nevojtarë dhe jini mikpritës. 
14Lutjuni Perëndisë t’i ndihmojë ata që ju përndjekin. Mos iu lutni t’i dënojë. 15Gëzohuni 
me ata që gëzohen, qani me ata që qajnë. 16Jetoni në harmoni me njëri-tjetrin. Mos 
kërkoni nder dhe pozitë, por kujdesuni për njerëzit e thjeshtë dhe për të shtypurit. Mos 
u mburrni me njohuritë tuaja. 
17Në qoftë se ndokush ju bën një të keqe, mos ia ktheni me po atë monedhë. Kini 
kujdes t’u bëni mirë të gjithë njerëzve. 18Aq sa keni mundësi, bëni gjithçka për të jetuar 
në paqe me të gjithë njerëzit. 19Mos u hakmerrni, miq të dashur, por lërjani Perëndisë 
t’i dënojë në qoftë se ai vendos kështu, sepse thuhet : Unë, Zoti, ruaj për vete të drejtën 

e hakmarrjes ; unë vetë do t’i dënoj. 20Veproni sipas fjalës në Shkrimin e shenjtë : Kur 

armiku yt është i uritur, jepi të hajë, e kur ka etje, jepi të pijë ! Kështu do ta turpërosh. 
21Mos lejoni t’ju mundë e keqja, por merre iniciativën – ngadhënjeni mbi të keqen me 
vepra të mira. 
 
Detyrat ndaj shtetit 

Secili duhet t’i bindet pushtetit të shtetit, sepse nuk ka pushtet shtetëror që 
nuk është vendosur nga Perëndia. 2Prandaj kush ngre krye kundër pushtetit 

shtetëror, kundërshton rendin e vendosur nga Perëndia dhe për këtë do të dënohet. 
3Kush vepron mirë, nuk ka nevojë të ketë frikë nga pushteti. Vetëm ata që veprojnë 
keq, kanë nevojë të kenë frikë. Në qoftë se dëshironi të jetoni pa frikë ndaj pushtetit, 
atëherë bëni atë që duhet bërë dhe do të gjeni miratimin e shtetit. 4Në të vërtetë, ai 
është në shërbim të Perëndisë që t’ju ndihmojë për të bërë të mirën. Në qoftë se veproni 
keq, atëherë ju duhet të keni frikë prej tij, sepse fuqia e plotë për të dënuar sipas ligjit i 
përket shtetit. Në emër të Perëndisë shteti dënon ata që bëjnë keq. 5Prandaj ju duhet t’i 
nënshtroheni pushtetit shtetëror, jo vetëm nga frika e dënimit që vjen nga Perëndia, 
por edhe sepse kështu ju bind ndërgjegjja. 
6Meqë pushteti shtetëror është në shërbim të së mirës, ju i paguani edhe tatim. 
Përfaqësuesit e pushtetit shtetëror e plotësojnë detyrën e Perëndisë kur kujdesen 
vazhdimisht për përmbajtjen e rendit ligjor. 7Prandaj jepini secilit atë që i përket: kujt i 
përket tatim, tatimin, kujt i përket dogana, doganën; kujt i përket nderimi, nderimin; 
kujt i përket respekti i veçantë, respektin. 
 
Jeta në dritë 
(Dal 20,13 – 15,17; Lev 19,18; Br 5,17 – 19,21) 
8Askujt të mos i keni tjetër detyrim përveç detyrimit që të doni njëri-tjetrin, sepse ai që 
e do tjetrin, e ka plotësuar Ligjin përsa i përket tjetrit. 9Në të vërtetë, urdhërimet: Mos 

bëj tradhti bashkëshortore! Mos vrit ! Mos vidh ! Mos lakmo ! e të gjitha urdhërimet e 
tjera përmblidhen në këtë fjalë : Duaje të afërmin tënd si veten ! 10Dashuria nuk i bën 
keq tjetrit, prandaj dashuria është plotësimi i kërkesave të Ligjit. 
11Këtë merreni për zemër ! Ju e dini se në ç’kohë jetojmë. Tani është koha të zgjoheni 
nga gjumi, sepse çasti i shpëtimit tonë të fundit tani është më afër se kur besuam (në 
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Mesinë). 12Nata po mbaron, së shpejti do të jetë dritë. Prandaj të mos bëjmë vepra që i 
përkasin errësirës, por të luftojmë me armët e dritës. 13Të jetojmë ashtu siç i përket 
dritës. Mos jini grykës ose pijanecë, mos bëni jetë të shthurur, mos jini grindavecë ose 
xhelozë ! 14Ta caktojë Jezusi, Mesia, tërë sjelljen tuaj ! Mos t’ju robërojnë dëshirat e 
mëkatshme dhe instinktet tuaja. 
 
Jeta në bashkësi 
(Is 45,23) 

Pranojeni në bashkësi atë që ka besim të dobët, por jo me qëllim që të grindeni 
me të për skrupujt e tij. 

2Njëri mendon se mund të hajë çdo gjë, ndërsa tjetri ka frikë të bjerë në mëkat, dhe 
parapëlqen të hajë vetëm ushqim bimor. 3Kush ha mish, të mos e përbuzë tjetrin, por 
ai që nuk ha mish, të mos e gjykojë tjetrin, sepse Perëndia e pranoi në bashkësi me 
vetveten. 4Si guxon ta gjykosh shërbëtorin e tjetrit ? Vetëm i Zoti i tij mund të vendosë 
nëse jep shërbim të kënaqshëm ose jo. Por ai do të dalë mirë, sepse Zoti do ta bëjë të 
dalë mirë. 
5Për njërin, ditët e veçanta kanë kuptim të veçantë, kurse për tjetrin, të gjitha ditët 
janë krejt njësoj. Kryesorja është që secili të veprojë me bindje. 6Kush e çmon një ditë si 
më të rëndësishme se një tjetër, bën kështu për nder të Zotit. Kush ha gjithçka pa 
dallim, gjithashtu bën kështu për nder të Zotit, sepse e falënderon Perëndinë për 
ushqimin e tij. Edhe ai që nuk pranon të hajë gjëra të caktuara, do ta nderojë Zotin. 
Edhe ai e falënderon Zotin për ushqimin e tij. 
7Askush prej nesh as jeton e as vdes pavarësisht nga të tjerët. 8Në qoftë se jetojmë, 
jetojmë për Zotin, e në qoftë se vdesim, vdesim për Zotin. Zotit i takojmë si në jetë, 
ashtu edhe në vdekje. 9Në të vërtetë, Mesia vdiq dhe u ringjall nga të vdekurit që të 
bëhet Zot i të gjallëve edhe i të vdekurve. 
10Përse, pra, e gjykon vëllanë tënd? Ose përse e përbuz atë? Ne të gjithë do të 
qëndrojmë para Perëndisë, që Ai të na gjykojë. 11Në Shkrimin e shenjtë thuhet: 
Përbetohem, – thotë Zoti, – secili do të përkulet para meje dhe do të më bëjë nderimet e 

duhura (si gjykatësit të tij). 12Secili prej nesh do t’i japë llogari Perëndisë për veprat e 
veta. 
 
Kujdes për bashkëbesimtarin (hebre) me skrupuj 
13Prandaj mos ta gjykojmë më njëri-tjetrin. Në qoftë se mbaheni për besimtarë të fortë, 
atëherë shikoni t’i shmangeni gjithçkaje që e bën bashkëbesimtarin tënd të bjerë në 
mëkat ose që e vë besimin e tij në rrezik. 14Jam, vërtet, plotësisht i bindur se nuk ka 
asgjë që mund ta ndyrësojë njeriun në qoftë se ai e ha. Për këtë unë mund t’i 
referohem fjalës së Zotit Jezus. Por në qoftë se njëri prej jush është i bindur që diçka e 
ndyrëson, edhe për të kjo gjë është e papastër. 
15Në qoftë se nëpërmjet sjelljes suaj bëheni shkak që bashkëbesimtari juaj të hajë diçka 
që e ndalon ndërgjegjja e tij, atëherë nuk silleni më me dashuri ndaj tij. Mesia vdiq 
edhe për atë bashkëbesimtar. Mos e bëni të rrënohet me anë të ushqimit tuaj! 16Kujdes 
që askush të mos flasë keq për atë që ju mbani për gjë të mirë (sepse shkaktoi rënien e 
bashkëbesimtarit tuaj)! 17Në të vërtetë, atje ku Perëndia themelon mbretërinë e tij, nuk 
është fjala për atë që hamë ose nuk hamë, për atë që pimë ose nuk pimë, por për këtë 
që Perëndia na pranon, për paqen dhe gëzimin që na jep Shpirti i shenjtë. 18Kush i 
shërben kështu Mesisë, gjen miratimin e Perëndisë, si dhe miratimin e njerëzve. 
19Prandaj të bëjmë çmos që të jetojmë me njëri-tjetrin në paqe dhe ta ndihmojmë njëri-
tjetrin. 20Mos e shkatërroni veprën e Perëndisë për shkak të ushqimit tuaj! Nuk ka 
asgjë, ngrënia e së cilës e bën njeriun të papastër para Perëndisë. Por kjo gjë është e 
keqe për njeriun, në qoftë se ai e ha atë me ndërgjegje të papastër. 21Prandaj është më 
mirë të mos hajë mish dhe të mos pijë verë dhe t’i shmanget gjithçkaje që mund ta 
shtjerë bashkëbesimtarin tuaj në mëkat. 
22Mbaje, pra, midis vetes dhe Perëndisë bindjen tënde në këtë çështje. Është mirë kur 
njeriu e ndjek bindjen e vet fetare, dhe kështu nuk ka asgjë për t’u qortuar. 23Por në 
qoftë se ndokush ha me ndërgjegje të papastër, atëherë ka dënuar veten, sepse nuk 
vepron në përputhje me bindjen e tij fetare. E gjithçka që njeriu bën kundër bindjes së 
tij fetare, është mëkat. 
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Shembulli i Jezusit 
(Ps 68,10) 

Prandaj ne që kemi besim të fortë, duhet t’i marrim parasysh ata që kanë besim 
të dobët e të mos e tregojmë në mënyrë egoiste forcën tonë. 2Secili duhet, më 

mirë, të marrë pjesë në problemet e bashkëbesimtarit të tij, me qëllim që bashkësia të 
forcohet. 3Edhe Mesia mori pjesë në problemet tona dhe nuk ishte i vetëkënaqur. Për 
atë thuhet: Fjalët me të cilat të shanë Ty, m’u drejtuan mua. 4Ajo që është shkruar në 
Shkrimin e shenjtë, u shkrua që të mësojmë prej saj, me qëllim që të na japë zemër që 
të qëndrojmë të patundur dhe t’ia arrijmë qëllimit që po presim. 5I lutem Perëndisë, i 
cili na jep qëndrueshmëri e zemër, që t’ju japë të gjithëve të njëjtin qëndrim, që ta 
ndiqni shembullin që na dha Jezusi, Mesia. 6Atëherë ju të gjithë do të mund ta 
lavdëroni njëzëri Perëndinë, Atin e Zotit tonë, Jezusit, Mesisë. 
 
 Perëndinë do ta lavdërojnë të gjithë së bashku 
(2 Sam 22,50; Ps 17,50; 116:1; Ps 11,10) 
7Pranojeni njëri-tjetrin në shoqëri, ashtu siç ju pranoi Mesia. Bëni ashtu siç bëri edhe 
ai, për nder të Perëndisë. 8Mendoni pak: Mesia u bë shërbëtori i hebrenjve për të 
treguar besnikërinë e Perëndisë. Me anë të tij Perëndia plotësoi premtimet që u dha të 
parëve të tyre. 9Popujt e tjerë ia detyrojnë Perëndisë mëshirën e tij të paparashikuar. 
Kështu ishte parathënë në Shkrimin e shenjtë; sepse atje thuhet: Prandaj unë do të të 

lavdëroj, o Zot, ndër popujt (johebreje) dhe do të këndoj për nderin tënd. 
10Gjithashtu thuhet: Brohoritni, popuj (johebrenj), bashkë me popullin e zgjedhur të 

Perëndisë. 11E pastaj: Lavdërojeni Zotin, të gjithë popujt; ta lavdërojnë të gjitha kombet! 
12Edhe profeti Isaia thotë: Pasardhësi i Jishait do të ngrihet që të sundojë mbi popujt. Tek 

ai do t’i varin shpresat të gjitha kombet. 
13I lutem Perëndisë, i cili na jep shpresë, që t’ju mbushë me gëzim dhe paqe nëpërmjet 
besimit tuaj, që shpresa juaj të bëhet gjithnjë e më shumë e patundur me anë të fuqisë 
së Shpirtit të shenjtë. 
 
Përse shkruan Pali kaq hapur 
(Ps 52,15) 
14Vëllezër të dashur! Unë jam i bindur që ju do të veproni drejt, vetë, pa paralajmërimin 
tim. E dini vullnetin e Perëndisë; prandaj mund ta paralajmëroni njëri-tjetrin. 15Kam 
shkruar shumë hapur në këtë letër, por dëshiroja t’ju kujtoja për atë që tashmë e dini. 
Për këtë më jep fuqi detyra me të cilën më ngarkoi me mëshirën e tij Perëndia. 16Në të 
vërtetë, më thirri për ta shpallur lajmin e mirë ndër popujt johebrenj. Në shërbesën 
time priftërore të lajmit të mirë mundohem që njerëzit nga këto kombe t’i kushtohen 
Perëndisë, në mënyrë që t’i japin atij gëzim. Me anë të Shpirtit të shenjtë ata do të 
bëhen një dhuratë që Perëndia mund ta pranojë me dëshirë. 
17Unë mund të jem krenar para Perëndisë për atë që kam kryer në lidhje me Mesinë. 
18Njerëzit nga të gjithë popujt iu nënshtruan Perëndisë duke dëgjuar lajmin e mirë. Por 
unë nuk e mbaj këtë për arritjen time, sepse këtë Mesia e ka arritur me anë të fjalës 
dhe të veprimtarisë sime, 19me anë të mrekullive të mëdha, në të cilat Perëndia tregoi 
fuqinë e tij. Prandaj lajmin e mirë për Mesinë arrita ta sjell gjithkund, nga Jerusalemi 
deri në Iliri. 20Për mua ishte çështje nderi që ta përhapja lajmin e mirë atje ku njerëzit 
ende nuk kishin dëgjuar për Mesinë. Nuk doja të ndërtoja mbi themelin e ngritur nga 
dikush tjetër. 21Përkundrazi, u nisa nga parimi i shprehur nga profeti (Isaia): Pikërisht 

ata për të cilët ende nuk u njoftua asgjë, do të njihen me të. Pikërisht ata që ende nuk 

dëgjuan për të, do të dëgjojnë. 
 
Pali dëshiron të vijë në Romë 
22Meqë isha plotësisht i zënë me këtë detyrë, nuk kam pasur mundësi të vija te ju. 23Por 
tani nuk më mbetet të bëj asgjë tjetër në këtë rreth. Unë kam pasur dëshirë t’ju vizitoja 
më përpara, 24gjatë rrugës sime për në Spanjë. Kështu shpresoj se do t’ju shoh udhës 
për atje. Me këtë rast ju do të mund të më pajisni me gjithçka që më nevojitet për 
vazhdimin e udhëtimit. Por më parë dëshiroj të kaloj ca kohë me ju, e kështu do të 
forcohem. 
25Së pari, tani po shkoj për në Jerusalem, që t’i sjell kishës se atjeshme një ndihmesë. 
26Besimtarët nga Maqedonia dhe Akaia kanë vendosur të mbledhin një ndihmë 
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financiare për të varfrit e kishës së Jerusalemit. 27Jemi shumë të detyruar ndaj tyre. 
Besimtarët në Jerusalem i ndanë dhuratat e tyre shpirtërore me popujt e tjerë; prandaj 
popujt e tjerë duhet të ndajnë me ta dhuratat e tyre materiale. 28Pasi ta zbatoj këtë 
detyrim dhe t’ua dorëzoj ndihmesën atyre, dëshiroj të nisem nëpër Romë për në 
Spanjë. 29Unë e di se, kur të vij te ju, do të sjell me vete bekimin e plotë të Mesisë. 
30Vëllezër, në emrin e Zotit tonë Jezus Mesisë dhe për shkak të dashurisë që na jep 
Shpirti i shenjtë, ju lutem me këmbëngulje: lutjuni Perëndisë për mua. Lutjuni bashkë 
me mua, 31që t’u shpëtoj pritave të të pafeve në Jude, dhe që ndihma që po sjell në 
Jerusalem, t’u pëlqejë besimtarëve. 32Atëherë do të jem në gjendje të vij te ju me plot 
gëzim dhe të forcohem me anë të shoqërisë suaj, në dashtë Perëndia. 33Perëndia ju 
dhashtë të gjithëve paqen e tij! Amen. 
 
Përshëndetje personale 

Po ju rekomandoj Febën,♦ motrën tonë, e cila është diakonesa e kishës së 
Kenhreut. 2Pranojeni në emrin e Zotit, siç u ka hije besimtarëve. Jepini sipas 

nevojës çdo ndihmë të mundshme për punën e saj. Ajo vetë ndihmoi shumë njerëz, 
edhe mua. 
3Përshëndetni Priskën e Akuilën, bashkëpunëtorët e mi në shërbim të Jezus Mesisë. 
4Ata kanë vënë në rrezik jetën e tyre për mua. Jo vetëm unë u detyrohem atyre, por 
edhe të gjitha bashkësitë e botës johebreje. 5Përshëndetni edhe bashkësinë që mblidhet 
në shtëpinë e tyre. 
Përshëndetni edhe Epenetin, shokun tim të dashur. Ai ishte i pari në provincën e Azisë 
që besoi në Mesinë. 6Të fala edhe Marisë, e cila bëri aq shumë për ju. 7Të fala edhe 
Andronikut dhe Junias, bashkatdhetarëve të mi hebrenj që ishin në burg me mua. Ata 
janë të njohur ndër apostujt ♦♦ dhe u bënë besimtarë para meje. 
8Të fala Ampliatit, shokut tim në lidhjen me Zotin. 9Të fala edhe Urbanit, 
bashkëpunëtorit tonë në shërbim të Mesisë, po edhe Stakës, shokut tim të dashur. 10Të 
fala edhe Apelit, të provuarit në besën ndaj Mesisë. Të fala edhe atyre të shtëpisë së 
Aristobulit. 11Të fala edhe Herodionit, bashkatdhetarit tim. Të fala edhe besimtarëve në 
shtëpinë e Narcisit. 12Përshëndetni edhe Trifenën dhe Trifozën, të cilat janë në shërbim 
të Zotit. Të fala edhe Persidës së dashur, që u mundua shumë për Zotin. 13Të fala edhe 
Rufit, ♦♦♦ të cilin e ka zgjedhur Zoti, dhe nënës së tij, e cila më ka trajtuar edhe mua si 
birin e saj. 14Të fala edhe Asinkritit, Flegonit, Ermes, Patrobit, Ermanit dhe 
bashkëbesimtarëve që janë me ta. 15Të fala edhe Filologut dhe Julisë, Nereut e motrës 
së tij, Olimpës, dhe të gjithë anëtarëve të kishës së Perëndisë që janë me ta. 
16Përshëndeteni njëri-tjetrin me puthje vëllazërore. Ju përshëndesin të gjitha 
bashkësitë e Mesisë. 
__________ 
♦ Do të jetë bartësi i letrës. ♦♦ Mundësisht si anëtarë të ekipeve mbjellëse të kishave.  
♦♦♦ Do të jetë biri i Simonit të Kirenës. 
 
Udhëzimet e fundit 
17Ju lutem shumë, o vëllezër, të ruheni prej atyre që shkaktojnë përçarje dhe që i 
ngatërrojnë anëtarët e kishës në besimin e tyre. Ajo që ata bëjnë dhe mësojnë, bie në 
kundërshtim me atë që keni mësuar. Qëndroni larg tyre ! 18Njerëz të tillë nuk i 
shërbejnë Mesisë, por dëshirave të tyre të mëkatshme. Me lajka dhe me fjalë të bukura 
ata çojnë njerëz të thjeshtë në rrugë të gabuar. 
19Gjithkund u dëgjua se si i besuat lajmit të mirë dhe se si iu nënshtruat Perëndisë. 
Për këtë gëzohem për ju. Tani dëshiroj që të njiheni gjithnjë e më shumë me të mirën e 
që të ruheni nga çdo e keqe. 20Perëndia, e cila na jep paqen e tij, nuk do të vonohet t’ju 
japë fitoren e fundit mbi Satanin.  Ju ndihmoftë Jezusi, Mesia dhe Zoti ynë ! 
21Ju përshëndet Timoteu, bashkëpunëtori im, edhe Luci,♦ Jasoni dhe Sosipatri, 
bashkatdhetarët e mi. 
22Unë, Terci, që kam shkruar këtë letër, ju përshëndes si njeri i lidhur me ju me anë të 
Zotit. 
23Ju bën të fala Gaji, mikpritësi im dhe i mbarë kishës që mblidhet në shtëpinë e tij. Të 
fala ju bën Erasti, arkëtari i qytetit, edhe vëllai ynë, Kuarti. 
[24Mëshira e Zotit tonë, Jezus Mesisë, qoftë me ju të gjithë ! Amen!] 
___________ 
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♦ Ndoshta aludim për Lukën, një çifut i diasporës nga Antiokia, shkrimtari i Ungjillit të tretë. 
Loukas është emri i tij grek, kështu që Lucius mund të jetë ekuivalenti i tij latin. Pali thotë se 
diku tjetër që shkrimet e frymëzuara u janë dhënë çifutëve (Rm 3,2). Nëse kjo është e vërtetë 
për Dhiatën e Re, atëherë Luka duhet të ketë qenë një çifut i diasporës. 
 
Lutja e falënderimit të fundit 
25Ta falënderojmë Perëndinë, sepse ai mund t’ju bëjë të patundshëm në besnikërinë 
ndaj tij.  
Kjo është në pajtim me lajmin e mirë që po transmetoj. Është lajmi për Jezusin, 
Mesinë, nëpërmjet të cilit zbulohet e vërteta e fshehur prej kohësh, 26por që tani doli në 
dritë.  
Për të dëshmojnë Shkrimet e profetëve, dhe, sipas urdhrit të Perëndisë së përjetshëm, 
ky lajm iu shpall të gjithë popujve, që ata ta pranojnë e t’i nënshtrohen Perëndisë. 
27Perëndisë së vetëm, të Gjithëdijshmit, të cilin e njohim me anë të Jezusit, Mesisë, i 
qoftë lavdi përgjithmonë! 
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LETRA E PARË DREJTUAR KISHËS SË KORINTIT 
 
Përshëndetja hyrëse 

Pali, të cilin Perëndia e thirri të bëhej apostull, dhe vëlla Sostheni, ia drejtojnë këtë 
letër 2kishës së Perëndisë në Korint. I përshëndetim të gjithë ata që, në lidhje me 

Jezusin, Mesinë, janë të veçuar dhe të thirrur për të qenë populli i Perëndisë. Përveç 
kësaj, letra jonë u drejtohet të gjithë atyre që besojnë në Jezusin, Mesinë dhe Zotin 
tonë të përbashkët. 
3Hir dhe paqe me ju nga Perëndia, Ati ynë, dhe nga Jezusi, Mesia dhe Zoti! 
 
Falënderim për dhuratën e Perëndisë 
4E falënderoj vazhdimisht Perëndinë për ju, sepse jua tregoi dashurinë e tij me anë të 
Jezusit, Mesisë. 5Kjo tregohet nga fakti se ju u pasuruat me gjithçka që ju jep 
bashkësia me Jezusin, Mesinë, me gjithfarë predikimi dhe diturie. 6Meqë lajmi për 
Mesinë u bë themel i patundur i marrëdhënies suaj me Perëndinë, 7nuk ju mungon 
asnjëra nga dhuntitë që jep Shpirti i Perëndisë. E kështu pritni plot siguri që të shfaqet 
(me kthimin e tij) Jezusi, Mesia dhe Zoti ynë, në madhështinë e tij. 8Ai do t’ju 
ndihmojë, gjithashtu, të qëndroni të patundur në këtë themel gjer në fund, kështu që 
askush të mos ju paditë për ndonjë gjë Ditën e gjyqit. 9Vetë Perëndia ju ka thirrur të 
jeni të lidhur përgjithmonë me Birin e tij, Jezus Mesinë, dhe Ai e mban fjalën. 
 
Përçarjet në bashkësi 
10Ju bëj thirrje, o vëllezër, në emër të Jezusit, Mesisë dhe Zotit tonë: qëndroni të 
bashkuar! Mos formoni grupe që luftojnë kundër njëri-tjetrit! Jini të një mendjeje e të 
një bindjeje! 11Me anë të njerëzve që mblidhen në shtëpinë e Klojes, mora vesh, vëllezër, 
se mes jush ka grindje. 12Ju e dini se ç’dua të them. Njëri thotë : «Unë i takoj grupit të 
Palit !», kurse një tjetër : «Unë atij të Apolit !» I treti : «Unë atij të Pjetrit !», dhe përsëri 
një tjetër : «Unë grupit të Mesisë !». 13Mos vallë paska disa Mesi ? A vdiq Pali në kryq 
për ju ? Apo mos u pagëzuat në emër të Palit ? 14E falënderoj Perëndinë që, me 
përjashtim të Krispit dhe të Gajit, nuk pagëzova asnjë tjetër nga ju, 15përndryshe në 
fund do të thoshit se unë u bëra Zoti juaj me anë të pagëzimit ! 16Po, paskam pasur 
pagëzuar edhe Stefanën e familjen e tij! Me sa më kujtohet, nuk kam pagëzuar të tjerë. 
 
Shpallja e kryqit 
(Ps 29,14; Job 12,17; Ps 19,12; 33,18; 44,25; Jr 9,24) 
17Mesia nuk më ka ngarkuar (kryesisht) me detyrën e pagëzimit, por me shpalljen e 
lajmit të mirë. Por, në qoftë se e shpall lajmin e mirë me fjalët e urtësisë së thellë, 
atëherë ia heq vdekjes së Mesisë tërë kuptimin e saj. 18Dhe me të vërtetë, nuk ka se si 
të jetë ndryshe; për ata që humbasin, lajmi për shpëtim nëpërmjet flijimit të Mesisë 
është një absurditet. Por për ne që shpëtojmë, është fuqia e Perëndisë (për shpëtimin 
tonë). 19Perëndia tha: Unë do ta asgjësoj dijen e të diturve dhe do ta bëj të kotë urtësinë e 

të urtëve. 20E ku janë filozofët? Ku janë specialistët e Shkrimit të shenjtë? Ku janë 
diskutuesit e talentuar? Atë që bota mban për urtësi, Perëndia e ka gjykuar si 
absurditet. 21Në të vërtetë, megjithëse urtësia e Perëndisë tregohet në tërë krijesën, 
njerëzit nuk e njohën me gjithë urtësinë e tyre. Prandaj vendosi t’i shpëtojë me anë të 
flijimit të Mesisë në kryq – e këtë bota e mban për absurditet – të gjithë ata që e 
pranojnë këtë lajm. 
22Hebrenjtë kërkojnë mrekulli, kurse grekët filozofi. 23Por ne shpallim që Mesia, i 
kryqëzuari, është Shpëtimtar. Për hebrenjtë kjo është blasfemi, kurse për grekët 
absurditet. 24Por të gjithë ata që Perëndia i thirri (për shpëtim), qofshin hebrenjtë, 
qofshin johebrenj, gjejnë në Mesinë fuqinë e Perëndisë (për shpëtimin e tyre) dhe 
dallojnë tek ai urtësinë e tij. 25Perëndia vepron, siç duket, në kundërshtim me «urtësinë 
e botës», e megjithatë është më i urtë se të gjithë njerëzit. Perëndia tregohet «i dobët», e 
megjithatë është më i fuqishëm se të gjithë njerëzit. 
 
Mënyra e veprimit të Perëndisë 
26Shikojeni veten tuaj, o vëllezër! Cilët thirri Perëndia (për shpëtim)? Vështirë se mund 
të ndodhet midis jush ndonjë njeri i shkolluar, i fuqishëm ose i nderuar. 27Perëndia 
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zgjodhi pikërisht njerëz të thjeshtë dhe të pafuqishëm për të poshtëruar filozofët dhe të 
shquarit! 28Ai zgjodhi njerëz të parëndësishëm dhe të përbuzur, të cilët nuk vlejnë asgjë 
para botës, sepse kështu donte t’i asgjësonte ata që gjoja vlejnë shumë para njerëzve. 
29Askush të mos mburret para Perëndisë. 30Ndërsa ju Perëndia ju ka thirrur që të jeni 
të lidhur me Mesinë. Kjo është urtësia jonë që vjen nga Perëndia. Nëpërmjet tij ne u 
pajtuam me Perëndinë. Nëpërmjet tij Perëndia na bëri popullin e vet dhe na çliroi nga 
fajësia jonë. 31Kështu duhet të jetë, siç është shkruar në Shkrimin e shenjtë: Kush 

dëshiron të jetë krenar, le të jetë krenar për atë që bëri Zoti. 
 
Predikimi për Mesinë e kryqëzuar 

O vëllezër, kur isha te ju për herë të parë dhe ju shpalla të vërtetën e fshehur të 
Perëndisë, nuk e bëra këtë me fjalime madhështore dhe të thella. 

 2Kisha vendosur të mos ju sillja asgjë përveç Jezusit, Mesisë së kryqëzuar. 3U paraqita 
para jush si njeri i dobët dhe isha plot frikë e shqetësim. 4Fjala dhe lajmi im nuk 
vepronin me anë të gojëtarisë dhe pasurisë së mendimeve, por sepse Shpirti i 
Perëndisë ishte në veprim për t’ju bindur me anë të fuqisë së tij. 5Kështu, feja juaj nuk 
themelohet në urtësinë njerëzore, por në fuqinë e Perëndisë. 
 
Shpirti i njeh mendimet e fshehta të Perëndisë 
(Ps 40,13) 
6Urtësinë e sjell edhe unë, por për të gjithë ata që janë mjaft të pjekur. Sidoqoftë, unë 
nuk sjell asgjë që mbahet për urtësi sipas pikëpamjes së botës dhe sundimtarëve të 
saj, pushteti i të cilëve po mbaron. 7Përkundrazi, unë sjell urtësinë e fshehtë të 
Perëndisë. Perëndia e hartoi planin për të na dhënë pjesë në madhështinë e tij që para 
krijimit të botës, por e mbajti atë të fshehtë. 8Askush prej sundimtarëve të kësaj bote 
nuk e mori vesh këtë. Përndryshe, nuk do ta kishin kryqëzuar Zotin, i cili ka të njëjtën 
madhështi si Perëndia. 9Në të vërtetë, thuhet : Atë që nuk pa syri e nuk dëgjoi veshi, atë 

që askush nuk e mbante për të mundshme, po atë Perëndia e përgatiti për ata që e duan 

atë. 
10Por Perëndia na e ka bërë të njohur fshehtësinë e tij. Shpirti i tij, të cilin na e dha ai, 
na e tregoi këtë, sepse ky Shpirt përshkon gjithçka, edhe mendimet më të fshehura të 
Perëndisë. 11Ashtu siç i di mendimet e njeriut vetëm shpirti i tij, ashtu i di mendimet e 
Perëndisë vetëm Shpirti i Perëndisë. 12Por ne nuk kemi marrë shpirtin e kësaj bote, por 
Shpirtin që vjen nga Perëndia. Prandaj e kuptojmë atë që ka bërë Perëndia për ne. 
13Për këtë arsye nuk flasim me fjalë të shpikura sipas urtësisë së botës, por me fjalë që 
na i fut në kokë Shpirti i Perëndisë. Për atë që bën Perëndia, flasim ashtu siç na mëson 
Shpirti i tij. 14Njeriu që ka vetëm aftësitë e veta natyrore, hedh poshtë atë që tregon 
Shpirti i Perëndisë. Për një njeri të tillë kjo është absurditet. Ai nuk është i aftë ta 
kuptojë atë, sepse gjëra të tilla vlerësohen vetëm me anë të Shpirtit të Perëndisë. 
15Përkundrazi, njeriu që e ka Shpirtin e Perëndisë, mund të ketë depërtim në kuptimin 
e gjithçkaje, megjithëse depërtimi i tij mund ta hutojë njeriun që nuk e ka Shpirtin. 
16Në të vërtetë, thuhet: Kush e njeh mendimin e Perëndisë ? Kush guxon ta mësojë atë ? 
E megjithatë ne e kemi mendimin e tij! 
 
Të gjithë bashkëpunojnë 

Juve, o vëllezër, nuk mund t’ju flisja gjer tani siç mund t’u flas njerëzve që 
drejtohen nga Shpirti i Perëndisë. Unë isha i detyruar t’ju trajtoja si njerëz që 

drejtohen nga natyra e tyre e mëkatshme dhe që janë ende fëmijë në jetën besimtare. 
2Prandaj ju dhashë të pini qumësht, e jo ushqim të thatë, sepse ende nuk ishit në 
gjendje ta duronit. Edhe tani nuk mund ta duroni, 3sepse ju jeni ende nën pushtetin e 
natyrës suaj të mëkatshme. Ju ziheni dhe grindeni me njëri-tjetrin. Kjo provon që ju 
nuk drejtoheni nga Shpirti i Perëndisë, por veproni si njerëzit e tjerë (që nuk e kanë 
Shpirtin). 4Kur njëri pohon: «Unë jam dishepull i Palit» e një tjetër «Unë jam dishepull i 
Apolit», a nuk veproni ju si njerëz që nuk e njohin Shpirtin e Perëndisë? 
5Po kush është Apoli? Ose kush është Pali? Ata janë vetëm bashkëpunëtorë të 
Perëndisë, nëpërmjet të cilëve ju besuat (në Mesinë). Secili veproi sipas dhuntive që i 
dha Perëndia. 6Unë mbolla, Apoli ujiti, por Perëndia e bëri atë të rritej. 7Prandaj nuk ka 
rëndësi kush mbjell ose kush ujit; gjithçka varet nga Perëndia, e cila e bën atë të rritet. 
8Të dy punojnë bashkë, në të njëjtën punë: ai që mbjell dhe ai që ujit; por Perëndia do 
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ta shpërblejë secilin sipas punës së tij. 
 
Perëndia kërkon llogari 
9Prandaj ne jemi bashkëpunëtorët e Perëndisë, kurse ju jeni ara e Perëndisë ose 
ndërtesa e tij. 10Sipas dhuntisë që më dha Perëndia, unë, si mjeshtër i kujdesshëm, 
hodha themelin. Të tjerët tani po ndërtojnë mbi të. Por secili le të shikojë si vazhdon 
ndërtimi ! 11Themeli tashmë është hedhur : Jezusi, Mesia. Askush nuk mund të hedhë 
themel tjetër. 12Dhe ajo që ndërtohet mbi të, nuk do të mbetet e fshehtë. Ajo Ditë♦ do 
ta bëjë të dalë në dritë, qoftë ar ose argjend, gur i çmuar, dru, kashtë ose kullmak. 
13Ditën kur do të caktohet vlera e saj, vepra e secilit do të provohet me zjarr. 14Në qoftë 
se ajo që është ndërtuar, i qëndron provës së zjarrtë, punëtori do të shpërblehet. 15Në 
qoftë se digjet, atëherë punëtori do ta humbasë shpërblimin e tij. Ai vetë, vërtet, do të 
shpëtojë, por si njeriu që mezi i shpëton zjarrit. 
16A nuk e dini ju se, si bashkësi, jeni Tempulli i Perëndisë dhe se Shpirti i Perëndisë 
banon në ju ? 17Në qoftë se ndokush e shkatërron këtë bashkësi, pikërisht atë do ta 
shkatërrojë Perëndia, sepse Tempulli i përket Perëndisë, e ky Tempull jeni ju! 
_______ 

♦ Dita e Zotit do të jetë koha e persekutimit dhe provimit menjëherë para kthimit të Krishtit. 
 
Asnjë arsye për t’i ngritur njerëzit në qiell 
18Askush të mos mashtrohet : në qoftë se njëri prej jush mbahet si i urtë sipas kriterit 
të kësaj bote, le të heqë dorë nga gjithë njohuria e tij, që të bëhet me të vërtetë i urtë. 
19Ajo që njerëzit e mbajnë për urtësi, është marrëzi në sy të Perëndisë. Në Shkrimin e 
shenjtë thuhet: 
Perëndia i zë të urtët në rrjetën e urtësisë së tyre. 20Gjithashtu thuhet: Zoti i njeh 

mendimet e të urtëve; e di se ato janë të kota. 
21Prandaj askush të mos mburret për njerëzit (as për mësuesin e tij), sepse gjithçka 
është e juaja: 22Pali, Apoli, Kefa, bota, jeta, vdekja, e tashmja, e ardhmja! Gjithçka 
është, vërtet, e juaja, 23por ju vetë jeni të Mesisë, dhe vetë Mesia është i Perëndisë! 
 
Shërbimi i apostujve 

Prandaj ju e kuptoni se si duhet të na konsideroni ne apostujt. Ne jemi njerëz që 
Mesia i vuri në shërbim të tij, që të administrojmë të vërtetat (dikur) të fshehta të 

Perëndisë. 2Nga një administrator kërkohet që ai të mbetet besnik. 3Nëse unë jam 
besnik, këtë nuk mund ta vendosni ju. Këtë nuk mund ta vendosë as edhe një gjyq 
njerëzor. Edhe unë vetë nuk guxoj ta vendos. 4Vërtet ndërgjegjja ime është e pastër, 
por kjo nuk provon se jam pa faj. Gjykatësi im është Zoti. 5Mos gjykoni para kohe, para 
se të vijë ai! Zoti do të nxjerrë në dritë atë që është e fshehtë dhe do të zbulojë 
mendimet më të fshehta. Atëherë secili do të marrë nga Perëndia lavdërimin që i 
përket. 
 
Shembulli i apostullit 
6Vëllezër, kam folur për Apolin dhe për vete. Nga shembulli ynë desha t’ju tregoja se 
çfarë do të thotë parimi që vijon: «Jo përtej asaj që është e shkruar!». Askush të mos 
mbahet më i madh dhe të mos e mbështetë mësuesin e tij në kurriz të tjetrit. 7Kush të 
jep të drejtë të jesh mendjemadh? A nuk vjen gjithçka që ke, nga Perëndia? Si mund të 
mburresh gjoja sikur ti e kishe marrë nga vetvetja? 
8Por tani u ngopët! Tani u bëtë të pasur! Pa ne, ju tashmë u bëtë mbretër ! Në qoftë se 
po mbretëronit me të vërtetë, edhe ne do të mbretëronim bashkë me ju ! 9Përkundrazi, 
siç duket, Perëndia na ka caktuar neve, apostujve, vendin më të fundit. Ne qëndrojmë 
këtu si kriminelë të dënuar me vdekje në amfiteatër. Jemi në arenë dhe të gjithë na 
shikojnë, si engjëjt, ashtu edhe njerëzit. 10Për hir të Mesisë ne jemi të marrë, kurse ju 
jeni të urtë për shkak të lidhjes suaj me të ; ne jemi të dobët, kurse ju të fortë ; ju të 
nderuar, kurse ne të përbuzur. 11Gjer tani nuk ngopemi as me bukë e as me ujë, dhe 
ecim të veshur me rrecka. Njerëzit na godasin. Ne udhëtojmë pa strehë nga një vend në 
tjetrin. 12Punojmë shumë për të siguruar mjetet e jetesës. Ne bekojmë kur na mallkojnë 
dhe durojmë kur na përndjekin; 13kur na shajnë, u përgjigjemi me fjalë të dashura. Na 
duket sikur duhet të ngarkohemi me baltën e tërë botës. Deri në këtë çast ne jemi 
llumi i shoqërisë! 
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14Nuk po jua shkruaj këtë që t’ju turpëroj, por që t’ju sjell në rrugë të drejtë. Megjithatë, 
ju jeni fëmijët e mi të dashur! 15Edhe në qoftë se kishit, si të krishterë, mijëra 
edukatorë, ju keni, megjithatë, vetëm një atë! Kur ju solla lajmin e mirë, u bëra ati i 
jetës, të cilën e keni marrë nëpërmjet Jezusit, Mesisë. 16Prandaj ju lutem: ndiqeni 
shembullin tim! 17Për këtë ju dërgova Timoteun. Si i krishterë, ai është biri im i dashur 
dhe mund të kem besim tek ai. Ai do t’ju kujtojë për parimet që ndjek unë, dhe për 
udhëzimet që ju dhashë për jetën tuaj lidhur me Jezusin, Mesinë. Janë po ato që i 
ngulis kudo në çdo bashkësi. 
18Disa nga ju mburren duke thënë: «Ai vetë nuk guxon të vijë këtu!» 19Por unë do të vij 
së shpejti te ju, në dashtë Zoti. Atëherë do të kontrolloj jo vetëm çfarë fshihet pas 
fjalëve të këtyre mendjemëdhenjve, por edhe veprat e tyre! 20Në të vërtetë, atje ku 
Perëndia themelon mbretërinë e tij, kjo nuk ndodh me fjalë të bukura, por si dëshmi e 
fuqisë së tij. 21Çfarë dëshironi më tepër; të vij te ju me thupër apo me dashuri dhe 
zemërbutësi? 
 
Dënimi i gjaktrazimit 
(Dal 12,5; 13,7; Br 16,3; 13,5; 17,7) 

Para së gjithash duhet t’ju them diçka: Dëgjova se mes jush ka një rast të 
pabesueshëm incesti. Edhe te paganët nuk lejohet që njeriu të bashkëjetojë me 

njerkën! 2E ju jeni ende krenarë për «lirinë» tuaj? Më mirë është të tronditeni thellë, të 
trishtoheni dhe ta përjashtoni këtë njeri nga bashkësia juaj. 3-4Unë vetë tashmë kështu 
kam vepruar. Fizikisht jam larg jush, por shpirtërisht jam mes jush, dhe vendimin tim 
e kam marrë në pajtim me Jezusin. Kjo tingëllon si vijon: kur të mblidheni dhe të jem 
mes jush me shpirt, në bazë të pushtetit të Jezusit, Mesisë, 5këtë njeri ju duhet t’ia 
dorëzoni Satanit. Ai do ta zbatojë dënimin e merituar në trupin e tij, që t’i shpëtojë 
shpirti në Ditën e Zotit. 
6Ju nuk keni asnjë arsye për të qenë krenarë! Po a nuk e dini se pak tharm fryn mbarë 
brumin? 7Prandaj pastrohuni! Largojeni tharmin e vjetër, që të bëheni brumë i ri. Të 
tillë jeni edhe ju, pasi edhe Mesia u flijua si qengji ynë i Pashkës. 8Të festojmë siç ka 
hije: jo me bukë nga tharmi i vjetër i mëkatit dhe i poshtërsisë, por me bukë të ndorme 
të pastërtisë dhe të së vërtetës. 
9Në letrën time të mëparshme ju kam shkruar të mos keni marrëdhënie me njerëz të 
pamoralshëm. 10Natyrisht, nuk kisha parasysh njerëzit që janë jashtë kishës, aq më 
pak se shkrova për lakmuesit, kusarët e për idhujtarët, të cilët janë jashtë kishës! 
Përndryshe, do të duhej që të dilnit nga bota! 
11Prandaj tani po ju shkruaj me këmbëngulje: ju nuk duhet të keni asnjë marrëdhënie 
me askënd që quhet besimtar dhe që është i pamoralshëm, i dhënë pas parasë, 
idhujtar, shpifës, pijanec ose kusar. Me të tillë njerëz mos hani as bukë! 12-13Ç’më duhet 
mua të gjykoj ata që janë jashtë kishës; ata do t’i gjykojë Perëndia. Por ju duhet t’u 
kërkoni llogari atyre që janë anëtarë të kishës së krishterë. Siç thuhet në Shkrimin e 
shenjtë: Zhdukini të këqijtë prej mesit tuaj! 
 
Procese gjyqësore kundër bashkëbesimtarëve 
(Zan 2,24) 

Kur njëri nga ju ka ngritur padi kundër një bashkëbesimtari tjetër, si guxon ai të 
dalë para gjykatësve të pafe, në vend që të pranojë që të vendoset çështja para 

kishës? 2A nuk e dini se botën do ta sundojnë besimtarët? A nuk jeni ju të aftë të 
vendosni për sendet më të vogla? 3A nuk e dini se ne do të sundojmë edhe engjëjt ? Po 
aq më tepër për gjërat e përditshme ! 4E ju i lejoni njerëzit që nuk vlejnë asgjë në 
bashkësi të vendosin për gjëra të tilla ! 5E them këtë për t’ju turpëruar. A nuk ka 
ndonjëri prej jush aq dijeni sa të bëhet arbitër në një grindje ndërmjet besimtarëve ? 6E 
pastaj, a duhet që një besimtar të hapë proces gjyësore kundër një tjetri, madje para të 
pafeve ? 
7Tanimë është mjaft keq që bëni procese kundër njëri-tjetrit. Përse nuk pranoni që t’ju 
bëhet padrejtësi ? Përse nuk pranoni të mashtroheni ? 8Në vend të kësaj, ju vetë bëni 
padrejtësi dhe e mashtroni njëri-tjetrin e, për më tepër, besimtari besimtarin ! 
9Mendohuni mirë, se Perëndia nuk ka asnjë vend në mbretërinë e tij për ata që bëjnë 
padrejtësi. Mos e mashtroni veten! As ata që bëjnë imoralitet, që bëjnë idhujtari, që 
bëjnë tradhti bashkëshortore ose që kanë marrëdhënie seksuale me dikë tjetër të të 
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njëjtit seks, 10as vjedhësit, as fajdexhinjtë, as pijanecët, as shpifësit, dhe as hajdutët 
nuk do të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë. 11E njerëz të tillë kishte edhe midis jush! 
Por tani ju u pastruat, u bëtë populli i shenjtë i Perëndisë, dhe morët pafajësinë (para 
gjyqit të tij). Në të vërtetë, ju jeni të lidhur me Jezusin, Mesinë dhe Zotin, dhe morët 
Shpirtin e Perëndisë sonë. 
 
I tërë njeriu i takon Perëndisë  
12Ju kundërshtoni: «Kam leje për gjithçka!» Ndoshta, por gjithçka nuk ju sjell dobi! 
«Kam leje për gjithçka», por kjo nuk duhet të bëhet shkak që diçka të më heqë lirinë. 
13Mund të thuhet: «Gjellët janë për bark dhe barku është për gjellë!» Por Perëndia do t’u 
japë fund të dyjave. Trupi ynë nuk ekziston fare për imoralitet, por për Zotin, i cili 
është edhe Zoti i trupit tonë. 14Në të vërtetë, ashtu siç e ringjalli nga të vdekurit 
Perëndia Mesinë, Zotin tonë, ashtu do të na ringjallë ne fuqia e tij për jetën e re. 
15A nuk e dini ju se trupi juaj është një pjesë e trupit të Mesisë? A mund ta lidh unë 
lirisht me trupin e një prostitute (të një kulti idhujtar)? Kurrën e kurrës! 16Ju duhet ta 
dini se njeriu që ka marrëdhënie seksuale me një prostitutë, bëhet me të një trup. Në 
Shkrimin e shenjtë thuhet: Atëherë të dy janë një trup i vetëm. 17Por ai që lidhet me 
Zotin, bëhet me të shpirtërisht një. 18Ruhuni me çdo kusht nga imoraliteti! Çdo mëkat 
(tjetër) që bën njeriu, nuk ndikon mbi trupin e vet; por ai njeri që bën imoralitet, bën 
mëkat kundër trupit, dhe kështu kundër personit të vet. 19A nuk e dini se trupi juaj 
është tempull i Shpirtit të shenjtë? Perëndia ju ka dhënë Shpirtin e tij, i cili tani banon 
në ju. Prandaj ju nuk i takoni më vetvetes. 20Ju jeni bërë pronë e Perëndisë me çmim të 
lartë! Prandaj nderojeni Perëndinë duke e përdorur siç duhet trupin tuaj. 
 
Po martesa? 

Tani lidhur me atë që më keni shkruar: «Është më mirë që njeriu të mos martohet 
fare!» 2Unë, përkundrazi, them: Që të mos bini në imoralitet, secili të ketë gruan e 

tij dhe çdo grua të ketë burrin e saj. 3Burri të kujdeset për gruan e tij, dhe gruaja t’i 
jepet burrit të saj. 4Gruaja nuk është pronare e trupit të saj, por burri. Gjithashtu, as 
burri nuk është pronar i trupit të tij, por gruaja. 5Mos iu shmangni njëri-tjetrit – përveç 
me marrëveshje të hiqni dorë përkohësisht nga marrëdhëniet seksuale, që t’i 
kushtoheni vetëm lutjes. Por pastaj bashkohuni përsëri. Përndryshe ka rrezik që 
Satani t’ju shpjerë në rrugë të keqe, sepse epshi seksual në ju është shumë i fuqishëm. 
6Me këto ua përcaktoj detyrat atyre që janë të martuar, por nuk caktoj se të gjithë 
duhet të martohen.♦ 7Do të doja që të gjithë njerëzit të jenë të pamartuar si unë. Por 
secili e ka nga Perëndia dhuntinë e tij të veçantë – njëri kështu e tjetri ashtu. 8Të 
pamartuarve dhe vejushave u them se është mirë që të qëndrojnë si unë. 9Por, në qoftë 
se e kanë të vështirë, le të martohen. Më mirë është të martohen, sesa të digjen nga 
dëshira të pakënaqura. 10Ndërsa të martuarit i urdhëroj – jo unë, por Zoti – që gruaja të 
mos ndahet nga burri  – 11por, po ndodhi se u nda nga ai, mos të martohet më ose të 
pajtohet me burrin – e burri të mos e lërë gruan. 
12Kjo që po ju them tani, nuk është urdhër i Zotit, por urdhri im: në qoftë se ndonjë 
besimtar e ka gruan të pafe dhe ajo pranon të jetojë me të, të mos e lërë. 13Po ashtu 
edhe gruaja që e ka burrin të pafe, dhe ai pranon të jetojë me të, të mos e lërë burrin. 
14Një martesë e tillë është nën mbrojtjen e Zotit për shkak të bashkëshortit besimtar 
ose për shkak të bashkëshortes besimtare. Përndryshe, fëmijët tuaj do të ishin jashtë 
mbrojtjes së Zotit, kurse në të vërtetë, janë nën mbrojtjen e tij. 15Po qe se pala jo e 
krishterë do të ndahet, le të ndahet; i krishteri dhe e krishterja në raste të tilla, nuk 
janë të lidhur; sepse Zoti na thirri në paqe. 16Në fund të fundit, çfarë di ti, o grua, nëse 
do ta shpëtosh burrin? E nga e di ti, o burrë, nëse do ta shpëtosh gruan? 
17Sa për të tjerët, secili le të vazhdojë të jetojë në atë gjendje civile që është në përputhje 
me dhuntinë që i ka dhënë Zoti, ashtu siç ishte kur e thirri Zoti. Këtë rregull e caktoj 
në të gjitha bashkësitë. 
18Për shembull, në qoftë se dikush ishte rrethprerë kur e thirri Zoti, ai nuk duhet të 
përpiqet ta prishë rrethprerjen e tij. Nga ana tjetër, në qoftë se ishte rrethpaprerë kur e 
thirri Zoti, ai nuk duhet të rrethpritet.19Për Zotin është njëlloj nëse ai është i rrethprerë 
ose jo – rëndësi ka që të zbatohen urdhërimet e tij. 
20Secili nga ju të qëndrojë në të njëjtën gjendje, aty ku ishte kur e thirri Zoti. 21Në qoftë 
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se ishe skllav kur u ktheve në fe, mos u shqetëso për këtë; edhe po qe se fiton lirinë, 
shfrytëzoje atë për t’i shërbyer Zotit. 22Ai që ishte skllav kur e thirri Zoti, tani është i 
lirë, pasi i takon Zotit dhe, në mënyrë të ngjashme, ai që ishte i lirë, kur e thirri Zoti, 
tani është skllav i Mesisë. 23Mesia e ka paguar shpërblimin tuaj; mos u bëni skllevër të 
kritereve njerëzore! 24Secili, o vëllezër, të qëndrojë në gjendjen, në të cilën ishte kur e 
thirri Perëndia, e ta përmbushë këtë gjendje siç i pëlqen Perëndisë. 
25Atëherë, si duhet të sillen të pamartuarit ? Nuk kam asnjë urdhër nga Zoti, por po ju 
këshilloj, si një njeri që Zoti e emëroi apostull me mëshirën e tij, dhe kështu mund të 
më besoni. 
26Pra, duke marrë parasysh krizën e sotme, ♦♦ mendimi im është se është më mirë të 
mbeteni në gjendjen në të cilën jeni, të pamartuar. 27Në qoftë se je i martuar, mos u 
ndaj! Në qoftë se je i pamartuar, mos u marto! 28Po edhe në qoftë se martohesh, nuk 
është mëkat as për vajzën. Unë desha vetëm t’ju shpëtoja nga shqetësimet që i presin 
bashkëshortët. 
29Ju duhet ta dini, vëllezër: kjo kohë (nën sundimin e Satanit) i ka ditët të numëruara. 
Prandaj udhëzimet që vijojnë, vlejnë për kohën që na mbetet: ata që janë të martuar, të 
jenë përbrenda të lirë, sikur të ishin të pamartuar. 30Kush është i trishtuar, të mos 
robërohet nga trishtimi i tij. Kush është i gëzuar, të mos robërohet nga gëzimi i tij. Ai 
që blen, të blejë sikur nuk do ta mbante atë që bleu. 31Bëjini lirisht punët tuaja të kësaj 
bote, por mos lejoni që ato të jenë thelbi i jetës suaj! Në të vërtetë, trajta e jashtme e 
kësaj bote po kalon. 
32Dhe dëshira ime është që të mos kini kokëçarje. I pamartuari kujdeset për punët e 
Zotit; se si të kënaqë Zotin. 33E kundërta vlen për të martuarin: ai kujdeset për punët e 
botës, sepse dëshiron të bëjë atë që i pëlqen gruas. 34Kështu, interesat e tij janë të 
ndara. Ashtu ndodh edhe me gruan. Në qoftë se ajo është e pamartuar, kujdeset, para 
së gjithash, për punët e Zotit, që t’i kushtohet plotësisht shërbimit të tij. Por gruaja e 
martuar kujdeset për punët e botës, sepse dëshiron të bëjë atë që i pëlqen burrit. 
35Këto po jua them për t’ju ndihmuar; unë nuk dëshiroj t’ju vë ndonjë pengesë në 
rrugë, por dëshiroj që të jetoni siç i ka hije thirrjes suaj e që t’i kushtoheni pa rezerva 
shërbimit të Zotit. 
36Në qoftë se ndokush mendon se nuk qëndron i ndershëm ndaj së fejuarës së tij, dhe 
se ajo ka arritur pjekurinë dhe i duhet të jetë patjetër me të, le të bëjë siç ka menduar; 
le të martohet. Nuk bën mëkat. 37Por ai që ka marrë në zemrën e tij vendim të 
qëndrueshëm (për t’i shërbyer Zotit pa rezerva), dhe ka vetëkontroll të plotë, duke 
vendosur të mos martohet me të fejuarën e tij, bën mirë. 38Kështu, pra, ai që martohet 
me të fejuarën e tij, bën mirë – por ai që nuk martohet, bën edhe më mirë. 
39Gruaja është e lidhur derisa ta ketë burrin gjallë; po i vdiq burri, ajo është e lirë; le të 
martohet me kë të dëshirojë, veçse me të krishterë. 40Megjithatë, do të ishte më e 
lumtur në qoftë se do të qëndronte e pamartuar. Mendoj se këtu ju jap jo vetëm 
mendimin tim, por edhe vullnetin e Shpirtit të Perëndisë.  
________ 
♦ fjfj. Po jua jap këtë këshillë si lëshim e jo si urdhër. ♦♦ Ndoshta aludim për luftërat hebraike 
(66-70) ose ngjarjet që çonin në këto, të cilat do të shihnin fundin e shtetit hebre (periudha e II 
Tempullit). Ishte një kohë e mundësisë maksimale misionare që nuk do të zgjaste. Shumë të 
krishterë ishin pjesë e ekipeve mobile të mbjelljes së kishave. Gjithçka duhej të ishte në varësi 
të këtij faktori. Rënia e Jerusalemit ishte një "ditë e Zotit", por jo "Dita e Zotit", siç doli. 
 
Mishi i flijuar për nder të idhujve 

Ju dëshironi të dini se si duhet konsideruar mishi i kafshëve që janë therur si flijim 
kushtuar idhujve.  

Siç thuhet, vërtet, «të gjithë ne e kemi njohurinë». Megjithatë, njohuria ♦ e tillë të rrit 
mendjen. Bashkësinë mund ta ndërtojë vetëm dashuria. 2Në qoftë se ndokush ka 
pretendime të tilla, tregon se ende nuk e njeh Perëndinë siç duhet. 3Përkundrazi, kush 
e do Perëndinë, tregon kështu se e njeh atë, dhe vetë Perëndia e do. 
4Prandaj, përsa i përket mishit të flijuar për nder të idhujve, «njohuria» na thotë se 
idhujt nuk kanë ekzistencë të vërtetë dhe se nuk ka hyjni përveç një Perëndie të vetëm, 
5edhe në qoftë se në qiell dhe në tokë ka fuqi që nderohen si hyjni. Në të vërtetë, ka 
hyjni të panumërta e fuqi të padukshme, 6por për ne ka vetëm një Perëndi: Ati dhe 
Krijuesi, Autori i gjithësisë dhe qëllimi i ekzistencës sonë. Për ne ka vetëm një Zot, 
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Jezusi, Mesia, me anë të të cilit u krijua gjithçka dhe prej të cilit edhe ne morëm jetën 
e re. 
7Por këtë njohuri nuk e kanë të gjithë. Të shumtët ende janë të lidhur nga pikëpamja e 
tyre e vjetër me anë të forcës së zakonit. Kur hanë mish të flijuar për nder të idhujve, 
veprojnë kështu duke menduar se nderojnë në të vërtetë idhullin, të cilit iu kushtua 
flijimi. Për këtë arsye ata e kanë ndërgjegjen të papastër kur hanë mish të tillë. 
8Marrëdhënia jonë me Perëndinë nuk varet aspak nga ajo që hamë: ne nuk do të 
varfërohemi shpirtërisht në qoftë se nuk hamë, dhe as do të pasurohemi shpirtërisht 
në qoftë se hamë. 
9Por kujdes që liria jote të mos bëhet shkaku i rënies së bashkëbesimtarit më të dobët. 
10Të hamendësojmë se një besimtar me ndërgjegje të dobët të sheh, megjithë «njohurinë 
tënde», duke ngrënë në tempullin e një idhulli; a nuk do ta nxitë kjo të mendojë se do 
të ishte mirë që edhe ai të hante ushqim të flijuar për nder të idhujve? 11E kështu, ky 
besimtar i dobët, vëllai yt (në fe), për të cilin Mesia vdiq, do të rrënohet për shkak të 
«njohurisë» sate. 12Kështu do të mëkatosh kundër Mesisë, sepse mëkaton kundër 
vëllezërve të krishterë dhe e plagos ndërgjegjen e tyre të dobët. 13Prandaj, në qoftë se 
një ushqim është shkak i rënies së vëllait tim të krishterë, unë nuk do të ha mish 
kurrë, që të mos shkaktoj rënien e tij. 
__________  
♦ bëhet fjalë për një interpretim gnostik të krishterimit. Sipas kësaj pikëpamjeje, njohuria 
(gnoza) jep një pavarësi morale jashtë kategorive të së mirës dhe së keqes. 
 
Pali heq dorë nga të drejtat që i takojnë si apostull 
(Br 25,4; 18,3) 

Më merrni për shembull. A nuk jam unë i lirë? A nuk jam unë apostull? A nuk e 
pashë unë Jezusin, Zotin tonë? A nuk jeni ju pasoja e veprimtarisë sime për Zotin? 

2Edhe në qoftë se të tjerët nuk më pranojnë si apostull, ju sigurisht më pranoni. 
Akreditimi im si apostull jeni ju vetë, sepse ju u bëtë të krishterë nëpërmjet meje. 
3Përgjigjja ime ndaj atyre që më gjykojnë është kjo: 4Mos vallë nuk kam të drejtë të ha e 
të pi për shërbimin tim? 5Mos vallë nuk kam të drejtë të marr me vete një bashkëshorte 
të krishterë, ashtu si apostujt e tjerë, vëllezërit e Zotit dhe Pjetri? 6A thua se unë e 
Barnaba nuk jemi të vetmit që duhet të punojmë për jetesën tonë? 7Po kush shërbeu 
ndonjëherë në ushtri me shpenzimet e veta? Kush e mbolli vreshtin pa i shijuar frutat? 
Kush e ruajti grigjën pa i pirë qumështin? 
8I referohem vetëm asaj që është përgjithësisht e zakonshme. Edhe në Ligjin hebre 
thuhet kështu. 9Moisiu shkroi: Mos ia lidh gojën kaut që fshin. A mos kujdeset Perëndia 
(vetëm) për qetë? 10Po a nuk flet ai edhe për ne ? Ashtu ; këtu është fjala (edhe) për ne. 
Kush lëvron dhe korr drithin, duhet të shpresojë për një pjesë të prodhimit. 11Unë kam 
mbjellë mes jush dhurata shpirtërore, farën e lajmit të Perëndisë. Mos vallë kërkoj 
jashtë mase në qoftë se korr nga ju dhurata natyrore, d.m.th. mjetet e jetesës sime ? 
12Të tjerët i kërkojnë patjetër nga ju ! Prandaj e drejta ime është më e fortë. 
Megjithatë nuk e shfrytëzova këtë të drejtë. Përkundrazi, duroj gjithçka, që të mos i vë 
ndonjë pengesë lajmit të mirë të Mesisë. 13Po, a nuk e dini ju se priftërinjtë që janë në 
shërbim në Tempull, ushqehen me të ardhurat e Tempullit dhe ata që janë në shërbim 
tek altari i flijimit, e marrin pjesën e tyre nga dhuratat e flijuara? 14Kështu, Zoti ka 
caktuar edhe për ne: kush shpall lajmin e mirë, të jetojë prej kësaj veprimtarie. 15Por 
unë asnjëherë nuk e shfrytëzova këtë të drejtë. 
Edhe tani nuk po ju shkruaj që ta shfrytëzoj atë nga ana juaj. Më mirë vdes. Këtë 
lavdërim nuk do të ma marrë askush! 16Në të vërtetë, shpallja e lajmit të mirë nuk 
është arsye krenarie për mua, por është detyrë që unë duhet ta kryej; i mjeri unë në 
qoftë se nuk e transmetoj lajmin e mirë. 17Në qoftë se do ta bëja këtë me iniciativën 
time, atëherë mund të prisja një pagë. Por nuk e bëj me iniciativën time – kjo është një 
detyrë që më është besuar. 18Nga çfarë përbëhet paga ime? Paga ime është përhapja e 
lajmit të mirë falas, prandaj heq dorë nga ajo që më përket. 
 
Gjithçka për lajmin e mirë 
19Megjithëse jam i lirë nga çdokush, e bëra veten skllav të të gjithëve, që të fitoj sa më 
shumë njerëz për Mesinë. 20Kur kam të bëj me hebrenjtë, jetoj si hebre, që t’i fitoj ata. 
Unë vetë nuk jam më i lidhur me Ligjin hebre; por kur jam me njerëz që ende janë të 
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lidhur me Ligjin, jetoj si ata, sipas Ligjit, që t’i fitoj për Mesinë. 21Përkundrazi, kur 
dëshiroj të fitoj njerëz që nuk jetojnë sipas Ligjit hebre, as unë nuk i përmbahem Ligjit. 
Kjo nuk do të thotë se e përbuz Ligjin e Perëndisë, por mua më lidh ligji i Mesisë. 22Kur 
kam të bëj me njerëz që e kanë besimin ende të dobët, bëhem si ata, që t’i fitoj. 
Barazohem me të gjithë, që gjithkund të shpëtoj, të paktën, disa prej tyre. 23E të gjitha 
këto i bëj për hir të lajmit të mirë, në mënyrë që të marr pjesë në atë që premton ai. 
24Ju e dini se në një garë vrapimi marrin pjesë shumë atletë; por vetëm njëri e fiton 
garën. Prandaj vraponi që ta fitoni atë! 25Çdo atlet i vë vetes kufizime të mëdha; ai e 
bën këtë për të fituar kurorën që fishket, ndërsa ne kurorën që nuk fishket. 26Prandaj 
unë vrapoj me vendosmëri për të arritur i pari në cak. Nuk luftoj si ndonjë që grushton 
në ajër. 27E godas vetë trupin tim, që ta kem atë plotësisht në dorë. Nuk dëshiroj t’i ftoj 
të tjerët në garë, që të eliminohem vetë. 
 
Shembull paralajmërues 
(Dal 13.21-22; 1.:22-29; 16.35; 17.6; Nr 20.11; 14.29-30; 11:4; Dal 32.6; Nr 25.1-18; 21.5-6; 
16.41-49; Lev 7.6; Br 32.17,31; Ps 23.1) 

Ju duhet ta kuptoni, vëllezër, çfarë u ndodhi të parëve tanë në shkretëtirë. Ata 
të gjithë u drejtuan nga reja dhe kaluan të gjithë nëpër det. 2Ata kishin të gjithë 

solidarësi me Moisiun me anë të këtyre përvojave. 3Ata hanin edhe të njëjtin ushqim që 
vinte nga qielli dhe pinin të gjithë të njëjtën pije që ua siguronte Perëndia. 4Në të 
vërtetë, Mesia, Streha e tyre që i përcillte në shkretëtirë, ishte burimi i ushqimit dhe i 
pijes së tyre. 5Megjithatë, Perëndia e mohoi shumicën prej tyre dhe i la të vdisnin në 
shkretëtirë. 
6Regjistrimi i këtyre ngjarjeve është bërë për të na paralajmëruar që të mos lakmojmë 
pas së keqes. 7Mos u bëni idhujtarë, si disa prej tyre, siç thuhet në Shkrimin e 
shenjtë : Populli u ul për të ngrënë e për të pirë (në festë për nder të idhullit), pastaj u 

ngrit për të vallëzuar (rreth viçit të artë). 8As mos bëni imoralitet, si disa prej tyre ; për 
një ditë mbaruan njëzet e tre mijë veta. 9As mos ta provokuam Zotin, siç e bënë disa 
prej tyre dhe sharruan prej nepërkash. 10As mos ngrini krye kundër Perëndisë, siç 
bënë disa nga ata, dhe engjëlli shfarosës i vrau. 
11Të gjitha këto u ndodhën atyre, që ne të nxjerrim mësim prej tyre. Kjo është shkruar 
për paralajmërimin tonë, sepse jetojmë në kohën e fundit. 12Prandaj kini kujdes! Kush 
mendon të qëndrojë i patundur, të ruhet se mos rrëzohet! 13Vështirësitë në të cilat jeni 
vënë, nuk janë jashtë kufirit njerëzor. Perëndia është besnik. Ai nuk do të lejojë t’u 
nënshtroheni provave që i tejkalojnë fuqitë tuaja, por, bashkë me provat, do t’ju japë 
rrugëdalje e forcë për t’u bërë ballë atyre. 
14(Ju luani me zjarrin duke frekuentuar gosti të organizuara për nder të idhujve); 
prandaj, miqtë e mi, largohuni nga ato! 15Unë flas me ju si me njerëz të arsyeshëm: 
gjykoni vetë se ç’po ju them. 16Mendoni për kupën e darkës së Zotit, për të cilën themi 
lutjen e falënderimit; a nuk na lidh ajo me gjakun që Mesia derdhi për ne. Mendoni për 
bukën që ndajmë; a nuk na lidh ajo me trupin e tij? 17Ajo është një bukë e vetme. 
Prandaj ne formojmë të gjithë një trup të vetëm, edhe pse jemi shumë, sepse hamë nga 
një bukë e vetme. 
18Mendoni për kultin e Izraelit të sotëm; të gjithë ata që hanë nga mishi i kafshës së 
flijuar, lidhen me Perëndinë të cilit i kushtohet flijimi. 19A nënkuptoj me këtë se mishi i 
flijuar për nder të idhujve është diçka e veçantë? Ose, a nënkuptoj se idhulli të cilit i 
kushtohet flijimi, ka rëndësi? 20Jo! Por ajo që flijohet nga adhuruesit e idhujve, nuk i 
kushtohet Perëndisë, por djajve! E unë nuk dëshiroj që ju të lidheni me djaj. 
21Ju nuk mund të pini njëkohësisht kupën e Zotit dhe kupën e djajve. Ju nuk mund të 
hani njëkohësisht në tryezën e Zotit dhe në atë të djajve. 22A mos mendojmë ta 
provokojmë Zotin ? Apo mos jemi ne më të fortë se ai ? 
 
Kujdes për bashkëbesimtarin 
23Ju thoni : «Gjithçka është e lejueshme !» Ndoshta. Por jo gjithçka i shërben së mirës. 
Ju thoni : «Gjithçka është e lejueshme,» por jo gjithçka ndërton bashkësinë. 24Askush 
të mos kërkojë interesin e vet, por interesin e tjetrit. 
25Gjithçka që shitet në treg, hahet lirisht. Nuk ka nevojë të të vritet ndërgjegjja për këtë, 
as të shqyrtosh prejardhjen e mishit, 26sepse thuhet: Zotit i takon toka dhe gjithçka që 

është në të. 
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27Edhe në qoftë se një i pafe ju fton në darkë e ju e pranoni ftesën e tij, mund të hani 
gjithçka që ai ju vë përpara. Nuk ka nevojë ta shqyrtoni prejardhjen e mishit për arsye 
të ndërgjegjes. 28Vetëm kur dikush ju thotë: «Ky mish iu flijua idhullit», – mos e hani, 
për arsye të atij që ju kujtoi për këtë, dhe për arsye të ndërgjegjes. 29Nuk kam parasysh 
ndërgjegjen tuaj, por ndërgjegjen e tij. Përveç kësaj, pse ta gjykojë lirinë time 
ndërgjegjja e huaj? 30Unë e ha këtë mish duke falënderuar Perëndinë. Askush nuk ka 
të drejtë të ma mohojë fenë kur ha atë për të cilën mund të falënderoj Perëndinë. 
31Prandaj them: në qoftë se hani, pini ose bëni ndonjë gjë tjetër, bëni gjithçka për nder 
të Perëndisë. 32Jetoni kështu që të mos i bëheni dikujt pengesë për besim, as për 
hebrenjtë, as për johebrenjtë e as për bashkësinë e Zotit. 33Bëni si unë: unë përpiqem 
t’u përshtatem të gjithëve. Nuk kërkoj interesin tim, por dobinë e të gjithëve, që ata të 
shpëtojnë. 

Ndiqeni shembullin tim, ashtu siç ndjek unë shembullin e Mesisë. 
 

Shkelja e panevojshme e zakoneve 
(Zan 1,26-27; 2,18-23; Dal 24,6-8; Jer 31,31-34) 
2Ju lavdëroj që më kujtoni gjithnjë dhe u bindeni udhëzimeve që ju transmetova. 3Por 
duhet t’ju them edhe këtë: 
Secili i është nënshtruar Mesisë, ashtu si gruaja burrit; edhe Mesia është nën 
Perëndinë. 4Prandaj kjo është e rëndësishme: në qoftë se një burrë lutet ose profetizon 
me kokë të mbuluar gjatë shërbesës fetare, kjo vlen si shenjë mospërfilljeje ndaj 
Mesisë. Kështu ai turpërohet. 5Përkundrazi, është shenjë mospërfilljeje ndaj burrit, në 
qoftë se gruaja e tij «e emancipuar» lutet ose profetizon me kokë të zbuluar gjatë 
shërbesës fetare. Ajo sillet sikur të ishte grua (e dënuar për kurorëshkelje), me kokë të 
rruar. 6E po ndodhi që ndonjë grua nuk dëshiron ta mbulojë kokën, le të qethet (e të 
përjashtohet). A mos është turp për gruan, në qoftë se ajo e qeth ose e rruan kokën ? 
Kjo është edhe një arsye tjetër për ta mbuluar kokën. 
7Përkundrazi, burri nuk ka nevojë ta mbulojë kokën, sepse ai është shëmbëlltyra e 
Perëndisë dhe pasqyron madhështinë e Tij. Te gruaja pasqyrohet dinjiteti i burrit. 
8Burri nuk u formua prej gruas, por gruaja prej burrit. 9Dhe burri nuk u krijua për hir 
të gruas, por gruaja për hir të burrit. 10Prandaj gruaja duhet të mbajë një shami koke 
si shenjë varësie për hir të engjëjve.♦ 11Megjithatë, në sy të Perëndisë, gruaja varet nga 
burri, dhe burri varet nga gruaja. 12Gruaja, vërtet, u formua prej burrit, por burri lindi 
prej gruas. E të dy vijnë prej Perëndisë, i cili krijoi gjithçka. 
13Gjykoni vetë: a ka hije që gruaja të lutet para Perëndisë me flokë të qethur? ♦♦ 14Po a 
nuk ju mëson edhe vetë natyra se mashkullit nuk i ka hije t’i lërë flokët e gjatë,♦♦♦ 
15kurse për femrën kjo i sjell dinjitet? Asaj i dhanë flokë të gjatë, dhe kjo i përgjigjet 
mbulesës.● 16Por, në qoftë se ndokush do të grindet me mua për këtë, le ta dijë se as 
unë e as bashkësitë e tjera nuk pranojmë zakon tjetër. 
_________ 
♦ Engjëjt e pranishëm nuk durojnë mospërfillje. ♦♦ Fjfj. me kokë të zbuluar. ♦♦♦ turpërohet 
sepse duket si femër. ● S’ka rëndësi nëse ajo është martuar apo jo. Vetëm gruaja e martuar 
duhet të mbajë mbulesë (vello etj) si shenjë varësi nga bashkëshorti i saj. Ekvivalenti i sotëm do 
të jetë unazë martese që bashkëshortja ”e çliruar” refuzon ta mbajë.  
 
Darka e Zotit 
(Mt. 26,26-29; Mk 14,22-25; Lk. 22,14-20) 
17Në çështjen që po vijon, nuk ka dyshim se unë duhet t’ju qortoj, sepse mbledhjet 
tuaja nuk po ju sjellin dobi shpirtërore, por më tepër dëm. 18Së pari, po dëgjoj – e 
pjesërisht besoj – se kur bashkoheni në mbledhje, ka mosmarrëveshje. 19Mes jush 
duhet të ketë ndasi, që të dalin në shesh ata që janë të krishterë të vërtetë mes jush. 
20Tani, kur mblidheni së bashku, në të vërtetë hani jo Darkën e Zotit,♦ por diçka tjetër. 
21Secili nxiton ta hajë ushqimin që ka sjellë me vete, para të tjerëve. Si pasojë, dikush 
mbetet i uritur, kurse tjetri dehet. 22Përse nuk pini e hani në shtëpitë tuaja? A mos e 
shfrytëzoni bashkësinë e Perëndisë? A mos i turpëroni ata që nuk kanë strehim tjetër? 
Çfarë t’ju them? T’ju lavdëroj për këtë? Aspak! 
23Nga Zoti rrjedh mësimi që ju kam transmetuar: natën kur Zoti Jezus iu dorëzua 
drejtësisë, mori bukën, 24tha lutjen e falënderimit, e theu dhe tha: «Ky është trupi im që 
flijohet për ju. Bëjeni këtë për të më përkujtuar mua!» 25Po ashtu, pasi u krye darka, 
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mori kupën e tha: «Kjo kupë është besëlidhja e re e Perëndisë që vuloset me derdhjen e 
gjakut tim. Bëjeni këtë sa herë që të pini nga ajo, për të më përkujtuar mua.» 
26Pra, kurdo që ta hani këtë bukë e të pini nga kjo kupë, lajmëroni ♦♦ vdekjen e Zotit, 
derisa ai të vijë. 27Prandaj, kushdo që e feston Darkën e Zotit me mospërfillje, e përbuz 
Zotin që u flijua për të. 28Prandaj secili, së pari, të shqyrtojë mirë veten, e vetëm atëherë 
ta hajë këtë bukë e të pijë nga kjo kupë. 29Kush ha dhe pi pa e dalluar praninë ♦♦♦ e 
Zotit, i ndjell dënimin vetes. 30Kjo është arsyeja që shumë nga ju janë të dobët dhe të 
sëmurë, madje edhe shumë vdiqën. 31E, pra, po ta shqyrtonim mirë veten, nuk do të 
dënoheshim. 32E kur Perëndia na ndëshkon, na edukon, që të mos dënohemi bashkë 
me botën. 
33Prandaj, vëllezërit e mi, kur të bashkoheni në Darkë, pritni derisa të jeni të gjithë të 
pranishëm. 34E në qoftë se ndokush është i uritur, të hajë në shtëpi. Përndryshe, me 
anë të pjesëmarrjes suaj në Darkë, do t’i ndillni vetes dënimin e Perëndisë. 
Çështjet e tjera do t’i sqaroj kur të vij. 
__________ 
♦  Në fillim besimtarët bashkoheshin në një shtëpi dhe bënin një gosti (agapé) ku hanin të gjithë 
së bashku para Darkës së Zotit, siç e njohim sot. ♦♦  darka e Zotit është «riprodhimi i tablosë» 
së vdekjes së tij. ♦♦♦ fjfj. trupin e Zotit 
 
Dhuntitë që jep Shpirti i Perëndisë 

Tani vij te dhuntitë që jep Shpirti i shenjtë. 
Ju duhet ta keni të qartë këtë çështje, o vëllezër. 2Kur ishit ende të pafe, keni 

përjetuar diçka të ngjashme. Ju e dini se si ratë në ekstazë para idhujve të vdekur. 
3Prandaj ju duhet të dalloni: kur Shpirti i Perëndisë shtie në dorë ndonjërin, ky nuk 
mund të thotë: «Mallkuar qoftë Jezusi!» Anasjellas, askush nuk mund të thotë: «Jezusi 
është Zot!» në qoftë se Shpirti i shenjtë nuk vepron tek ai. 
4Dhuntitë janë të ndryshme, por ato i ndan një Shpirt i vetëm. 5Shërbesat janë të 
ndryshme, por ato i cakton një Zot i vetëm. 6Aftësitë janë të ndryshme, por ato i 
dhuron të gjitha një Perëndi i vetëm. 7Tani veprimtaria e Shpirtit në ne është e 
përcaktuar për të mirën e të gjithëve. 8Njëri merr nga Shpirti aftësinë për të shpallur 
urtësinë e Perëndisë, tjetri aftësinë për të transmetuar dijen e Perëndisë. 9I njëjti Shpirt 
i jep njërit besim të veçantë, kurse tjetrit fuqi për të shëruar. 10Shpirti i jep njërit fuqinë 
për të bërë mrekulli, tjetrit fuqinë për të profetizuar. Edhe tjetrit i jep fuqinë për të bërë 
dallim ndërmjet asaj që vjen nga Shpirti i Perëndisë dhe asaj që vjen nga shpirtrat e 
këqij. Njërit i jep aftësinë të flasë gjuhë të panjohura; tjetrit i jep aftësinë për t’i 
shpjeguar këto gjuhë të panjohura. 11Por të gjitha këto i bën një Shpirt i vetëm. Sipas 
mendjes së Shpirtit, secilit i jepet një aftësi e veçantë. 
 
Një trup i vetëm e shumë gjymtyrë 
12Bashkësia e Mesisë mund të krahasohet me një trup që ka shumë gjymtyrë. 
Megjithëse përbëhet nga aq shumë gjymtyrë, trupi është një i vetëm. 13Në të vërtetë, ne 
të gjithë, hebrenj dhe johebrenj, skllevër dhe të liruar, u bashkuam duke u pagëzuar 
në një trup, në trupin e Mesisë, me anë të të njëjtit Shpirt, dhe kemi marrë pjesë në të 
njëjtin Shpirt. 
14Një trup nuk përbëhet nga një pjesë e vetme, por nga shumë. 15Në qoftë se këmba 
pohon: «Unë nuk i takoj trupit, sepse nuk jam dora», – a do të thotë kjo se ajo nuk 
është më pjesë e trupit? 16Ose në qoftë se veshi pohon: «Unë nuk i takoj trupit, sepse 
nuk jam syri», – a do të thotë kjo se ai nuk është më pjesë e trupit? 17Si do të dëgjonte 
njeriu, në qoftë se do të kishte vetëm sytë? Si do të nuhaste, në qoftë se do të kishte 
vetëm veshët? 18Tani Perëndia ia ka caktuar secilit detyrën e tij të veçantë brenda 
caqeve të trupit. 19Në qoftë se gjithçka do të ishte e përbërë vetëm nga një pjesë, ku do 
të ishte trupi? 20Por tani ka shumë pjesë, e të gjitha në një trup të vetëm. 
21Syri nuk mund t’i thotë dorës: «Nuk kam nevojë për ty!» E kafka nuk mund t’u thotë 
këmbëve: «Nuk kam nevojë për ju!» 22Pikërisht pjesët e trupit që duken më të dobëta, 
janë veçanërisht të rëndësishme. 23Pjesët që mbahen për të shëmtuara, i veshim me 
kujdes të veçantë, dhe po ashtu bëjmë me pjesët që ngjallin pakënaqësi. 24Pjesët e tjera 
nuk kanë nevojë për këtë. Perëndia e ka bashkuar trupin tonë në një njësi dhe ka bërë 
që pjesët më të vogla të nderohen në mënyrë të veçantë. 25Në të vërtetë, donte që të mos 
ketë përçarje në trup, por që secila pjesë të kujdeset për tjetrën. 26Kur vuan një pjesë e 
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trupit, vuajnë të gjitha bashkë me të. E kur nderohet një pjesë, gëzohen të gjitha së 
bashku. 
27Ju jeni të gjithë së bashku trupi i Mesisë; secili nga ju është një pjesë prej tij. 
28Perëndia ia ka caktuar secilit detyrën e tij të veçantë. Së pari vijnë apostujt, së dyti 
profetët, së treti mësuesit; pastaj vijnë ata që bëjnë mrekulli, ata që shërojnë, që 
ndihmojnë, që administrojnë ose që flasin gjuhë të panjohura. 29Të gjithë nuk janë 
apostuj ose profetë, ose mësues. Secili nuk mund të bëjë mrekulli, 30të shërojë të 
sëmurët, të flasë gjuhë të panjohura ose t’i shpjegojë ato gjuhë. 31Përpiquni për 
dhuntitë më të larta! 
 
Dashuria 
Tani do t’ju tregoj diçka që është më e rëndësishme se të gjitha këto dhunti – fryti i 
Shpirtit. 

Po t’i flisja të gjitha gjuhët e njerëzve dhe të dija gjuhën e engjëjve, por po të mos 
kisha dashurinë (hyjnore), do të isha vetëm një gong që kumbon, ose një daulle 

që bën zhurmë të madhe. 2Po ta kisha dhuntinë e profecisë e t’i dija të gjitha të 
fshehtat e Perëndisë e të gjitha dituritë, po të kisha besim për të bërë të pamundurën, 
por po të më mungonte kjo dashuri, nuk do të isha asgjë! 3Po ta shpërndaja mbarë 
pasurinë time dhe ta jepja trupin tim të digjej, por po të mos kisha dashurinë, nuk do 
të më vlente asgjë. 4Kush e ka këtë dashuri, është i durueshëm dhe zemërgjerë. Kush e 
ka këtë dashuri, nuk ka smirë, nuk krekoset dhe nuk hiqet si i madh. 5Kush e ka këtë 
dashuri, nuk sillet pa takt, nuk kërkon interesin e vet dhe nuk inatoset. 6Kush e ka 
këtë dashuri, nuk mban inat; nuk gëzohet kur dikush bën gabim, por kur bën mirë. 
7Kush e ka këtë dashuri, nuk e braktis tjetrin kurrë, i beson tjetrit për gjithçka dhe 
vazhdon të shpresojë në të; duron gjithçka me durim të madh. 
8Kjo dashuri nuk do të kalojë kurrë. Profecitë do të mbarojnë, gjuhët e panjohura do të 
shuhen, njohuritë e fshehta për Perëndinë do të marrin fund. 9Në të vërtetë, njohuria 
jonë për Perëndinë është e pjesshme, dhe profecia gjithashtu. 10Por, kur të zbulohet e 
tërë e Vërteta, atëherë do të mbarojë puna e pjesshme. 11Në fillim, kur isha ende fëmijë, 
flisja si fëmijë, ndjeja dhe mendoja, gjithashtu, si fëmijë. Por pastaj u bëra njeri i 
pjekur dhe i flaka gjërat fëmijërore. 12Tani për tani shohim vetëm një tablo të paqartë, 
si në një pasqyrë të turbullt; por atëherë Perëndinë do ta shohim ballë për ballë. Tani 
po e njohim në mënyrë të papërsosur; atëherë do ta njohim plotësisht, siç na njeh ai 
tani. 13Në këtë jetë kemi tri cilësi të qëndrueshme: besimin, shpresën e dashurinë, por 
më e madhja ndër to është dashuria. 
 
Për përdorimin e drejtë të dhuntive shpirtërore 

Prandaj kërkoni ta realizoni këtë dashuri. Nga dhuntitë e dhëna nga Shpirti i 
shenjtë dëshironi para së gjithash atë të profecisë. 2Kush flet gjuhë të 

panjohura, nuk flet me njerëz, por me Perëndinë. Askush nuk e kupton. Flet me fjalë 
të fshehura me anë të veprimit të Shpirtit të shenjtë. 3Por kush profetizon, u flet 
njerëzve: i edukon, i qorton dhe i ngushëllon ata. 4Kush flet gjuhë të panjohura, 
edukon veten; kurse kush profetizon, edukon tërë bashkësinë. 
5Do të dëshiroja që të gjithë ju të flitni gjuhë të panjohura, por më tepër do të dëshiroja 
që të profetizonit. Kjo është më e rëndësishme sesa të folurit e gjuhëve të panjohura, 
sepse kjo shkon vetëm në dobi të kishës kur ato t’i shpjegojë dikush. 
6Ç’dobi ju sjell, vëllezër, kur të vij te ju dhe t’ju flas gjuhë të panjohura? Ju keni dobi 
vetëm kur ju sjell një zbulim ose një njohuri për Perëndinë, profeci ose mësim. 
7Mendoni për instrumentet muzikore, për një flaut ose një cetër. Kur tingujt nuk 
dallohen qartë, melodinë nuk mund ta njohë askush. 8E në qoftë se borizani nuk jep 
sinjal të qartë, askush nuk do të përgatitet për luftë. 9Po kështu edhe ju, në qoftë se 
gjuha juaj nuk flet fjalë të kuptueshme, si do të merret vesh ajo që thoni? Fjalë në erë! 
10Në botë ka gjuhë të panumërta: çdo popull ka gjuhën e vet. 11Por në qoftë se unë nuk 
e kuptoj gjuhën që flitet, njeriu që flet kështu për mua, është i huaj, ashtu siç jam 
edhe unë për të. 
12Kështu është edhe me ju: ju u jepni shumë rëndësi dhuntive të dhëna nga Shpirti; 
por duhet të përpiqeni për ato që japin ndihmesë në edukimin e kishës. Atëherë nuk 
do t’ju mungojë asgjë. 13Kur një njeri flet gjuhë të panjohura, ai duhet t’i lutet 
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Perëndisë për dhuntinë e shpjegimit të atyre gjuhëve. 14Kur flet gjuhë të tilla, kështu 
flet shpirti i tij; ndërsa mendja e tij nuk merr pjesë në këtë, dhe për edukimin e kishës 
ai nuk jep aspak ndihmesë. 15Ç’të bëj, pra? Do të lutem me shpirt dhe me mendje. Do 
të këndoj me shpirt dhe me mendje. 16Por kur ju e lavdëroni Perëndinë me shpirt, si 
mund t’i përgjigjet me «Amen» lutjes sate ai që nuk e kupton këtë gjuhë? Ai nuk e di se 
ç’po thua ti. 17Tjetri nuk ka asnjë dobi nga kjo, edhe në qoftë se ti thua lutje të bukur. 
18Unë e falënderoj Perëndinë tim, se flas gjuhë të panjohura më tepër se ju të gjithë. 
19Por në mbledhjen e kishës më mirë është të flas dy a tri fjalë të kuptueshme, që të 
edukohen të tjerët, sesa dhjetë mijë fjalë që nuk i kupton askush. 
20Vëllezër, mos mendoni si fëmijë! Në sjelljen tuaj duhet të jeni të pafajshëm si fëmijë, 
ndërsa në mendjen tuaj duhet të jeni të rritur. 21Në Shkrimin e shenjtë Perëndia thotë: 
Unë do t’i flas këtij populli në gjuhë të panjohura dhe me anën e gojës së huaj. Por edhe 

atëherë nuk do të më dëgjojnë. 22Pra, të folurit e gjuhëve të panjohura është një shenjë, 
e cila është caktuar për besimtarët e jo për të pafetë. Me profecinë ♦ është anasjelltas: 
ajo është një shenjë, jo për për besimtarët, por të pafetë. 
23Ta zëmë se mblidhet mbarë bashkësia e secili fillon të flasë gjuhë të panjohura. Kur 
hyjnë simpatizuesit ose të pafetë, sigurisht do të pohojnë se ju jeni të çmendur. 24Të 
hamendësojmë, përkundrazi, se të gjithë profetizojnë.♦ Atëherë kur hyn një i pafe ose 
një simpatizues, gjithçka që dëgjon, do ta bindë për mëkatin e tij. Do të detyrohet të 
japë llogari para të gjithëve. 25Mendimet e fshehura të tij do të dalin në dritë. Do të 
bjerë përmbys dhe do ta adhurojë Perëndinë duke pranuar: «Perëndia është me të 
vërtetë mes jush!» 
_______ 
♦ këtu nënkuptohet ushtrimi i dhuntisë së largpamjes. 
 
Rregulli në mbledhjen e kishës 
26Vëllezër, ç’del nga kjo për ju? Kur të bashkoheni për shërbesën fetare, secili duhet të 
japë ndihmesën e tij: njëri këndon një këngë, tjetri sqaron një tekst të Shkrimit të 
shenjtë, ndërsa një tjetër ka një udhëzim nga Perëndia. Njëri flet gjuhën që i jep 
Shpirti, kurse tjetri shpjegon përmbajtjen. Por gjithçka duhet të përdoret për edukimin 
e kishës. 27Në qoftë se fliten gjuhë të panjohura, të flasin dy – të shumtën tre – por 
edhe këta me radhë, dhe dikush tjetër t’i shpjegojë. 28Në qoftë se nuk ka kush të 
përkthejë, ai që di të flasë gjuhë të panjohura, le të heshtë në bashkësi dhe të flasë me 
vete dhe me Perëndinë. 29Lidhur me profetët, të flasin dy ose tre, e të tjerët (me aftësinë 
për të dalluar shpirtrat) ta vlerësojnë profecinë. 30Ndoshta njëri do të marrë një lajm 
nga Perëndia në kohën kur tjetri do të jetë duke folur: atëherë i pari le të heshtë. 31Të 
gjithë (profetët) mund të profetizojnë, por me radhë njëri pas tjetrit. Kështu, të gjithë do 
të mësojnë e do të forcohen. 32Shpirti i profetit të vërtetë është nën kontrollin e tij kur 
ai e transmeton lajmin, 33sepse Perëndia nuk është shkaktues çrregullimi, por paqeje. 
Siç është zakon në të gjitha bashkësitë e krishtera, 34gratë nuk duhet të llomotitin në 
kohën e shërbesës fetare. Nuk është e lejueshme të flasin (kot), por, siç thuhet në Ligj, 
të dëgjojnë. 35Në qoftë se dëshirojnë të dinë më saktë për diçka, t’i pyesin burrat e tyre 
në shtëpi, sepse gruas nuk i ka hije të flasë (kot) në kohën e shërbesës fetare. 36A 
dëshironi ta kundërshtoni këtë? Mos ndoshta lajmi i mirë lindi në bashkësinë tuaj dhe 
u përhap në botë së pari nga ju? Apo ka arritur vetëm deri te ju? 
37Në qoftë se ndokush mendon se është profet ose i frymëzuar nga Shpirti i shenjtë, ta 
dijë: ajo që po ju shkruaj, është urdhri i Zotit. 38Kush nuk e pranon, as ai të mos 
pranohet. 
39Prandaj, o vëllezër, lutjuni Perëndisë për dhuntinë e profecisë. Mos e pengoni të 
folurit e gjuhëve të panjohura, 40por të bëhet gjithçka me ndershmëri dhe me rregull. 
 
Ringjallja e Mesisë 
(Is 53,5-12; Ps 15,8-12) 

Vëllezër, dëshiroj t’ju kujtoj lajmin e mirë që ju kam predikuar. Ju e pranuat 
dhe u themeluat në të. 2Do të shpëtoni me anë të tij në qoftë se mbështeteni tek 

ai ashtu siç jua kam transmetuar unë. Përndryshe, kot u bëtë besimtarë. 
3Ju transmetova atë që kam marrë vetë, d.m.th. si gjënë e parë dhe themelore: 
Mesia vdiq për mëkatet tona, në përputhje me profecitë e Shkrimit të shenjtë, 4dhe u 
varros. 
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Ditën e tretë ai u ringjall nga të vdekurit, siç parathuhej në Shkrimin e shenjtë, 5dhe iu 
shfaq Pjetrit dhe pastaj tërë rrethit të apostujve. 
6Më vonë e panë më shumë se pesëqind dishepuj; ndërkohë, disa kanë vdekur, por 
shumica janë ende gjallë. 7Pastaj iu shfaq Jakobit dhe në fund (pak para ngritjes në 
qiell) të gjithë apostujve. 
8Më në fund m’u shfaq edhe mua, si një të linduri me shumë vonesë. 9Unë jam më i 
vogli ndër apostujt, sepse kam përndjekur bashkësinë e Perëndisë. Prandaj nuk jam i 
denjë të quhem apostull. 10Por në saje të mëshirës së Perëndisë u bëra prapëseprapë 
apostull, dhe ndërhyrja e mëshirshme e tij nuk ishte e kotë. Gjithashtu, bëra më 
shumë se të gjithë apostujt e tjerë së bashku. Megjithatë, nuk ishte puna ime; vetë 
Perëndia veproi me anën time. 
11Nuk ka rëndësi nëse lajmin e mirë jua shpalla unë ose apostujt e tjerë, sepse ne 
shpallim të njëjtin lajm. Kryesorja është që ju e pranuat atë. 
 
Ringjallja jonë 
(Ps 109,1; 8,7; Is 22,13) 
12Lajmi ynë është ky: Perëndia e ringjalli Mesinë nga të vdekurit. Atëherë si mund të 
pohojnë disa prej jush se nuk ka ringjallje (trupi)? 13Në qoftë se nuk ka ringjallje, 
atëherë është e pamundur që Mesia të jetë ringjallur. 14E në qoftë se Mesia nuk është 
ringjallur, atëherë predikimi ♦ ynë është i kotë, dhe i kotë është edhe besimi juaj. 
15Atëherë edhe ne do të ishim paraqitur si dëshmitarë të rremë për Perëndinë; sepse do 
të kishim pohuar kundër së vërtetës se ai ringjalli Mesinë. Në qoftë se është e vërtetë 
që Perëndia nuk do t’i ringjallë të vdekurit, atëherë nuk e ka ringjallur as Mesinë. 16Në 
qoftë se nuk ringjallen të vdekurit, as Mesia nuk është ringjallur. 17E në qoftë se Mesia 
nuk është ringjallur, i tërë besimi juaj është i kotë. Atëherë ju jeni ende të dënuar me 
vdekje për shkak të mëkateve tuaja, 18dhe kush vdiq duke besuar në Mesinë, është i 
humbur. 
19E në qoftë se besojmë në Mesinë vetëm për jetën e tanishme, atëherë jemi njerëzit më 
të shkretë. 
20Por, në të vërtetë, Mesia u ringjall nga të vdekurit, e kjo na jep garancinë që edhe të 
vdekurit e tjerë do të ringjallen. 21Një njeri i vetëm i solli vdekjen tërë njerëzimit; po 
ashtu, një Njeri i vetëm sjell ringjalljen nga të vdekurit. 22Të gjithë njerëzit i takojnë 
Adamit, prandaj ata duhet të vdesin; por, në qoftë se ata lidhen me Mesinë, marrin 
jetën e re. 

_______ 
♦ lidhur me identitietin e Krishtit, ndjesën e mëkateve dhe pavdekshmërinë.  
 
Gjithçka sipas radhës së duhur 
23Por gjithçka ndodh sipas një radhe të caktuar. Si i pari, Mesia u ringjall nga të 
vdekurit. Me rastin e kthimit të tij do të ringjallen ata që i takojnë atij. 24Pastaj vjen 
fundi, kur Mesia do t’i asgjësojë të gjitha fuqitë armiqësore dhe t’ia dorëzojë mbretërinë 
e Perëndisë Perëndisë, Atit. 25Në të vërtetë, Mesia duhet të mbretërojë derisa t’i 
nënshtrojë të gjithë armiqtë e tij. 26Si armik të fundit do të asgjësojë vdekjen, 27sepse në 
Shkrimin e shenjtë thuhet: Perëndia i ka nënshtruar atij gjithçka. Tani është e qartë se 
fjala «gjithçka» nuk përfshin Atë që i nënshtroi të gjitha këto. 28E kur Biri i Perëndisë t’i 
ketë nënshtruar atij gjithçka, atëherë ai vetë do t’i nënshtrohet Atij që e emëroi Zot të 
gjithçkaje. Atëherë Perëndia do të jetë i vetmi Zot: do të sundojë drejtpërdrejt mbi të 
gjitha. 
 
Thirrja për të ardhur në vete 
29Mendoni pak: në bashkësinë tuaj ka njerëz që pagëzohen për ata që vdiqën pa u 
pagëzuar. Çfarë dëshirojnë të fitojnë, në qoftë se të vdekurit nuk ringjallen? Përse 
atëherë të pagëzohen për ta? 30E përse çdo orë vihem në rrezik të vdekjes? 31Aq sa është 
e sigurt se para Jezus Mesisë, Zotit tonë, krenohem me ju, kaq i sigurt jam çdo ditë 
ballë për ballë me vdekjen. 32Në Efes pranova të hyj në një luftë për jetë a vdekje. Në 
qoftë se nuk do të kisha pasur asnjë shpresë për ringjalljen, gjithë kjo do të kishte 
qenë një mundim i kotë. Në qoftë se të vdekurit nuk kthehen në jetë, më mirë të 
mbështetemi në proverbin: Të hamë e të pimë, se nesër do të vdesim! 
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33Mos e mashtroni veten: «Bisedat e këqija i prishin doket e mira.» 34Ejani në vete dhe 
jetoni siç i pëlqen Perëndisë. Unë duhet ta them për turpin tuaj: disa nga ju nuk e 
njohin Perëndinë. 
 
Si duhet përfytyruar ringjallja? 
(Is 25,8; Hosh 13,14) 
35Por ndoshta ndokush do të pyesë: «Çfarë ndodh kur të ringjallen të vdekurit?» ose 
«Çfarë trupi do të kenë ata atëherë?» 
36Si mund ta bësh një pyetje të tillë? Kur të mbjellësh një farë, më parë, fara duhet të 
vdesë, që të jetojë bima. 37Ti nuk mbjell bimën e rritur, por vetëm farën, një kokërr 
gruri ose një kokërr tjetër. 38Por Perëndia i jep secilës farë trupin e bimës, të cilin e 
caktoi për të. Çdo lloj fare përfshin një formë të veçantë. 39Edhe qeniet e gjalla nuk 
kanë të njëjtën formë. Njerëzit kanë një formë që ndryshon nga forma e kafshëve, e 
zogjve dhe e peshqve. 
40Përveç trupave në tokë, trupa të tillë ka edhe në qiell. Trupat qiellorë kanë një 
shkëlqim tjetër nga ata tokësorët, 41edhe ndër to ka ndryshime: dielli ndrit ndryshe nga 
hëna, hëna ndryshe nga yjet, edhe yjet e veçanta ndryshojnë mes tyre. 42Kështu mund 
ta përfytyroni ringjalljen e të vdekurve. Kur trupi i vdekur varroset, është i vdekshëm, 
por kur ringjallet për jetën e re, është i pavdekshëm. 43Kur trupi i vdekur varroset, 
është i dobët dhe i shëmtuar; por kur ringjallet për jetën e re, është i fortë dhe i bukur. 
44Trupi që varroset në tokë, ishte i gjallëruar nga jeta natyrore; por trupi që ringjallet 
për jetën e re, do të jetë plotësisht i gjallëruar nga Shpirti i Perëndisë. Në qoftë se ka 
trup natyror, atëherë duhet të ketë edhe trup të gjallëruar nga Shpirti. 45Sepse thuhet: 
Adami, njeriu i parë, ishte i gjallëruar nga jeta natyrore. Përkundrazi, Mesia, me të cilin 
fillon krijesa e re e Perëndisë, u bë Shpirt jetëdhënës. 46Por më parë vjen koha e 
natyrës, e pastaj koha e shpirtit, e jo anasjelltas. 47Adami i parë u krijua nga toka. 
Adami i dytë erdhi nga qielli. 48Njerëzit tokësorë i ngjajnë Adamit tokësor, kurse njerëzit 
qiellorë i ngjajnë Adamit qiellor. 49Tani ne i ngjajmë njeriut që u krijua nga toka. Më 
vonë do t’i ngjajmë Atij që erdhi nga qielli. 
 
Kur të vijë Mesia... 
50Vëllezër, kjo është e sigurt: njerëzit prej mishi e gjaku nuk mund të hyjnë në 
mbretërinë e Perëndisë.♦  Një trup i vdekshëm nuk mund të bëhet i pavdekshëm 
vetvetiu. 51-52Tani po ju them një të fshehtë: ne nuk do të vdesim të gjithë. Kur të bjerë 
boria e fundit, ne të gjithë do të shndërrohemi. Kjo do të ndodhë sa çel e mbyll sytë. 
Kur të bjerë boria e fundit,♦♦  të vdekurit do të ringjallen për jetën e pavdekshme. Por 
ne që do të jemi ende gjallë, do të marrim një trup të ri. 53Trupi ynë i vdekshëm, i cili i 
nënshtrohet vdekjes, duhet të shndërrohet në një trup të pavdekshëm, mbi të cilin 
vdekja nuk ka më asnjë pushtet. 54Kur të ketë ndodhur kjo, do të realizohet fjala e 
profetit: Vdekja është asgjësuar! Fitorja është e plotë! 55O vdekje, ku është fitorja jote? Ku 

është, o vdekje, pushteti yt? 
56Pushteti i vdekjes vjen nga mëkati. Por mëkati e ka pushtetin e tij nga Ligji (i 
shkelur). 57Ta falënderojmë Perëndinë që na jep fitoren me anën e Jezusit, Mesisë dhe 
Zotit tonë! 
58Prandaj, vëllezërit e mi të dashur, të jeni të qëndrueshëm dhe të patundur në besimin 
tuaj. Përpiquni me sa të mundeni për Zotin. Ju e dini se Zoti do t’i shpërblejë 
përpjekjet tuaja. 
___________ 
♦  d.m.th. në formën e saj përfundimtare. ♦♦  për t’i thirrur njerëzit në gjyq (shih Mt 24,31). 
 
Mbledhja e parasë për bashkëbesimtarët 

Tani vij te mbledhja e parasë për bashkësinë e Jerusalemit. Ju duhet të veproni 
siç urdhërova bashkësinë e Galatës. 2Çdo të diel ♦ secili nga ju të ndajë vetë sa 

të ketë mundësi të kursejë, në mënyrë që të mos mblidhen vetëm kur të vij unë. 3Pas 
ardhjes sime do t’i dërgoj me fletëshoqërim ata që ju i zgjidhni në Jerusalem, për t’ia 
dorëzuar ndihmesën tuaj kishës së atjeshme. 4Po qe se është më mirë të shkoj edhe 
vetë, do të udhëtojmë bashkë. 
_________ 
♦ Kjo dëshmon se Kisha e hershme u mblodh në një të diel (jom ahat) për adhurim (në 20,19.26, 
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Veprat 20,7, Ap 1,10) dhe jo të shtunën (jom shabbat) 
 
Planet e apostullit 
5Do të vij te ju duke kaluar nëpër Maqedoni. Atje do të jem vetëm kalimtar. 6Te ju, 
përkundrazi, dua të ndaloj për një kohë, ndoshta edhe do të dimëroj. Atëherë ju mund 
të përgatitni aq sa më nevojitet për vazhdimin e udhëtimit. 7Nuk dua t’ju shoh vetëm 
kalimthi. Shpresoj se, me ndihmën e Zotit, do të qëndroj te ju për ca kohë. 
8Kam ndër mend të qëndroj në Efes deri për Rrëshajë. 9Këtu m’u hapën shumë 
mundësi për një veprim të suksesshëm, por kam të bëj me shumë kundërshtarë. 
10Në qoftë se vjen Timoteu te ju, kini kujdes që të mos e shkurajoni. Në të vërtetë, edhe 
ai punon si unë për Zotin. 11Askush të mos e përbuzë. Ju duhet t’i jepni çfarë i 
nevojitet për vazhdimin e udhëtimit, që të kthehet pa vështirësi tek unë. Po e pres 
bashkë me vëllezërit e tjerë. 12Mjaft e nxita vëllanë Apol të vijë te ju bashkë me vëllezërit 
(në fe), por ai nuk mund të vendosë për këtë. Do të vijë kur t’i jepet rasti. 
 
Fjalët e fundit dhe përshëndetjet 
13Rrini zgjuar! Qëndroni të patundur në fe! Kini guxim! Jini të fortë! 14Bëjeni gjithçka 
nga dashuria. 
15Ju e dini, vëllezër: Shtjefna dhe mbarë familja e tij ishin besimtarët e parë në Akajë, 
dhe u vunë tërësisht në dispozicion të kishës për shërbimin e Zotit.  
Prandaj ju lutem: 16Nënshtrojuni njerëzve të tillë dhe nderojini të gjithë ata që 
bashkëpunojnë në bashkësi dhe ngarkohen me detyra. 17Gëzohem për ardhjen e 
Shtjefnës, të Fortunatit dhe të Akaikut që janë tek unë. Ata më plotësojnë mungesën 
tuaj. 18Ata më dhanë zemër, ashtu siç bënë edhe te ju. Prandaj njerëz të tillë duhet t’i 
nderoni. 
19Ju përshëndetin bashkësitë e provincës së Azisë. Ju përshëndetin shumë Akuila e 
Priska bashkë me bashkësinë që mblidhet në shtëpinë e tyre. 20Ju bëjnë të fala të 
gjithë bashkëbesimtarët. Përshëndeteni njëri-tjetrin me puthje vëllazërore. 
21Të fala me dorën time – Pali. 22Mallkuar qoftë kush e përbuz Zotin! Marana-tha – Eja, 
Zoti ynë! 
23Qoftë me ju hiri i Zotit, Jezus Mesisë! 24Ju dua të gjithëve! Me anë të Jezus Mesisë 
jemi të lidhur me njëri-tjetrin. 
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LETRA E DYTË DREJTUAR KISHËS SË KORINTIT 
 
Përshëndetja hyrëse 

Pali, të cilin Perëndia e emëroi apostull, dhe vëllai Timoteu, ia drejtojnë këtë letër 
kishës së Perëndisë në Korint, si dhe të gjithë të krishterëve në provincën e Akajës. 

2Hir dhe paqe me ju nga Perëndia, Ati ynë, dhe nga Jezusi, Mesia dhe Zoti! 
 
Falënderimi i Palit 
3Qoftë lavdëruar Perëndia, Ati i Zotit, Jezus Mesisë. Ai është Ati, mirësia e të cilit nuk 
ka asnjë kufi, dhe i cili na jep gjithmonë ndihmën e tij. 4Edhe në qoftë se unë duhet të 
duroj shumë vështirësi, kjo më jep gjithnjë zemër. Prandaj mund t’u jap zemër të 
tjerëve që durojnë vështirësi të tilla. Unë jam në gjendje t’ju jap zemër, ashtu siç më 
dha zemër Perëndia mua. 
5Marr pjesë jashtëzakonisht në vuajtjet e Mesisë. Por e jashtëzakonshme është edhe 
nxitja që më jepet me anë të kësaj përvoje. 6Kur vuaj, kjo ndodh për të mirën tuaj, që 
zemra juaj të forcohet. E kur mua më jepet zemër, kjo ndodh që t’ju jepet zemër juve 
që duroni të njëjtat vuajtje me mua. 7Kështu, besimi ynë te ju nuk lëkundet kurrë, 
sepse e dimë: pasi ju solidarizoheni me vuajtjen time, keni dobi nga ndihma që më 
jepet mua. 
8Ju duhet ta dini, vëllezër, se në provincën e Akajës gjendesha në një situatë pa 
rrugëdalje. Barra që po mbaja, ishte aq e madhe, saqë i tejkalonte forcat e mia. Humba 
shpresën se do të mbetesha gjallë. 9Ndihesha si njeriu që dënohet me vdekje. Por kjo 
ndodhi që të mos besoj në vetvete, por që ta mbështes besimin tim në Perëndinë, i cili 
ringjall të vdekurit. 10E, në të vërtetë, ai më shpëtoi nga vdekja e sigurt. Këtë gjë do ta 
bëjë edhe në të ardhmen. Shpresat i kam varur tek ai: ai do të më shpëtojë edhe herën 
tjetër. 11Gjithashtu, për këtë japin ndihmesën e tyre edhe lutjet tuaja për mua. Atëherë 
shumë njerëz do ta falënderojnë Perëndinë për atë që bëri për mua. 
 
Përse nuk u kthye Pali në Korint? 
12Jam krenar që ndërgjegjja ime dëshmon se sjellja ime përcaktohet gjithnjë nga 
sinqeriteti dhe besueshmëria me të cilën Perëndia sillet ndaj meje. Unë nuk pranoj të 
drejtohem nga dinakëria njerëzore, por nga hiri i Perëndisë. Kjo vlen, para së gjithash, 
për marrëdhëniet e mia me ju. 13Ajo që shkruaj në letrat e mia, do të thotë pikërisht atë 
që po lexoni e po kuptoni. Shpresoj se do t’i kuptoni plotësisht (këto letra); 14ashtu si 
disa prej jush që më kuptuat, e morët vesh se mund të jeni krenarë për mua, ashtu siç 
do të jem edhe unë krenar për ju kur të vijë Jezusi, Zoti ynë. 
15-16Duke ju besuar juve dhe duke besuar se ju na besoni neve, mendova t’ju vizitoja 
gjatë kalimit për në Maqedoni. Doja të vija te ju për herë të dytë duke sjellë ndihmën e 
Perëndisë, dhe pastaj në rrugën e kthimit nga Maqedonia të rrija përsëri te ju. Atëherë 
ju duhej të më pajisnit me gjithçka që më duhej për udhëtimin drejt Judesë. 17Meqë 
m’u desh ta ndërroja këtë plan, a do të thotë kjo se jam i ndryshueshëm? A mendoni 
ju se bëj plane me prapamendim, duke thënë «po» e duke menduar «jo»? 18Ju siguroj 
para Perëndisë se nuk ju kam dhënë kurrë një mesazh me dy kuptime: edhe po, edhe 
jo! 19Jezusi, Mesia dhe Biri i Perëndisë, të cilin jua shpallën Silvani dhe Timoteu, nuk 
është individ me dy fytyra. Përkundrazi, ai është Pohuesi hyjnor. 20Me anë të tij 
Perëndia i pohon të gjitha premtimet e veta, dhe po me anë të tij mund të thuhet 
Ameni i fundit për nder të Perëndisë. 21Perëndia na ka vënë në këtë themel të 
patundur: në Mesinë. Ai na ka veçuar për shërbimin e tij 22dhe na ka vulosur me vulën 
e tij. Ai na e ka dhënë Shpirtin e tij si peng për gjithçka që na mban gati. 
23Unë e thërras Perëndinë për dëshmitar: le të më kërkojë llogari në qoftë se nuk kam 
thënë të vërtetën! Nuk jam kthyer ende në Korint, sepse desha t’ju mbroja. 24Nuk 
kërkoj të mbizotëroj as mbi ju e as mbi fenë tuaj – feja juaj është mjaft e patundur, – 
por mund të bashkëpunoj me ju për shtimin e gëzimit tuaj. 

Nuk dëshiroja të vija përsëri te ju për t’ju trishtuar. 2Në qoftë se bëj kështu, nuk do 
të mbetet askush për të më gëzuar përsëri. 3Pikërisht këtë ju kam shkruar. Nuk 

dëshiroja të vija e të vëreja që pikërisht ata që duhet të më gëzojnë, në të vërtetë, do të 
më trishtojnë. Në të vërtetë, unë jam plotësisht i sigurt që ju do të gëzoheni, në qoftë se 
mund të më gëzoni mua. 4Kam qenë shumë i shtypur dhe zemërlëshuar, dhe ju kam 
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shkruar me lot në sy. Por nuk dëshiroja t’ju trishtoja. Ju duhet ta kuptoni më mirë se 
sa ju kam në zemër. 
 
Ndjesa për të dënuarin 
5Në qoftë se dikush nga ju i ka shkaktuar dikujt hidhërim, nuk ma ka shkaktuar mua, 
por ju të gjithëve – më mirë të themi, shumicës prej jush, që të mos e teproj. 6Mendoj 
se dënimi që i dhatë atij,♦ është tashmë i mjaftueshëm. 7Tani është koha t’i ofroni 
ndjesë dhe ngushëllim, sepse ka mundësi që njeriu në atë gjendje të mposhtet 
krejtësisht nga trishtimi. 8Tani po ju lutem t’i tregoni se ju e doni. 9Me shkrimin tim 
doja të vija në provë besnikërinë tuaj, për të vënë re nëse do t’i zbatonit urdhrat e mi. 
10Në qoftë se ju e falni, atëherë edhe unë e fal. Në qoftë se kam personalisht diçka për 
të falur, e fal për hirin tuaj para Mesisë. 11Të mos na e hedhë Satani. Qëllimet e tij i 
kemi të qarta. 
_________________ 
♦  shih 1 Kor 5. 
 
Pali në Troadë 
12Kur mbërrita në Troadë, shpalla edhe atje lajmin e mirë për Mesinë. Njerëzit ishin 
shumë të hapur për ta pranuar lajmin. 13Por isha i shqetësuar, sepse bashkëpunëtori 
im, Titi, nuk kishte ardhur ende. Prandaj u largova që andej dhe udhëtova për në 
Maqedoni. 
 
Në parakalimin triumfal të Mesisë 
14E falënderoj Perëndinë, sepse ai më çon gjithkund në parakalimin triumfal të 
Mesisë.♦  Kështu, Mesia me anën time e njofton gjithkund të vërtetën e tij, si era e 
temjanit që përhapet. 15Prej meje del për nderin e Perëndisë era e temjanit e lajmit të 
mirë të Mesisë. Mbërrin si tek të shpëtuarit, ashtu edhe tek të humburit. 16Për të 
humburit është erë vdekjeprurëse, ndërsa për të shpëtuarit erë jetëprurëse. Kush 
është i aftë për një mision të tillë? 17Ka shumë të tillë, vërtet, që e përhapin lajmin e 
mirë për Mesinë dhe bëjnë tregti për fitim. Unë, përkundrazi, e përhap atë plotësisht 
pa interes. Unë flas si njeri që i shërben Mesisë, dhe ajo që flas, vjen nga Perëndia, të 
cilit i përgjigjem. 
________ 
♦  Pali bën aludim për nderimin që i bëhej gjeneralit romak kur kthehej fitimtar me të mundurit e 
lidhur në karrocën e tij. Vendësit digjnin temjan, kurse të mundurit ekzekutoheshin. 
 
Ligji dhe Shpirti 
(Jer 31,31) 

Mos ju duket sikur po e lavdëroj veten përsëri? Ose, a kemi nevojë për 
rekomandime për ju ose prej jush, siç kanë nevojë disa? 2Ju jeni vetë rekomandim 

për ne, i shkruar në vetë zemrat tuaja. Secili mund ta lexojë e ta kuptojë. 3Secili mund 
të shohë se ju jeni një rekomandim prej Mesisë, një rekomandim, që ai e shkroi me 
anën e shërbimit tim. Ky rekomandim nuk është shkruar me ngjyrë, por me Shpirtin e 
Perëndisë së gjallë. Nuk shkruhet në rrasa guri (si në Dhiatën e vjetër), por në zemrat e 
njerëzve. 
4Unë e ngarkoj veten me një detyrë të tillë, sepse Perëndia më bëri të aftë për këtë me 
anë të Mesisë. 5Me forcat e mia nuk jam i aftë për një detyrë të tillë. Gjithçka që mund 
të bëj, vjen nga Perëndia. 6Ai më bëri të aftë ta njoftoj besëlidhjen e tij të re kudo. Me 
anë të kësaj besëlidhjeje Perëndia jep jo një Ligj të shkruar, por Shpirtin e vet. 
Shkronja e Ligjit të çon në vdekje (për shkak të mosbindjes së njeriut), ndërsa Shpirti 
të çon në jetë (për shkak të dhuratës së Perëndisë). 
7Ligji ishte shkruar në rrasë guri me shkronja. Megjithëse Ligji të çonte në vdekje, 
shkëlqimi në fytyrën e Moisiut ishte aq i fortë, saqë populli izraelit nuk mund ta 
duronte. E ky ishte vetëm një shkëlqim kalimtar. Prandaj, pasi shërbimi që sillte 
vdekjen ishte i lidhur me kaq shumë madhështi, 8sa më madhështor duhet të jetë 
atëherë shërbimi që të çon në jetë me anë të Shpirtit! 9Meqë shërbimi që në fund u 
sillte njerëzve dënimin, rrezatonte madhështinë e Perëndisë, aq më shumë duhet të jetë 
e lidhur madhështia me shërbimin që u sjell njerëzve vendimin e pafajësisë! 10Në 
krahasim me këtë shkëlqim mposhtës, çdo shkëlqim tjetër duhet të jetë një hiç. 11Sepse 
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në qoftë se ajo që ishte kalimtare, rrezatonte madhështinë e Perëndisë, aq më shumë 
do ta rrezatojë madhështinë e Perëndisë ajo që qëndron përgjithmonë! 
12Meqë e kam këtë shpresë, mund të flas kështu. 13Unë nuk kam nevojë ta mbuloj 
fytyrën siç e mbuloi Moisiu fytyrën e tij me shami, që izraelitët të mos shihnin si po 
zhdukej shkëlqimi i tij. 14Por izraelitët janë të verbër. Kur ata e lexojnë Dhiatën e vjetër, 
mbi fjalë u rri e njëjta mbulesë; sepse mbulesa hiqet vetëm me anë të besimit te Mesia. 
15Edhe tani, kur e lexojnë Ligjin e Moisiut, mbi mendjen e tyre qëndron një mbulesë. 
16Ajo që vlente për Moisiun, vlen edhe për ta: kur të kthehen te Zoti, u hiqet mbulesa. 
17Por Zoti për të cilin është fjala, vepron me anë të Shpirtit të tij. E kur vepron Shpirti, 
ndodh edhe çlirimi. 18Ne të gjithë e shohim me fytyrë të zbuluar madhështinë e Zotit (të 
zbuluar në Mesinë). Kështu shndërrohemi vetë në atë që shohim dhe marrim gjithnjë e 
më shumë pjesë në madhështinë e tij. Këtë Zoti e bën me anë të Shpirtit të tij. 
 
Asnjë arsye për mendjemadhësi 
(Zan 1,3; Ps 115,1) 

Perëndia kishte mëshirë për mua, prandaj ma besoi këtë shërbim. Prandaj nuk më 
lëshon zemra.♦ 2U shmangem metodave mashtruese. Nuk punoj me marifete dhe as 

nuk e shtrembëroj Fjalën e Perëndisë. Përkundrazi, e shpall të vërtetën e saj në 
mënyrë të kulluar. Ky është rekomandimi im para secilit që e provon ndërgjegjen e tij 
para Perëndisë. 
3Lajmi i mirë është i paqartë vetëm për ata që janë të humbur. 4Satani, sundimtari i 
kësaj bote, i verboi ata, që të mos e besojnë këtë lajm të mirë dhe as ta shohin 
shkëlqimin e tij. Në këtë shkëlqim zbulohet madhështia e Mesisë dhe në Mesinë 
zbulohet vetë Perëndia. 5Prandaj shpall jo vetveten, por Jezusin, Mesinë, si Zot. Unë 
vetë jam vetëm shërbëtor – shërbëtori juaj për hir të Mesisë. 6Perëndia tha njëherë: Nga 

errësira të ndriçojë drita! Kështu bëri që drita e tij të ndritë në zemrën time, që njerëzit 
ta njohin madhështinë hyjnore që rrezaton Jezusi, Mesia. 
7Unë jam vetëm një enë e thyeshme për të mbajtur një gjë kaq të çmuar. Në të vërtetë, 
duhet të shihet qartë se fuqia e mbinatyrshme vjen nga Perëndia dhe jo nga unë. 
8Megjithëse jam i munduar nga çdo anë, nuk jam i shtypur. Megjithëse shpesh nuk 
gjej rrugëdalje, nuk më lëshon zemra. 9Njerëzit më përndjekin, por Perëndia nuk më lë 
në baltë. Më rrëzojnë, por përsëri ngrihem në këmbë. 10Vazhdimisht e vuaj vdekjen e 
Jezusit në trupin tim. Por kjo ndodh që në mua të duket jeta drejt së cilës u ringjall 
Jezusi. 11Për hir të Jezusit e vë jetën vazhdimisht në rrezik. Gjithashtu, në trupin tim të 
vdekshëm duhet të duket edhe jeta e Jezusit. 12Unë i jam dorëzuar vdekjes; por për 
këtë juve ju dhurohet jeta. 
13Në Shkrimin e shenjtë thuhet: Flas sepse kam besim te Perëndia. Kjo vlen edhe për 
mua. Meqë i besoj Perëndisë, nuk e ndërpres shpalljen e lajmit të tij të mirë. 14E dimë 
se Ai që e ringjalli Zotin Jezus, do të na ringjallë edhe ne (për shkak të lidhjes sonë) me 
Jezusin dhe do të na vërë bashkë me ju pranë tij. 15Të gjitha këto që duroj, ndodhin për 
dobinë tuaj. Mëshira e Perëndisë duhet të njoftohet gjithkund, që njerëzit ta 
falënderojnë Perëndinë gjithnjë e më shumë, dhe t’i japin atij lavdi. 
________ 
♦ Dekurajimi i shkaktuar nga dështimi relativ i misionit hebre dhe nga vonesa e kthimit të 
Krishtit. 
 
Atdheu te Perëndia 
16Prandaj nuk më lëshon zemra. Forcat e mia natyrore dërrmohen, por jeta që më jep 
Perëndia, ripërtërihet dita-ditës. 17Vuajtjet që duhet të duroj tani, nuk peshojnë shumë 
dhe mbarojnë shpejt. Ato do të më sjellin një madhështi që i kalon të gjitha 
parafytyrimet dhe që nuk shteron. 18Unë i var shpresat jo tek ajo që shoh, por tek ajo 
që ende nuk shihet. Vërtet, ajo që shohim tani qëndron vetëm për pak kohë, kurse e 
padukshmja qëndron përgjithmonë. 

Ne e dimë se kur të hiqet çadra në të cilën po jetojmë tani, d.m.th. trupi ynë, 
Perëndia na mban gati një mbështjellëse tjetër; një shtëpi që nuk është ndërtuar 

nga njerëzit dhe që qëndron përgjithmonë. 2Derisa jetojmë në këtë botë, ndihemi të 
shtypur dhe përmallohemi për mbështjelljen e trupit qiellor. 3Përndryshe, vërtet, do të 
gjendemi të zhveshur kur të na duhet ta heqim trupin tokësor. 4Derisa jetojmë ende në 
këtë trup, jemi nën një barrë të rëndë. Nuk dëshirojmë të ndahemi nga trupi ynë i 
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vdekshëm; dëshirojmë të hyjmë në trupin tonë të pavdekshëm, që ajo që është e 
vdekshme në ne, të përpihet nga ajo që është e pavdekshme. 5Dhe me të vërtetë, 
Perëndia tashmë vepron në ne, që ky shndërrim të realizohet; sepse na e dha kaparin – 
Shpirtin e shenjtë. 
6Prandaj jam i sigurt në çdo gjendje. Unë e di: derisa jetoj në këtë trup, jam i ndarë nga 
Zoti. 7Ne jetojmë në kohën e besimit, ende jo në atë të shikimit. 8Por jam plotësisht i 
bindur dhe më mirë do të largohesha menjëherë nga trupi im, për të banuar te Zoti. 
9Por pikërisht meqë përmallohem për këtë, bëj çdo gjë të mundur për t’i pëlqyer Zotit, 
qoftë duke qëndruar në këtë trup, qoftë duke e lëshuar atë. 10Në të vërtetë, ne të gjithë 
duhet të dalim në gjyq para Mesisë. Atëherë secili do të marrë atë që meriton, sipas 
asaj që ka bërë në kohën e jetës së tij tokësore, qofshin ato vepra të mira ose të këqija. 
 
Amnistia nga Perëndia 
11Mëqenëse duhet të jap llogari para Zotit, kërkoj të fitoj njerëz për Perëndinë.  Perëndia 
më njeh plotësisht. Shpresoj se edhe ju më njihni kështu. 12Nuk kërkoj ta lavdëroj 
veten përsëri. Dëshiroj më mirë t’ju them se keni arsye për të qenë krenarë për mua. 
Atëherë ju mund të bëni të heshtin ata që janë krenarë për kualifikime të jashtme, por 
që nuk duan t’ia dinë për kualifikime të brendshme. 13Edhe unë kam qenë jashtë vetës, 
por kjo është punë ndërmjet meje dhe Perëndisë. Por, për hatrin tuaj, unë duhet të 
përdor logjikën e zakonshme. 14Dashuria që Mesia ka treguar ndaj nesh, përcakton 
tërë sjelljen time. Tablonë e përfytyrojmë kështu: Njëri vdiq për ne të gjithë,♦ dhe kjo 
provon se të gjithë kishin vdekur. 15Meqë ai vdiq për ta, jeta e tyre nuk u takon më 
atyre, por i takon Atij që vdiq për ta, i cili edhe u ringjall për ta. 
16Prandaj nuk vlerësoj më asnjeri sipas kritereve njerëzore – madje as edhe Mesinë, 
sepse njëherë vetë unë bëra një gabim të tillë. 17Kush i takon Mesisë, u bë njeri i ri. Ajo 
që ishte njëherë, mbaroi; filloi diçka krejt e re. 18Këtë e bëri Perëndia. Megjithëse ishim 
armiqtë e tij, me anë të Mesisë na pajtoi me vetveten. Mua më dha për detyrë ta përhap 
këtë lajm të pajtimit. 19Me anë të Mesisë Perëndia veproi vetë dhe largoi atë që i ndante 
njerëzit prej tij. Nuk ua llogarit më mëkatet atyre dhe na e besoi neve lajmin e pajtimit. 
20Prandaj në emër të Mesisë u drejtohem të gjithë njerëzve. Vetë Perëndia i thërret ata 
kur unë u them: «Në emër të Mesisë ju lutem me ngulm: Pranojeni amnistinë që ju 
drejton Perëndia!» 21Perëndia e bëri flijim për mëkat Mesinë që ishte pa asnjë mëkat, që 
ne ta marrim pafajësinë në saje të tij. 

Si bashkëpunëtor i Perëndisë ju lutem: Mos e lini pa fryt hirin e Perëndisë që keni 
marrë. 2Perëndia thotë: Kur erdhi koha që të kisha mëshirë për ju, ju dëgjova: kur 

arriti dita e çlirimit tuaj, ju ndihmova. Kini kujdes. Tani është koha e mëshirës. Sot është 
dita e shpëtimit. 
___________ 
♦ Edhe pse potenciali i sakrificës së tij është i pakufizuar, efikasiteti i tij është i 
kufizuar me ata që besojnë në Mesinë. 
 
Gjithçka për lajmin e mirë 
3Përsa më përket mua, nuk dëshiroj të pengoj asnjeri, që të mos diskreditohet shërbimi 
që më dha Perëndia. 4Dëshiroj të tregohem shërbëtor i vërtetë i Perëndisë edhe në qoftë 
se duhet të duroj shqetësime, rreziqe dhe vështirësi. 5Më rrahin dhe më burgosin. 
Nxitin popullin kundër meje. Rraskapitem së punuari dhe heq dorë nga gjumi dhe nga 
ushqimi. 6Punëtor i Perëndisë tregohem me jetën time që nuk ka të sharë, me dijen që 
më jepet, me durim dhe me mirësi. I tillë tregohem, po ashtu, me anë të dhuntive që 
m’i jep Shpirti i shenjtë, me dashuri të drejtë, 7me shpalljen e së vërtetës dhe me fuqinë 
që vjen nga Perëndia. Arma ime për sulm dhe për mbrojtje është kjo: bëj atë që është e 
drejtë para Perëndisë dhe para njerëzve. 8Më nderojnë e më fyejnë. Njerëzit flasin edhe 
keq, edhe mirë për mua. Disa më mbajnë për mashtrues, kurse të tjerët besojnë se jam 
i vërtetë. 9Për disa jam enigmatik, kurse për disa të tjerë jam i kulluar. Nuk jam kurrë 
larg vdekjes, e megjithatë jam gjallë. Jam trajtuar keq, por nuk vdes. 10Njerëzit më 
krijojnë telashe, e megjithatë jam gjithnjë i gëzuar. Jam shumë i varfër, e megjithatë i 
bëj shumë veta të pasur. Jam pa asgjë në xhep, e megjithatë kam gjithçka që vlen. 
11Korintas të dashur, unë flas hapur. Zemra ime është plotësisht e hapur për ju. 12Nuk 
është e vërtetë që nuk keni asnjë vend në të. Ju qëndroni përjashta vetëm sepse 

6



 998

përjashtuat vetveten. 13Po flas me ju njëlloj si me fëmijët e mi. Më dilni përpara siç ju 
dola unë! M’i hapni zemrat tuaja! 
 
Paralajmërim për ndikime të dëmshme 
(Lev 26,12; Ezech 37,27; Is 52,11) 
14Mos u lidhni me të pafetë e mos u përpiqni të bashkëpunoni me ta. E drejta dhe e 
padrejta nuk shkojnë së bashku, ashtu siç nuk shkojnë drita e errësira. 15Çfarë 
harmonie ka ndërmjet Mesisë dhe djallit? Çfarë lidhjeje ka besimtari me jobesimtarin? 
16E çfarë kanë të përbashkët idhujt me Tempullin e Perëndisë? Ne të gjithë jemi 
Tempulli ku banon Perëndia e gjallë. 
Perëndia tha: Do të banoj në ta dhe do të jetoj ndër ta. Do të jem Perëndia e tyre. 
17Prandaj dilni nga rrethi i tyre dhe rrini më vete. Mos prekni asgjë të papastër. Atëherë 

do t’jua tregoj dashurinë time. 18Do të jem Ati juaj, e ju do të jeni bijtë e mi dhe bijat e mia. 

Këtë e thotë Zoti i gjithësisë. 
Miqtë e mi të dashur! Këto premtime kanë të bëjnë me ne. Prandaj të pastrohemi 
nga gjithçka që e njollos trupin ose shpirtin. Ta marrim seriozisht vullnetin e 

Perëndisë dhe të mundohemi të bëhemi ashtu siç do ai. 
 
Lutja për pajtim 
2Na kuptoni! Asnjërit prej jush nuk i bëra keq. Asnjërin nuk e dënova ashpër dhe 
asnjërin nuk e shfrytëzova. 3Nuk po jua them këtë, që t’ju dënoj. Ju thashë tashmë se 
zemra ime është krejt e hapur për ju. Ju jeni të lidhur me mua për jetë dhe për vdekje. 
4Kam besim të plotë te ju dhe jam krenar për ju. Megjithë hallin tim, jam plot besim 
dhe gëzim. 
 
Trishtimi dhe gëzimi (vazhdim i kap. 2,13) 
5Kur erdha në Maqedoni, nuk gjeta qetësi. Më sulmuan nga të gjitha anët: nga 
përjashta armiqtë dhe nga përbrenda shqetësimet. 6Por Perëndia, e cila i ngushëllon 
zemërlëshuarit, më dha përsëri zemër me ardhjen e Titit. 7Por, jo vetëm me ardhjen e 
tij – me shumë rëndësi ishte edhe fakti se ju e ngushëlluat Titin. Ai më tregoi se si 
donit të më shihnit, se si u pikëlluat për atë që ndodhi e se si ishit të gatshëm të 
merrnit pa rezervë anën time. Kjo më gëzoi edhe më tepër. 
8Ju ishit fyer shumë nga letra ime; por nuk më vjen keq që ju shkrova ashtu. Kur 
dëgjova se sa të prekur e ndiheshit, më erdhi vërtet keq, 9por tani gëzohem për këtë. 
Natyrisht jo sepse letra ime ju preku, por sepse kjo ju bëri të vinit në vete. Kjo ishte një 
lloj dhembjeje që Perëndia mund ta përdorë. Prandaj nuk ju solli dëm që ju shkrova 
ashtu. 10Në të vërtetë, në qoftë se një qortim i tillë sjell dhembjen që do Perëndia, kjo të 
çon në një pendim për të cilin nuk i vjen keq askujt, dhe kjo përfundon me shpëtim. 
Përkundrazi, në qoftë se një qortim pranohet siç është zakon te njerëzit, atëherë ka 
rrezik të çojë në vdekje. 11Fjalët e mia sollën një pikëllim sipas vullnetit të Perëndisë. 
Shikoni çfarë fitimi ju solli kjo! Sa shumë dëshirë të mirë tregoni tani! Si përpiqeni ta 
provoni pafajësinë tuaj! Zemërimi për fajtorin, frika nga zemërimi im, malli për praninë 
time dhe zelli për dënimin e fajtorit – të gjitha këto lindën nga kjo! Kështu, ju treguat 
se jeni të pafajshëm në këtë punë. 
12Në letrën time nuk ishte çështja për keqbërësin dhe as për viktimën e së keqes. Ju e 
shfrytëzuat rastin për të treguar para Perëndisë se jeni plotësisht në anën time. 
13Kështu ndodhi, dhe kjo më dha zemër. 
U gëzova shumë për gëzimin me të cilin u kthye Titi prej jush, sepse ishte shumë i 
lumtur për ju të gjithë. 14Unë ju kisha lavdëruar para tij dhe ju nuk më zhgënjyet. Siç 
ju kam thënë gjithnjë të vërtetën, ashtu edhe u vërtetua lavdërimi im për Titin. 15Titi 
tani ju do edhe më shumë se më parë. Ai e përjetoi se si e pranuat me kujdes e me 
nderim dhe si e zbatuat urdhrin tim. 16Jam i gëzuar se mund të kem besim të plotë te 
ju. 
 
Grumbullimi i ndihmesës për bashkësinë e Jerusalemit 
(Dal 16,18) 

Tani, vëllezër, dëshiroj t’ju tregoj çfarë shkaktoi hiri i Perëndisë në bashkësitë e 
Maqedonisë. 2Ata kishin shumë vuajtje dhe u vunë thellësisht në provë. Por gëzimi i 

tyre ishte aq i madh, saqë megjithë varfërinë e tyre treguan gatishmëri të paparë për të 
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ndihmuar. 3Më besoni: ata dhanë sa ishte e mundur, edhe më shumë, dhe e bënë këtë 
pa urdhrin tim. 4Donin të merrnin pjesë në ndihmesën për bashkësinë e Jerusalemit 
dhe e quanin këtë nder të veçantë. 5Bënë edhe më shumë sesa kisha shpresuar. Duke 
iu bindur Perëndisë, ata iu dorëzuan së pari Zotit, dhe më vonë edhe mua. 
6Prandaj i thashë Titit që të kujdesej për këtë punë te ju. Tashmë ka filluar. Tani le t’ju 
ndihmojë, le ta kryejë këtë shërbim miqësor deri në fund. 7Ju keni gjithçka me bollëk: 
besim, fjalë të fuqishme, dije, vullnet të mirë dhe dashurinë për njëri-tjetrin, të cilën e 
ngjalla mes jush me shembullin e jetës sime. Dëshiroj që ndihmesa juaj për këtë 
shërbim miqësor të jetë, gjithashtu, e bollshme. 
8Nuk ju jap asnjë urdhër. Ju them vetëm se si të tjerët janë të gatshëm për të 
ndihmuar, që ata t’ju nxitin. Ju duhet të tregoni se dashurinë tuaj e keni me gjithë 
mend. 9Ju e dini çfarë bëri për ju Jezusi, Mesia. Ai ishte i pasur, e megjithatë u 
varfërua për ju; sepse donte t’ju pasuronte me varfërinë e tij. 
10Ju jap vetëm këshillën time: është për të mirën tuaj që të merrni pjesë në 
grumbullimin e parasë. Vitin e kaluar ju vendosët për këtë dhe e filluat grumbullimin. 
11Tani, pra, çojeni deri në fund këtë punë dhe veproni në kryerjen e detyrës me të 
njëjtin vrull që kishit gjatë planifikimit. Jepni sipas mundësisë suaj. 12Ju keni treguar 
vullnet të mirë; Perëndia do ta matë ndihmesën tuaj me atë që keni, dhe jo me atë që 
nuk keni. 13Ju vetë nuk duhet të pësoni mungesë, që të ndihmohen të tjerët. Por tani 
për tani keni më shumë se të tjerët. 14Prandaj me të drejtë i ndihmoni ata që kanë 
nevojë. Kur ju të keni nevojë dhe ata të kenë më shumë se ju, atëherë ata duhet t’ju 
ndihmojnë ju. Kështu, midis jush do të ketë barazi. 15Në Shkrimin e shenjtë thuhet: 
Ata që kishin mbledhur shumë e ata që kishin mbledhur pak, nuk kishin shumë pak. 
 
Ndihmësit në mbledhjen e ndihmave 
(Fu 3,4) 
16E falënderoj Perëndinë që ia dha edhe Titit zellin tim për ju. Titi jo vetëm që e pranoi 
propozimin tim, 17por ishte edhe më i zellshëm dhe vendosi vullnetarisht të vinte te ju. 
18Bashkë me të ju dërgoj edhe vëllanë (në fe) që është i nderuar në të gjitha bashkësitë 
për shkak të veprimtarisë së tij për lajmin e mirë. 19Bashkësitë e kanë caktuar që ai të 
më shoqërojë kur ta dorëzoj këtë ndihmesë dashurie, e cila tani po grumbullohet. Kjo e 
rrit emrin e Zotit dhe ma heq barrën mua. 20Në të vërtetë, mund të dyshohej në mua po 
të administroja një shumë kaq të madhe. 21Dëshiroj të gëzoj emër të mirë, jo vetëm 
para Perëndisë, por edhe para njerëzve. 22Po dërgoj edhe një vëlla bashkë me të. E kam 
vënë shumë herë në provë, e çdo herë ishte shumë i zellshëm. Tani është edhe më i 
zellshëm se më parë, sepse ka mendim të mirë për ju. Pritini mirë të gjithë. 23Titi është 
bashkudhëtari im, si dhe bashkëpunëtori im në shërbimin ndaj jush. Vëllezërit e tjerë 
vijnë në emrin e bashkësive dhe janë njerëz që nderojnë Mesinë. 24Tregojuni se 
dashuria juaj është e vërtetë dhe se ju lavdërova me të drejtë. Atëherë këtë do ta 
marrin vesh të gjitha bashkësitë. 
 
Një e dhënë tjetër për ndihmesën e caktuar për Jerusalemin 
(Ps 111,9; Is 55,10) 

Nuk kam më nevojë t’ju njoftoj me hollësi për shërbimin miqësor të caktuar për 
bashkësinë në Jerusalem. 2E di se ju dëshironi të ndihmoni. Ju lavdërova tashmë 

te maqedonasit: «Vëllezërit në Korint grumbullojnë që nga viti i kaluar.» Zelli juaj e ka 
ndezur shumicën e tyre. 3Tani po ju dërgoj disa bashkëbesimtarë. Në të vërtetë, nuk 
dëshiroj të zhgënjehem, sepse ju lavdërova dhe pohova: «E mbaruan grumbullimin e 
tyre.» 4Vihuni në pozitën time kur maqedonasit që më shoqërojnë, të vënë re se nuk 
është kështu. Unë do të turpërohem, por edhe juve do t’ju vijë turp. 5Prandaj e kam 
parë të nevojshme t’u lutem bashkëbesimtarëve që të udhëtojnë përpara meje për ta 
mbledhur ndihmën e premtuar. Atëherë, kur të vij unë, dhurata do të jetë gati, dhe kjo 
do të tregojë se dhuroni vullnetarisht e jo me detyrim. 
 
Perëndia dhuron, që të dhurojmë edhe ne 
6Mendohuni mirë: Kush mbjell me kursim, do të korrë pak. Kush mbjell me duart plot, 
atë e presin të korra të mbara. 7Secili nga ju të dhurojë aq sa ka ndër mend të japë. Për 
këtë nuk duhet t’i vijë keq, e kjo nuk duhet të bëhet me pahir. Perëndia i do ata që 
japin me gëzim. 8Perëndia mund t’ju japë më shumë sesa ju duhet, kështu që 
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gjithmonë të keni jo vetëm çfarë ju nevojitet personalisht, por edhe atë që ju duhet për 
të qenë bujarë me të tjerët. 9Atëherë për ju do të realizohet ajo që thuhet në Shkrimin e 
shenjtë: Me bujari u jep nevojtarëve; mirëbërësia e tij nuk do të harrohet kurrë. 
10Perëndia, që i jep mbjellësit farën dhe bukë për ushqim, do t’ju japë edhe juve farë e do 
ta bëjë atë të rritet, që mirëbërësia juaj t’ju sjellë të korra të bollshme. 11Ai do t’ju bëjë 
aq të pasur, sa të mund të jepni në çdo kohë me bujari. Atëherë shumë njerëz do ta 
falënderojnë Perëndinë për shkak të dhuratave që ne do t’u japim atyre nga ana juaj. 
12Me këtë kontribut nuk është vetëm fjala për ndihmën ndaj kishës në Jerusalem. 
Edhe më me rëndësi është fakti që Perëndinë do ta falënderojnë më shumë njerëz. 13Në 
qoftë se dalin të mirë në këtë punë, të krishterët në Jerusalem do ta falënderojnë 
Perëndinë për këtë. Do ta falënderojnë, sepse ju qëndroni shumë besnikë ndaj lajmit të 
mirë për Mesinë dhe sepse i ndani vullnetarisht të mirat tuaja me të tjerët. 14E pasi 
shohin se si Perëndia e tregoi me kaq begati mëshirën e tij ndaj jush, ata do të luten 
për ju e do të kenë mall për ju. 15Ta falënderojmë Perëndinë për një dhuratë të tillë! Ajo 
është aq e madhe, sa nuk mund të përshkruhet. 
 
Pali mbron pozitën e vet 
(Jer 9,24) 

Unë, Pali, tani duhet të flas për vete. Siç duket, jam i druajtur kur ndodhem 
mes jush, por nga lart hiqem si zotëri i rëndë. Ju lutem me mirësinë dhe me 

butësinë e Mesisë: 2Mos më detyroni ta tregoj rëndësinë time kur të vij! Nuk kam asnjë 
frikë nga ata që më paditin për dobësitë njerëzore dhe për mungesën e fuqive të plota 
shpirtërore. 3Jam, vërtet, vetëm një njeri, por nuk luftoj sipas mënyrës njerëzore. 4Në 
luftën time nuk përdor armët njerëzore, por armët e fuqishme të Perëndisë. Me anën e 
tyre shkatërroj kështjellat e armikut: rrëzoj sofizma 5dhe çdo mendjemadhësi që 
bllokon njohurinë e Perëndisë. Kap çdo mendim që ngrihet kundër Perëndisë dhe ia 
nënshtroj atë urdhrit të Mesisë. 6Gjithashtu, jam gati të ndëshkoj çdo mosbindje, 
derisa ju, si bashkësi, të bindeni plotësisht. 
7Pranojini faktet. Kur njëri nga ju pretendon t’i takojë Mesisë, të marrë parasysh se 
edhe unë i takoj Mesisë. 8Unë jam në gjendje ta shfrytëzoj edhe më tej pozitën time e t’i 
përdor fuqitë e plota që m’i ka dhënë Zoti. Në këtë rast do të kisha të drejtë. Por e mora 
detyrën time për t’ju ndihmuar dhe jo për t’ju rrëzuar. 9Nuk duhet të duket sikur të 
kem dashur t’ju tremb me letrat e mia. 10Në të vërtetë, ju thoni: «Letrat që shkruan ai, 
janë me rëndësi dhe të bëjnë përshtypje, kurse, kur është me ne, bën figurë të keqe, 
dhe fjala e tij nuk ka asnjë fuqi.» 11Kush mendon ashtu, le ta dijë mirë: 
«Pikërisht ashtu siç veprojnë letrat e mia në ju, do të veproj edhe unë kur të vij te ju.» 
12Vërtet, nuk guxoj të krahasohem me ata që shkruajnë rekomandime për vetveten ose 
madje të barazohem me ta. Natyrisht, nuk mund ta përfshij veten në një klasë të tillë. 
Ata janë aq pa mend, saqë caktojnë kriteret e veta, me të cilat krahasohen. 13Unë, 
përkundrazi, nuk do të kem pretendime të çmendura, por do ta vlerësoj vetveten sipas 
shërbimit që më ka caktuar Perëndia, dhe kjo përfshin edhe veprimin tim për ju. 14-

15Nuk e tejkaloj detyrën time kur merrem me interesat tuaja, sepse predikimi i lajmit të 
mirë më vuri në kontakt me ju. Krenaria ime nuk lidhet me punët jashtë sferës sime, 
as me punën e të tjerëve. Jo, shpresa ime është që besimi juaj, i cili po rritet, të 
shkaktojë zgjerimin e fushës së veprimtarisë sime; 16kështu që së shpejti do ta shpall 
lajmin e mirë përtej Korintit, pa u krenuar për atë që u krye në fushën e veprimtarisë 
së të tjerëve. 17Në Shkrimin e shenjtë thuhet: Kush dëshiron të mburret, të mburret për 

atë që bëri Zoti. 18Nuk vlen vetërekomandimi, por fitimi i miratimit të Perëndisë. 
 
Pali dhe apostujt e rremë 
(Zan 3,1 – 5,13) 

Më lejoni, të paktën, të bëhem sikur të mos isha në vete e të lavdëroj veten. Më 
duroni! 2Unë ju ruaj me shumë xhelozi si vetë Perëndia. Ju jeni si vajza që ju 

fejova me një djalë të vetëm, d.m.th. me Mesinë. Do t’ju sjell tek ai të paprekshëm. 3Eva 
u mashtrua me gënjeshtrën dinake të gjarprit. Kam frikë se mos ngatërrohen edhe 
mendimet tuaja dhe mos nuk e doni më Mesinë me pastërti dhe me gjithë zemër. 4Ju 
duroni kur dikush vjen te ju duke shpallur një Mesi të ndryshëm nga ai që ju kam 
sjellë unë. Ju pranoni të merrni një shpirt të ndryshëm nga ai që morët më parë, dhe 
pranoni një lajm të mirë të ndryshëm nga ai për të cilin dëgjuat në predikimin tim. 
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5Jam i bindur që unë nuk bie aspak më poshtë se «kryeapostujt»♦  tuaj. 6Ndoshta nuk 
jam orator i shquar, por përsa i përket diturisë, barazohem me cilindo. Këtë jua kam 
provuar në çdo kohë dhe në çdo situatë. 
7Por ndoshta nuk do të kisha të drejtë në qoftë se nuk do t’jua shpallja lajmin e mirë 
pa shpërblim. Në qoftë se u poshtërova me këtë, kjo ndodhi për fitimin tuaj. 8Për 
shërbimin tim ndaj jush më paguajnë bashkësitë e tjera. Unë i grabita për hatrin tuaj! 
9Derisa isha me ju, nuk e mërzita asnjërin nga ju kur kisha nevojë, sepse 
bashkëbesimtarët që erdhën nga Maqedonia, më sollën ato që më duheshin. Nuk doja 
t’ju bëhesha aspak barrë. Kështu do të sillem me ju edhe në të ardhmen. 10Pasha të 
vërtetën e Mesisë që është në mua: këtë arsye krenarie nuk do të ma heqë askush në 
mbarë provincën e Azisë! 11Përse ngul këmbë për këtë? Ndoshta sepse nuk ju dua? 
Perëndia e di se ju dua. 
12Kur në të ardhmen të mos ju marr gjë, kjo do të ndodhë për një arsye tjetër. 
Kryeapostujt tuaj kërkojnë vetëm rastin për t’u barazuar me mua. Ata janë krenarë se 
financohen nga bashkësia; ata pohojnë se kjo është një dëshmi për autoritetin e tyre 
dhe dëshirojnë që të barazohem me ta. 13Në të vërtetë, ata janë apostuj të rremë; ata 
janë mashtrues që shtiren si apostuj të Mesisë. 14Kjo nuk është për t’u çuditur. Edhe 
Satani shtiret si engjëll i virtytshëm! 15Prandaj nuk është asgjë e veçantë kur ndihmësit 
e tij shtiren si shërbëtorë të Perëndisë. Por në fund ata do të dënohen sipas veprave të 
tyre. 
__________ 
♦  Sigurisht, judaizantët, për të cilët bëhet aludim në Letrën drejtuar galatasve. 
 
Rekomandimet e Palit 
(Br 25,3) 
16Po e përsëris: askush të mos besojë se nuk jam në vete. Por, në qoftë se ndokush 
mendon kështu, le të më pranojë në mënyrë që të mund ta lavdëroj pak veten. 17Kjo që 
po ju them tani, nuk është siç më urdhëron Zoti. Po ju flas si njeri i papërgjegjshëm, 
kur pranoj të flas kështu. 18Por meqë në epërsitë e tyre mbështeten kaq shumë veta, 
edhe unë do ta bëj këtë. 19Ju jeni shumë të mençur – prandaj pranoni gjithçka që ju 
propozon një i marrë! 20Ju duroni kur dikush ju shtyp, ju shfrytëzon dhe ju robëron, ju 
përbuz dhe ju bie me shuplakë. 21Duhet ta pranoj për turpin tim: isha tepër i druajtur 
për ta bërë një gjë të tillë! 
Tani po flas si i çmendur: për atë për të cilën krenohen të tjerët, mund të krenohem 
edhe unë. 22A janë hebrenj të vërtetë?♦ I tillë jam edhe unë! Në janë izraelitë?♦♦ I tillë 
jam edhe unë! A janë pasardhës të Avrahamit? I tillë jam edhe unë! 23A janë shërbëtorë 
të Mesisë? Po çmendem: i tillë jam aq më tepër edhe unë! Më shumë punova për 
Mesinë. Më shpesh isha në burg. Më shumë më rrahën. Më shpesh m’u kanos vdekja. 
24Nga kryetarët hebrenj mora pesë herë nga tridhjetë e nëntë kamxhikë! 25Tri herë jam 
rrahur me thupër, një herë jam vrarë me gurë, tri herë kam përjetuar anijethyerje, një 
natë e një ditë më morën valët në det të hapur. 26Në udhëtimet e mia të shpeshta isha 
në rrezik nga vërshimet dhe nga kusarët. Më kanë ndjekur hebrenjtë dhe johebrenjtë. 
Kishte rreziqe në qytete dhe në shkretëtirë, rreziqe në det të hapur dhe rreziqe nga 
besimtarët e rremë. 27Kam duruar shumë mundime. Shpeshherë kam kaluar net të 
tëra pa gjumë; kam pasur uri dhe etje. Shpesh nuk kisha asgjë për të ngrënë ose 
ngrija  ngaqë nuk isha veshur sa duhej. 28Mund të numëroj edhe më shumë raste, por 
dua të përmend edhe trysninë që më shkakton vazhdimisht kujdesi për të gjitha 
bashkësitë. 29A është ndonjëri nga anëtarët e bashkësive i dobët? Ky është kujdesi im. 
Dhe kur ndonjëri largohet nga Perëndia, kjo më prek thellë. 
30Në qoftë se duhet të krenohem, do të krenohem për dobësitë e mia. 31Perëndia, Ati i 
Jezusit, Mesisë, e di se unë nuk e teproj. Lavdi i qoftë përgjithmonë! 32Kur isha në 
Damask, përfaqësuesi i mbretit Aret vuri rojë në portat e qytetit për të më arrestuar. 
33Por besimtarët më futën në një kofin dhe më zbritën nëpër një vrimë në mur, dhe unë 
u ika. 
___________ 
♦  Banorët e Izraelit (Palestinës) që dinin hebraisht. ♦♦  Hebrenjtë.  
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Epërsia e madhe e Palit 
Ju më detyroni të vazhdoj të krenohem. Kjo, vërtet, nuk i sjell dobi ndonjërit, 
por tani do të flas për vegime dhe zbulime nga Perëndia. 2Njoh një të krishterë,♦ 

i cili, para katërmbëdhjetë vjetësh ishte ngritur në parajsë. Nuk e di nëse ishte me trup 
ose me shpirt; këtë e di vetëm Perëndia. 3-4Megjithatë jam i sigurt se ky njeri ka qenë 
ngritur në parajsë – nëse ishte në trupin ose në shpirtin e tij, kjo nuk më kujtohet më – 
këtë e di vetëm Perëndia. Atje dëgjoi fjalë të pashpjegueshme, të cilat askush nuk 
mund t’i përkthejë, dhe as duhen përkthyer në gjuhën njerëzore. 5Unë jam sinqerisht 
krenar për një përvojë të tillë, por vendosa të mos krenohem për asgjë personale, 
përveç atyre që mund të quhen dobësitë e mia. 6Po të dëshiroja të krenohesha, nuk do 
të isha aspak i marrë për t’u krenuar për përjetimet e mia, e në këtë mënyrë do të 
thosha të vërtetën. Megjithatë heq dorë nga kjo; sepse secili duhet të më gjykojë sipas 
asaj që dëgjon dhe shikon për mua, dhe të mos mendojë më shumë për mua. 
7Këto zbulime që më dha Perëndia, ishin aq madhështore, saqë, që të mos më mbushej 
mendja, ai më dha një ferrë në trup – engjëllin e djallit për të më rrahur, që të mos 
krenohem. 8Për këtë iu luta Zotit tri herë që të më lironte nga ajo. 9Por ai m’u përgjigj: 
«Të mjafton hiri im, sepse sa më i dobët të jesh, aq më e fortë tregohet në ty fuqia ime.» 
Tani i duroj me dëshirë dobësitë e mia, madje krenohem për to, që në mua të tregohet 
fuqia e Mesisë. 10Meqë ai më ndihmon, gëzohem për vuajtjen time, për keqtrajtimet, për 
ngushticat, për përndjekjet dhe vështirësitë. Sepse pikërisht atëherë kur jam i dobët, 
jam i fortë. 
__________ 
♦  d.m.th. vetë Pali. 
 
Kujdesi i Palit për korintasit 
11Tani u bëra me të vërtetë i marrë! Por ju më detyruat të bëja kështu! Në qoftë se ju 
kishit mendim më të mirë për mua, kjo nuk do të ishte e nevojshme. Në të vërtetë, nuk 
bie aspak më poshtë se ata kryeapostuj. 12Me gjithë durimin, u tregova mes jush si 
apostull me anë të mrekullive dhe shenjave të tjera të fuqive të mia të plota. 13Mos vallë 
ju kam trajtuar më keq se bashkësitë e tjera? Di vetëm se nuk u bëra barrë për ju 
përsa i përket anës financiare. Ma falni këtë «padrejtësi»! 
14Tani jam gati të vij te ju për të tretën herë dhe nuk do t’ju bëhem barrë, sepse nuk 
kërkoj pasurinë tuaj, por ju. Në të vërtetë, fëmijët nuk janë të detyruar të sigurojnë 
prindërit por, prindërit fëmijët. 15Për hatrin tuaj, do t’ju jepja me dëshirë gjithçka, qoftë 
edhe jetën time. A do të më doni ju më pak ngaqë unë ju dua aq shumë? 
16Ju duhet ta pranoni se unë nuk u bëra barrë për ju. Ose, mos isha unë, vallë, dinak 
dhe tinzar? 17A ju shfrytëzova me anë të ndonjërit prej lajmëtarëve të mi? 18Ju dërgova 
Titin dhe bashkëbesimtarin tjetër; a mund të pohoni se Titi ju shfrytëzoi? A nuk 
veprojmë të dy së bashku dhe a nuk ecim në të njëjtën udhë? 
19Mos mendoni se ndoshta përpiqem të justifikohem para jush? Aspak, po ju flas para 
Perëndisë si njeriu që i takon Mesisë. Bëj kështu për të mirën tuaj, miq të dashur. 
20Kam frikë se mos t’ju gjej, kur të vij, ashtu siç nuk kam dëshirë t’ju gjej. Atëherë ju 
do të më gjeni ashtu siç nuk do të dëshironit. Kam frikë se mos gjej smirë dhe grindje, 
mungesë vetëkontrolli, egoizëm, fyerje, shpifje, mendjemadhësi dhe rebelim. 21Unë nuk 
dëshiroj që të më turpërojë Perëndia para jush, kur të vij te ju. Nuk dëshiroj të 
trishtohem për shumë njerëz që bënë mëkat dhe nuk u përmirësuan. Pastrohuni nga 
gjithçka që jua ndyn ndërgjegjen, dhe largohuni nga jeta e shthurur dhe e 
pagdhendur. 
 
Paralajmërimet e fundit dhe përshëndetjet 

Është hera e tretë që po ju bëj vizitë. Atëherë do të veproj sipas rregullit: Vendimi 

gjyqësor do të caktohet në bazë të dy ose tre dëshmitarëve. 2Për ata që kanë 
mëkatuar mes jush, dhe për të gjithë të tjerët, përsëris atë që ju shpalla gjatë vizitës 
sime të dytë: kur të vij herën tjetër, nuk do të kursej asnjeri. 3Atëherë do të keni 
dëshminë që Mesia flet me anën time. Mesia nuk është i dobët ndaj jush, por tregon 
fuqinë e tij mes jush. 4Kur vdiq në kryq, ai ishte i dobët. Por tani ai jeton me anën e 
fuqisë së Perëndisë. Edhe unë jam i dobët, siç ishte vetë Mesia. Por ju do ta shihni se 
jam mjaft i fortë për t’ju trajtuar siç duhet, sepse marr pjesë në jetën e tij me anën e 
fuqisë së Perëndisë. 
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5Ju duhet ta shikoni vetveten për t’u siguruar nëse qëndroni me të vërtetë në fe. 
Kontrolloni vetveten, e jo mua! Ju duhet ta dini se Mesia banon në ju. Në qoftë se jo, 
atëherë nuk jeni besimtarë të vërtetë! 6E pasi ta kontrolloni vetveten, shpresoj se do të 
vini re se edhe unë jam besimtar i vërtetë! 7I lutem Perëndisë që ju të gjeni përgjigjen e 
vërtetë në kontrollimin tuaj, jo sepse unë kam nevojë për miratimin tuaj, por sepse 
dëshiroj që të gjeni përgjigjen e drejtë, edhe në qoftë se del që unë nuk jam besimtar i 
vërtetë! 8Në të vërtetë, asgjë nuk mund të bëjmë kundër së vërtetës: pushteti ynë është 
vetëm në dobi të së vërtetës. 9Por po gëzohem kur unë jam i dobët e ju të fortë. Prandaj 
edhe i lutem Perëndisë që t’ju kthejë në rrugën e drejtë. 
10Po jua shkruaj të gjitha këto ndërsa jam ende larg jush. Nuk dëshiroj të sillem ashpër 
me ju kur të vij. Pushtetin që më dha Zoti, e mora jo për të shkatërruar bashkësinë, 
por për ta forcuar atë. 
11Lamtumirë, vëllezër! Merrini për zemër fjalët e mia dhe pranoni të shkoni në rrugën e 
drejtë. Kini unitet dhe jetoni në paqe me njëri-tjetrin. Atëherë Perëndia, e cila na jep 
dashurinë dhe paqen e tij, do të jetë me ju. 
12Përshëndeteni njëri-tjetrin me puthje vëllazërore. Ju bën të fala e tërë bashkësia. 
13Qofshim me ju të gjithë hiri i Zotit tonë, Jezus Mesisë, dashuria e Perëndisë dhe 
bashkësia me Shpirtin e shenjtë! 
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LETRA DREJTUAR KISHËS SË GALACISË 
 
Përshëndetje 

Pali, apostulli, ua drejton këtë letër bashkësive të Galacisë. 
Shërbimin tim si apostull nuk e mora nga njerëzit, as edhe nëpërmjet 

ndërmjetësimit njerëzor; atë e mora nga Jezusi, Mesia, dhe nga Perëndia, Ati, që e 
ringjalli Jezusin nga të vdekurit.  

2Të gjithë besimtarët që janë me mua, përshëndetin, bashkë me mua, bashkësitë e 
Galacisë. 
3Qofshin me ju hir e paqe nga Perëndia, Ati ynë, dhe nga Jezusi, Mesia dhe Zoti, 4i cili 
u flijua për mëkatet tona.  
Ai e dha jetën për të na çliruar nga bota e tanishme.  
Ky ishte vullneti i Perëndisë, Atit tonë, 5të cilit i qoftë lavdi përgjithmonë! Amen. 
 
Ka vetëm një lajm të mirë 
6Çuditem për ju! Perëndia ju ka thirrur me anë të predikimit të lajmit të mirë për një 
jetë që karakterizohet nga hiri që solli Mesia. Por pas një kohe kaq të shkurtër, tani i 
ktheni shpinën Atij që ju ka thirrur dhe i drejtoheni një lajmi tjetër. 7Por, në fakt, nuk 
ka lajm tjetër të mirë; ka vetëm disa njerëz që dëshirojnë t’ju ngatërrojnë. Ata duan ta 
shtrembërojnë lajmin e mirë për Mesinë. 8Por as ne, e asnjë engjëll nga qielli, nuk kemi 
të drejtë t’ju sjellim një lajm të mirë në kundërshtim me atë që ju solla unë. Kush bën 
kështu, qoftë mallkuar, qoftë i ndarë përgjithmonë nga Perëndia! 9Tashmë kam ngulur 
këmbë dhe po e përsëris: Kush ju sjell një lajm të mirë të ndryshëm nga ai që pranuat, 
u mallkoftë, qoftë i ndarë përgjithmonë nga Perëndia. 
10A mund të më paditni tani se ju mbusha mendjen (për të pranuar një udhë më të 
lehtë të shpëtimit)? Atëherë mund të më paditni se ia mbusha mendjen Perëndisë! Mos 
mendoni se unë u bëj lajka njerëzve? Unë i takoj Mesisë dhe i shërbej atij – atëherë si 
mund të kërkoj duartrokitjen e njerëzve? 
 
Pali nuk bie aspak më poshtë se apostujt e tjerë 
11Vëllezër, ju duhet të dini këtë: lajmi i mirë që shpall unë, nuk është një trillim 
njerëzor. 12Ky lajm nuk m’u transmetua nga njerëzit, e as nuk e mësova atë. Jezusi, 
Mesia, m’u shfaq mua dhe ma besoi. 
13Ju e dini se çfarë dishepulli i zellshëm i fesë hebreje isha më parë. I përndiqja gjer në 
fund bashkësitë e Perëndisë dhe bëja gjithçka të mundur për t’i shkatërruar. 14Zbatoja 
me saktësi të rreptë rregulloret e Ligjit hebre dhe me këtë ia tejkalova shumicës së 
moshatarëve të mi. Ndërhyja për traditat e të parëve tanë me më shumë fanatizëm se 
të gjithë. 
15-16Por pastaj Perëndia më bëri të shoh Birin e tij, që ta shpall atë gjithkund nëpër 
popujt johebrenj. Ai më kishte paracaktuar për këtë qysh para lindjes sime, dhe 
kështu më thirri në shërbimin e tij sipas mëshirës së tij. Kur ndodhi kjo, nuk u 
mendova shumë dhe nuk kërkova këshillë nga askush. 17As nuk shkova në Jerusalem 
tek ata që kishin qenë apostuj para meje, por u nisa për në krahinën ku banojnë fiset 
arabe, dhe pastaj, që andej, u ktheva në Damask.  

18Pastaj, pas tre vjetësh, u nisa për në Jerusalem, që të njihesha me Pjetrin, dhe 
qëndrova tek ai dy javë. 19Nga apostujt e tjerë pashë vetëm Jakobin, vëllanë e Zotit. 20Po 
ju them të vërtetën: Perëndia e di. 21Pastaj u nisa për në Siri dhe në Cilici. 22Bashkësitë 
e krishtera në Jude nuk më njihnin personalisht. 23Kishin dëgjuar vetëm se: «Njeriu që 
dikur na përndiqte, po shpall tani fenë që më parë donte ta shfaroste!» 24Prandaj e 
falënderuan Perëndinë për atë që kishte bërë në mua. 
 
Pali pranohet nga apostujt e tjerë 
(Br 10,17) 

1-2Pas katërmbëdhjetë vjetësh, në bazë të një urdhri të Zotit, shkova në Jerusalem, 
kësaj here bashkë me Barnabën. Me vete mora edhe Titin.♦ Atje dhashë llogari për 

atë që shpalla si lajm të mirë ndër popujt johebrenj. Para së gjithash u mora vesh me 
kryetarët, sepse nuk doja që tërë puna ime të dilte e kotë. 3As nuk e detyruan Titin, 
shoqëruesin tim, i cili është johebre, të rrethpritej. 4Megjithatë, atje kishte disa të 

1
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krishterë të rremë që ishin futur më parë në kuvend për të na spiunuar. Ata donin të 
na ligjëronin për lirinë që na jep Jezusi, Mesia, dhe donin që ne t’i nënshtroheshim 
përsëri Ligjit hebre. 5Por nuk u tërhoqa aspak, as iu nënshtrova, sepse e vërteta e 
lajmit të mirë për ju dhe për johebrenjtë ishte në rrezik. 
6Kryetarët e kuvendit nuk kishin asgjë për t’i shtuar lajmit të mirë që po shpall unë. 
Meqë ra fjala, unë nuk u jap rëndësi atyre për shkak të lidhjes së tyre të gjakut me 
Jezusin. ♦♦  Për këtë arsye Perëndia nuk bëri dallim ndërmjet tyre dhe meje. 7Ata e 
pranuan që Perëndia më ka thirrur ta predikoj lajmin e mirë ndër popujt johebrenj, siç 
e thirri Pjetrin për ta predikuar lajmin e mirë ndër hebrenjtë. 8Ata e pranuan që 
Perëndia kishte vepruar me Pjetrin për të mirën e hebrenjve dhe, në të njëjtën mënyrë, 
kishte vepruar me anën time për të mirën e popujve hebrenj. 9Prandaj, pasi Jakobi, 
Pjetri dhe Gjoni, të cilët çmohen atje si «mbështetjet» e kishës në Jerusalem, vunë re se 
Perëndia më kishte dhënë dhunti të veçantë për këtë shërbim, më shtrinë dorën e 
djathtë si shenjë shoqërie. Pranuam që unë dhe Barnaba ta shpallnim lajmin e mirë 
ndër popujt jashtë Palestinës, kurse ata ndër hebrenjtë (e Palestinës). 10Ata vetëm sa 
na u lutën që ta ndihmonim bashkësinë e varfëruar të Jerusalemit – dhe këtë kam 
kërkuar ta bëj në mënyrë të posaçme. 
_____________ 
♦  si shembull i një pagani (rrethpaprerë) të kthyer në fe. ♦♦  aludim për Jakobin, vëllanë e Zotit. 
 
Grindja në Antioki 
11Kur Pjetri erdhi në Antioki, e kundërshtova hapur para të gjithëve, sepse ishte sjellë 
keq. 12Kishte marrë pjesë bashkë me besimtarët johebrenj në darkat e përbashkëta të 
kishës. Por kur arritën disa njerëz nga rrethi i Jakobit, ai u nda nga johebrenjtë, dhe 
nga frika prej tyre nuk donte të hante më bashkë me johebrenjtë. 13Shembullin e tij e 
ndoqën edhe hebrenjtë e tjerë, kështu që edhe Barnaba u ngjit dhe, ashtu si ata, e 
mohoi bindjen e tij. 14Kur vura re se ishin larguar kështu nga e vërteta e lajmit të mirë 
të shpëtimit, i thashë Pjetrit para tërë kishës: «Megjithëse je hebre, gjer tani nuk e 
mbajte Ligjin hebre dhe jetove si johebre, kurse tani dëshiron t’i detyrosh besimtarët 
johebrenj që të jetojnë si hebrenjtë sipas Ligjit? 15Është e drejtë që jemi me prejardhje 
hebreje e jo anëtarë të popujve që nuk e njohin Ligjin e Perëndisë. 16Por ne e dimë se 
askush nuk e merr pafajësinë (para gjyqit të Perëndisë) me anë të veprave të Ligjit. 
Pafajësinë e merr vetëm ai që pranon amnistinë e Perëndisë dhe beson në Jezusin, 
Mesinë. Për këtë edhe ne besuam në Jezusin, Mesinë, që ta marrim pafajësinë me anë 
të besimit dhe jo me anë të veprave të Ligjit, sepse askush nuk mund ta marrë 
pafajësinë me anë të veprave të Ligjit.» ♦ 17Por, kur ne, si hebrenj, kërkojmë ta marrim 
pafajësinë me anë të besimit te Jezusi, Mesia, atëherë pranojmë se jemi po aq 
mëkatarë ♦♦ sa edhe njerëzit e popujve të tjerë. A mund të thuhet atëherë se Mesia 
përkrah mëkatin – shkeljen e Ligjit hebre (duke na nxitur të shoqërohemi me 
johebrenjtë)? Aspak! 18Përkundrazi, në qoftë se, pasi bëhem i krishterë dhe nuk i 
përmbahem më Ligjit hebre, sillem në mënyrë jo konsekuente duke pohuar se Ligji 
hebre është prapëseprapë ende në fuqi, atëherë bëj me të vërtetë mëkat! 19Në fakt, Ligji 
nuk mund të kërkojë më asgjë prej meje, sepse unë vdiqa përsa i përket Ligjit. Ligji më 
solli dënimin me vdekje. Unë vdiqa (ligjërisht) bashkë me Mesinë në kryq. Tani jetoj për 
Perëndinë. 20Jetoj, e jo më unë (egoist dhe vetëshpëtues), por në mua jeton Mesia. E 
këtë jetë që jetoj tani në këtë botë, e jetoj i lidhur me Birin e Perëndisë me anë të 
besimit tek ai, i cili më tregoi dashurinë e tij duke e flijuar veten për mua. 21Jo, nuk e 
hedh poshtë mëshirën e Perëndisë, sepse, në qoftë se mund ta marrim pafajësinë duke 
iu përmbajtur Ligjit, atëherë Mesia ka vdekur kot. 
___________ 
♦ Pali i referohet një bindjeje ligjore ndaj kërkesave të Torës, që është një sistem i 
papërcaktuar dhe çon në idenë e meritës (shpëtimi me anë të veprave), për të cilën Pali 
kontraston besimin, përkatësisht një lidhje me një Person (Mesia) falë Shpirtit të Shenjtë brenda 
besimtarit. ♦♦ Duke shkatërruar pengesën midis çifutëve dhe joçifutëve që përcaktohet nën 
Ligjin. 
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Shpëtimin na e sjell vetëm besimi te Mesia dhe te flijimi i tij pajtues 
(Zan 15,6; 12,3;  Br 27,26; Hab 2,4; Lev 18,5; Br 21,23) 

O galatas, ku ju shkon mendja?! Kush ju yshti kështu? Megjithatë, unë jua 
paraqita fare qartë kuptimin e vdekjes së Mesisë në kryq. 2Më thoni vetëm këtë: a e 

morët nga Perëndia Shpirtin e shenjtë ngaqë iu përmbajtët Ligjit, apo ngaqë dëgjuat 
lajmin e mirë të shpëtimit dhe besuat në Mesinë? 3Përse nuk kuptoni asgjë? Mos doni 
ta mbaroni me forcat tuaja atë që filloi në ju Shpirti i Perëndisë? 4Mos vallë i përjetuat 
më kot të gjitha këto? Sigurisht, kjo nuk është e mundur! 5Mos vallë Perëndia që ju 
dha Shpirtin e vet dhe bën mes jush vepra të mrekullueshme, i bën këto ngaqë iu 
përmbajtët Ligjit, apo ngaqë besuat në Jezusin, Mesinë? 
6Si ndodhi me Avrahamin? Avrahami i besoi (premtimut të) Perëndisë dhe kjo iu njoh 

për pafajësi. 7Kështu, ju kuptoni se cilët janë pasardhësit e vërtetë të Avrahamit. Janë 
ata që u besojnë premtimeve të Perëndisë. 8Në të vërtetë, në Shkrimet e shenjta 
parathuhej se Perëndia do t’i shpallte të pafajshëm edhe popujt johebretë me anë të 
besimit të tyre. Ai ia shpalli Avrahamit më përpara lajmin e mirë në këtë fragment: 
Nëpërmjet teje do t’i bekoj të gjitha kombet e botës. 9Nga kjo del se këtë dhuratë do ta 
pranojnë të gjithë ata që i besojnë Perëndisë ashtu siç bëri Avrahami. 
10Përkundrazi, kush mbështetet në veprat e Ligjit (për shpëtimin e vet), është i 
mallkuar. Në të vërtetë, thuhet: Qoftë mallkuar secili që nuk mban dhe nuk zbaton 

gjithçka që është shkruar në Librin e Ligjit! 11Përveç kësaj, është e qartë që askush nuk 
mund ta marrë pafajësinë me anë të Ligjit, sepse, gjithashtu, në Shkrimin e shenjtë 
thuhet: Merr pafajësinë dhe do të jetojë  ai që i beson (premtimit të) Perëndisë. 12Por Ligji 
nuk ka të bëjë me besimin. Në vend të kësaj, thuhet: Kush bën gjithçka që kërkohet në 

Ligj, do të jetojë. 13Mesia na çliroi nga mallkimi që sjell Ligji duke e paguar me jetën e 
vet: e vuajti mallkimin në vendin tonë. Në të vërtetë, shkruhet: Kush varet në dru, është 

i mallkuar nga Perëndia. 14Kështu, te popujt johebrenj erdhi dhurata që i ishte 
premtuar Avrahamit. Në të vërtetë, të gjithë ata që besojnë në Jezusin, Mesinë, do ta 
marrin Shpirtin e premtuar. 
 
Si qëndron puna me Ligjin? 
(Zan 12,7; Dal 12,40; Br 6,4) 
15Vëllezër, po marr një shembull nga jeta e përditshme: askush nuk mund të anulojë 
një dispozitë ligjore e as t’i shtojë gjë asaj. 16Tani Perëndia ia dha premtimin Avrahamit 
dhe pasardhësit të tij. Në Shkrimin e shenjtë nuk thuhet «pasardhësve të tu» sikur të 
ishte fjala për shumë pasardhës, por «pasardhësit tënd». Atje është fjala vetëm për një 
pasardhës të veçantë, d.m.th. për Mesinë. 
17Me këtë dua të them: Perëndia i dha Avrahamit një premtim ligjor. Ligji që erdhi 
katërqind e tridhjetë vjet më vonë,♦ nuk mund ta anulojë këtë dispozitë ligjore, as edhe 
ta hedhë poshtë premtimin. 18Në qoftë se dhurata që Perëndia jep për trashëgim, do të 
varej nga zbatimi i Ligjit, atëherë nuk do të varej më nga premtimi. Megjithatë, 
Perëndia e tregoi zgjedhjen e Avrahamit me anë të premtimit që i dha.  

19Po përse u dha Ligji atëherë? Ai iu shtua premtimit për të treguar ekzistencën dhe 
shkallën e mëkatit derisa të vinte pasardhësi i Avrahamit, për të cilin vlen premtimi. 
Ligji u dha në prani të engjëjve, dhe u shpalli nga një ndërmjetës (Moisiu). 20Fakti që 
kishte një ndërmjetës, tregon se ky nuk ishte plotësimi i premtimit. Në të vërtetë, 
premtimi i Perëndisë nuk ka nevojë as për dëshmi engjëllore, as për ndërmjetës, por 
jepet drejtpërdrejt nga vetë Perëndia. 

________ 
♦ Këto premtime u përsëriteshin për hir të Izakut dhe Jakobit. Kështu Pali bën aludim për 
periudhën nga fundi i librit të Zanafillës deri në fillimin e librit të Daljes, d.m.th. 1876-1445. 
Ligji ka të bëjë me shenjtërimin, jo justifikimin. 
 
Ligji ka kufijtë e vet 
(Zan 6,15; 21,2; Is 54,1; Zan 21,9.10) 
21A do të thotë kjo se Ligji është në kundërshtim me premtimet e Perëndisë? Aspak! 
Por, në qoftë se njerëzimi kishte marrë një ligj që mund t’i sillte shpëtim, atëherë të 
gjithë do të mund të viheshin në rregull me Perëndinë me anë të tij. 22Por në Shkrimin 
e shenjtë thuhet se mbarë bota gjendet nën pushtetin e mëkatit. Kështu, dhurata që 
është premtuar në bazë të besimit te Jezusi, Mesia, u jepet atyre që besojnë. 
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23Para se të hapej udha e re, ne ishim të burgosur në burgun e Ligjit. 24Ligji ishte 
mbikëqyrësi ynë ♦ derisa të vinte Mesia, për të na dhënë pafajësinë nëpërmjet besimit 
(te flijimi i tij pajtues). 25Tani që erdhi koha e besimit të lajmit të mirë, Ligji nuk është 
më mbikëqyrësi ynë. 
26Ju jeni fëmijë të Perëndisë, sepse jeni të lidhur me të nëpërmjet besimit te Jezusi, 
Mesia. 27Ju u bashkuat me të kur u pagëzuat në emër të Mesisë. 28Prandaj nuk ka 
rëndësi nëse jeni hebrenj ose johebrenj, skllevër ose të lirë, burra ose gra. Me anë të 
lidhjes me Jezusin, Mesinë, ju të gjithë u bëtë një njeri i vetëm. ♦♦ 29Në qoftë se i takoni 
Mesisë, jeni edhe trashëgimtarë të Avrahamit dhe merrni atë që Perëndia i premtoi atij. 

Këtë dëshiroj t’jua shpjegoj me një shembull tjetër: biri që duhet të trashëgojë 
pronën e të atit, gjendet në një situatë të ngjashme me atë të skllavit derisa të jetë i 

ri, megjithëse në fund të fundit është pronar i gjithë pasurisë. 2Derisa është shumë i ri, 
ai u nënshtrohet personave që merren me punët e tij gjer në ditën që ka caktuar i ati. 
3Po kështu, edhe ne gjendeshim nën pushtetin e fuqive engjëllore ndërmjetëse ♦♦♦ 
derisa ishim ende fëmijë. 4Por, kur erdhi koha e përcaktuar, Perëndia na dërgoi Birin e 
vet. Ai lindi si njeri që i nënshtrohet Ligjit 5për t’i çliruar të gjithë ata që ishin nën 
pushtetin e Ligjit, që ne të bëhemi fëmijë të Perëndisë. 
6Perëndia dërgoi në ju Shpirtin e tij për të treguar se ju tani jeni fëmijët e tij. Ky Shpirt 
thërret: «Abba – O Atë!» 7Prandaj ti nuk je më skllav, por bir: e pasi je bir, atëherë, 
sipas vullnetit të Perëndisë, je edhe trashëgimtar i asaj që Perëndia u premtoi 
pasardhësve të Avrahamit. 
__________ 
♦ p.sh. Ligji vepronte si një disiplinar i ashpër dhe e mbajti të paprekur kombin hebre. ♦♦ d.m.th. 
të barabartë të pranueshme për Zotin. Distinktivët ende mbeten mes, për shembull, burrave dhe 
grave, si dhe mes roleve të tyre në kishë. ♦♦♦ Engjëjt administruan Ligjin me fuqi të deleguar. 
 
Kujdesi i Palit për galatasit 
8Mendoni për kohën kur nuk e njihnit ende Perëndinë; ju u shërbenit atëherë qenieve 
shpirtërore që nuk janë hyjni. 9Tani ju e njihni Perëndinë, ose më mirë, Perëndia ju 
njeh ju. Si mund të ktheheni atëherë te fuqitë engjëllore ndërmjetëse të dorës së dytë? 
A doni që t’u nënshtroheni rishtas atyre? 10Ju kremtoni me kujdes disa ditë, muaj, 
stinë e vite! 11Ju më shqetësoni! A do të shkojnë kot të gjitha mundimet e mia për ju? 
12Ju lutem, vëllezër, njëjtësohuni me mua: lirohuni nga Ligji hebre, siç u lirova unë, për 
hirin tuaj. Nuk më keni bërë asgjë të keqe – kthehuni te besnikëria ndaj meje! 13Ju 
kujtohet kur isha herën e parë mes jush dhe si jua shpalla lajmin e mirë të shpëtimit. 
Isha i sëmurë, 14dhe gjendja ime ju vuri në një provë të vështirë. Megjithatë, nuk më 
përbuzët e as ndjetë neveri për mua. Përkundrazi, më pranuat si engjëll nga Perëndia, 
dhe si vetë Jezusin, Mesinë. 15Atëherë ishit shumë të gëzuar. Ç’ndodhi? Unë vetë mund 
të pohoj se po të ishte e mundur, ju do të kishit nxjerrë sytë tuaj për të m’i dhënë mua. 
16A u bëra unë armiku juaj ngaqë ju thashë të vërtetën? 17Ata njerëz tregojnë shumë 
kujdes për ju, por nuk kanë qëllime të mira. Ata nuk duan gjë tjetër veçse t’ju ndajnë 
prej meje, që të bëheni dishepuj të tyre. 18Është mirë t’i dëgjoni me kujdes fjalët e të 
tjerëve, por duhet të dëgjoni vetëm njerëzit e ndershëm, gjithnjë, e jo vetëm kur unë 
jam ndër ju.  

19O fëmijët e mi, unë vuaj përsëri nga vuajtjet që një nënë provon në kohën e lindjes, 
derisa te ju të formohet pjekuria që i përket vetë Mesisë.  

20Oh, sa dëshiroj tani të gjendem mes jush për të gjetur fjalët e përshtatshme për t’ju 
bindur. Nuk di nga t’ia mbaj për t’u bërë me ju! 
 
Dy bijtë e Avrahamit 
21E ju dëshironi të jeni nën Ligjin hebre! Më thoni, a nuk dëgjoni se ç’thuhet në Ligj? 
22Në librin e Ligjit të Moisiut është shkruar se Avrahami kishte dy djem: njërin prej 
skllaves, Hagarës, e tjetrin prej gruas së lirë, Sarës. 23Biri i tij, ai prej skllaves, lindi 
natyrshëm, kurse ai prej gruas së lirë me fuqinë e premtimit. 24Por ky tregim ka një 
kuptim tjetër të fshehur nga pas: këto gra simbolizojnë dy rende të ndryshme. Rendi i 
parë, i cili u paraqit me Hagarën, u përurua në malin e Sinait dhe lindi fëmijë të 
skllavëruar. 25Fjala Hagar simbolizon malin e Sinait në Arabi.♦ Ky mal i përgjigjet 
Jerusalemit të tanishëm (d.m.th. judaizmit); ajo jeton me fëmijët e tij në skllavëri. 
26Përkundrazi, Jerusalemi qiellor është i lirë – kjo është nëna jonë. 27Për atë thuhet: 
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Gëzohu, megjithëse je pa fëmijë! Tani do të kesh më shumë fëmijë se një grua që nuk 

është braktisur kurrë nga burri i saj! 
28Vëllezër, me ju është porsi me Izakun – ju jeni fëmijët e Perëndisë në bazë të 
premtimit të Tij. 29Por edhe atëherë biri i lindur natyrshëm e përndiqte tjetrin, të 
lindurin me anë të veprimit të Shpirtit të Perëndisë. Ashtu ndodh edhe tani. 30Por 
ç’thuhet në Shkrimin e shenjtë? Largoje këtë skllave dhe djalin e saj, sepse biri i 

skllaves nuk duhet të marrë pjesë në trashëgim bashkë me djalin e gruas së lirë. 
31Kështu, o vëllezër, ne nuk jemi bijtë e skllaves, por bijtë e së lirës. 

Mesia na liroi që të mbetemi të lirë. Prandaj qëndroni të patundur dhe mos pranoni 
të skllavëroheni përsëri. 

_______________ 
♦ d.m.th. Nabateja – krahinë që shtrihej nga gadishulli i Sinait deri në krahinën në lindje të 
Galilesë, por që nuk përshinte Arabinë e sotme. 
 
Mos pranoni t’ju hiqet liria 
(Lev 19,18) 
2Më dëgjoni! Unë, Pali, po ju them: në qoftë se pranoni të rrethpriteni, Mesia nuk do 
t’ju sjellë më asnjë dobi! 3Përsëri po i them me këmbëngulje secilit që pranon të 
rrethpritet: e detyron veten të zbatojë tërë Ligjin hebre. 4Ju që kërkoni ta merrni 
pafajësinë me zbatimin e Ligjit, ♦ i shkëputët marrëdhëniet me Mesinë; morët më kot 
mëshirën e Perëndisë. 
5Përsa na përket neve që e morëm Shpirtin e shenjtë, presim me padurim fazën e 
fundit të shpëtimit tonë – ringjalljen. ♦♦ 6Në të vërtetë, në qoftë se jemi të lidhur me 
Mesinë, nuk vlen gjë as rrethprerja dhe as rrethpaprerja, por besimi që vepron me anë 
të dashurisë. 
7E filluat shumë bukur. Po kush ishte ai që ju pengoi kështu, që tani nuk i 
nënshtroheni më së vërtetës? 8Ajo që ju thanë për t’ju bindur, nuk vjen nga Perëndia 
që ju ka thirrur. 9Mendoni pak: pak tharm fryn mbarë brumin. 10Por unë kam besim te 
Zoti, dhe kjo më jep siguri që ju do të ktheheni në rrugën e drejtë. E ai që ju ngatërron, 
do të marrë dënimin e tij, pavarësisht nga pozita e tij. 11Në qoftë se me të vërtetë 
predikoja nevojën për rrethprerjen, përse do të vazhdonin të më përndiqnin? Atëherë 
predikimi im për shpëtimin vetëm me anë të vdekjes së Mesisë në kryq, nuk do të 
zemëronte askënd. 12Në qoftë se ata që ju ngatërrojnë, i japin kaq rëndësi rrethprerjes, 
pse të mos kthehen plotësisht te paganizmi duke u tredhur? 
__________ 
♦ d.m.th. legalizmi – shpëtimi me anë të veprave, respektimi i rregullave. 
 
Të liruar për dashuri 
13Perëndia ju ka thirrur në liri, vëllezër. Por mos e shfrytëzoni këtë liri për të jetuar në 
mënyrë egoiste. Përkundrazi, shërbejini njëri-tjetrit me dashuri. 14I tërë Ligji plotësohet 
me zbatimin e këtij urdhri: Duaje të afërmin tënd si veten! 

15Në qoftë se e kafshoni dhe e hani njëri-tjetrin si kafshët e egra, atëherë kini kujdes që 
të mos gërshetoheni! 
16Me këtë dua të them: t’ju drejtojë Shpirti i Perëndisë, dhe atëherë nuk do të jetoni më 
sipas dëshirave të natyrës suaj mëkatare. 17Natyra mëkatare lufton kundër shpirtit, 
dhe shpirti lufton kundër natyrës mëkatare: të dy luftojnë kundër njëri-tjetrit, kështu 
që nuk mund ta bëni të mirën që doni. 18Por, në qoftë se jeta juaj caktohet nga Shpirti i 
Perëndisë, atëherë i shpëtoni rrethit vicioz të Ligjit (dhe mëkatit). 
19Se në ç’drejtim të çon natyra mëkatare, është e qartë: imoraliteti, prishja dhe 
shthurja, 20idhujtaria dhe magjia, grindja, qëndrimi armiqësor, rivaliteti, shpërthimi i 
zemërimit, dëshira për hakmarrje, mosmarrëveshja dhe përçarja, 21smira, pija dhe 
grykësia, dhe shumë vese të tjera. Po ju paralajmëroj siç bëra më parë: kush bën gjëra 
të tilla, për të nuk ka vend në mbretërinë e Perëndisë. 
22Përkundrazi, Shpirti i Perëndisë bën që të rritet si fryt një shumicë të mirash, si: 
dashuria, gëzimi, paqja, durimi, dashamirësia, mirësia, besnikëria, 23butësia dhe 
vetëkontrolli. Kush sillet kështu, jeton në përputhje me vullnetin e Perëndisë. ♦ 24Kjo 
vlen për të gjithë ata që i takojnë Jezusit, Mesisë; sepse e kanë gozhduar në kryq ♦♦ 
natyrën e tyre mëkatare bashkë me të gjitha lakmitë dhe veset e saj. 
_________ 
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♦ d.m.th. këto cilësi na mundësojnë që ta përmbushim Ligjin në një mënyrë të re. 
♦♦ Kjo i referohet statusit tonë ligjor. Shpirti na ndihmon ta bëjmë këtë një realitet. 
 
Ndarja e barrës 
25Në qoftë se i takojmë Shpirtit të shenjtë, të jetojmë nën drejtimin e këtij Shpirti. 26Të 
mos jepemi pas vetëkrenarisë, sepse kjo të çon në smirë për njëri-tjetrin. 

Edhe në qoftë se gjeni një bashkëbesimtar në faj, duhet të tregoni se ju drejton 
Shpirti i Perëndisë. Kthejeni një bashkëbesimtar të tillë me zemërbutësi në rrugë të 

drejtë. Kini kujdes që të mos bini edhe ju në faj. 2Njëri ta ndihmojë tjetrin, t’i mbajë atij 
barrën. Kështu plotësoni ligjin e Mesisë. 3Kush lartësohet pa arsye përmbi tjetrin, 
mashtron veten. 4Secili të ketë kujdes ta vlerësojë shërbimin e tij sipas kriterit të 
Perëndisë. Atëherë nuk do të pretendojë se shërbimi i tij vlen më shumë se shërbimi i 
tjetrit. 5Mjafton që për këtë t’i japë llogari Perëndisë. 
6Kush merr mësim në mësimet e fesë, duhet të japë ndihmesën e tij, sipas mundësisë, 
për t’i mbuluar shpenzimet e jetesës së mësuesit të tij. 
7Mos u mashtroni: Perëndia nuk lejon të vihet në lojë! Çfarë mbjell, atë do të korrësh! 
8Kush pranon të drejtohet nga natyra e tij mëkatare, do të korrë vdekjen. Ndërsa kush 
pranon të drejtohet nga Shpirti i Perëndisë, do të korrë jetën e përjetshme. 9Kurrë të 
mos lodhemi në kryerjen e vullnetit të Perëndisë. Kur vjen koha e caktuar, do të 
korrim: të mos heqim dorë. 10Derisa të kemi kohë, t’i bëjmë mirë gjithkujt, veçanërisht 
atyre që janë vëllezër në fe. 
 
Përshëndetja e fundit 
11Këtë që vijon, po jua shkruaj me dorën time; mund ta njihni nga shkronjat e mëdha. 
12Këta njerëz ju shtyjnë të rrethpriteni për të marrë fitim nga ju. Bëjnë kështu vetëm që 
të mos i përndiqin hebrenjtë për besimin e tyre te Mesia. 13Ndërhyjnë për rrethprerjen, 
por ata vetë nuk jetojnë sipas Ligjit. Dëshirojnë që ju të rrethpriteni vetëm që të 
krenohen për suksesin e tyre. 14Por unë do të krenohem vetëm për kryqin e Zotit tonë, 
Jezusit, Mesisë. Meqë ai vdiq në kryq, unë jam ndaj botës i vdekur; dhe përsa më 
përket mua, bota është e vdekur.♦ 
15Prandaj nuk ka rëndësi rrethprerja ose rrethpaprerja. Kryesorja është që Perëndia po 
na bën njerëz të rinj. 16Zoti u dhëntë të gjithë atyre që mbështeten në këtë parim, 
paqen dhe mëshirën e tij! Populli i vërtetë i Izraelit janë ata. 
17Prej sot e tutje të mos më hidhërojë askush! Unë jam i lidhur me Jezusin në vuajtje; 
për këtë dëshmojnë blanat në trupin tim. 
18Jezusi, Mesia, ju ruajtë në hirin e tij, vëllezër të dashur! Amen 
__________ 
♦ Duke u bërë i krishterë, Pali s’është bërë kurrkushi në botën hebraike. 
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LETRA DREJTUAR KISHËS SË EFESIT 
 
Përshëndetje 

Pali, të cilin Perëndia e emëroi apostull, ia drejton këtë letër popullit të Perëndisë në 
Efes, që është i lidhur me Jezusin, Mesinë, me anë të besimit tek ai. 2Qofshin me ju 

mëshira dhe paqja e Perëndisë, Atit tonë dhe e Zotit Jezus, Mesisë! 
 
Mëshira dhe dashuria e Perëndisë nëpërmjet Jezusit, Mesisë 
3Ta falënderojmë Perëndinë, Atin e Jezusit, Mesisë, sepse me anë të Mesisë ai na dha 
pjesë në botën qiellore dhe me anë të tij, na i dha me begati dhuntitë e tij. 
4Ai na donte qysh para se ta krijonte botën. Për atë, qysh prej shumë kohësh ne 
përbënim, bashkë me Mesinë, një tërësi. Kështu, ai na zgjodhi të bëhemi populli i tij, 
që të qëndrojmë të shenjtë të patëmetë në praninë e tij. 5Ky ishte vendimi i tij i pavarur 
për të na birësuar si fëmijët e tij me anë të Mesisë dhe për hir të tij; 6që, për bujarinë e 
tij të madhe, për mëshirën e tij që na e tregoi me anë të Mesisë, Birit të tij të dashur, ta 
lavdërojmë atë. 
7Ai e bëri atë të vdiste për shpëtimin tonë. Na i fali të gjitha mëkatet tona, sepse Mesia 
e derdhi gjakun e tij si flijim pajtues për ne. Kështu, Perëndia na e tregoi tërë 
madhësinë e mëshirës së tij, 8dhe në mirësinë e tij na dhuroi urtësinë ♦ dhe aftësinë 
për të dalluar veprimtarinë e tij të fshehtë. 
9-10Vullnetin e tij tani ua shpalli të vetëve. Që në fillim qëllimi i tij ishte të çlironte çdo 
pjesë të krijimit të tij (nga mallkimi i mëkatit të Adamit) për ta bashkuar nën sundimin 
e Mesisë. 
11Me anë të Mesisë morëm pjesë në atë që Zoti i premtoi popullit të tij. Zoti, i cili zbaton 
gjithçka sipas planit dhe vullnetit të vet, na kishte paracaktuar që në fillim për këtë. 
12Ne duhej të bëheshim një popull që e lavdëron Perëndinë për bujarinë e tij të madhe. 
Kjo vlen jo vetëm për ne (hebrenjtë), që tashmë i kemi varur shpresat te Mesia, 13por 
edhe për ju që e dëgjuat Fjalën e së vërtetës, lajmin e mirë, i cili sjell shpëtim. Kur i 
besuat atij, Perëndia ju dha Shpirtin e shenjtë, të cilin ia kishte premtuar popullit të 
tij. Kështu, ju vulosi me vulën e tij. 14Ky Shpirt është për ne garanci që Perëndia do të 
na japë pjesën tjetër të asaj që ia premtoi popullit të tij. Perëndia do të na japë edhe 
çlirimin e fundit – ringjalljen nga të vdekurit. Kështu, edhe për këtë, do ta lavdërojmë 
për bujarinë e tij të madhe. 
_____ 
♦ Urtësia është aftësi për të realizuar një plan dhe kështu aftësia për të realizuar besimin në 
jetën e përditshme. 
 
Lutja e Palit 
(Ps 109,1; 8,7) 
15Meqë është kështu dhe meqë kam dëgjuar për besimin tuaj tek Jezusi, Zoti ynë, por 
edhe për dashurinë tuaj ndaj tërë popullit të Perëndisë, 16e falënderoj pareshtur 
Perëndinë për ju. Gjithnjë mendoj për ju kur i lutem Perëndisë. 17I lutem Perëndisë së 
Zotit tonë Jezusit, Mesisë, Atit, të cilit i përket i gjithë pushteti dhe e gjithë 
madhështia, që t’ju japë aftësi për të kuptuar atë dhe planet e tij. 18U dhënshi arsye, që 
ta kuptoni qëllimin për të cilin ju thirri Perëndia. Atëherë do ta kuptoni çfarë pasurie 
dëshiron t’ju japë ai dhe çfarë madhështie ju ka paracaktuar bashkë me popullin e tij. 
19Ju duhet ta kuptoni se sa e madhe është fuqia e jashtëzakonshme me anë të së cilës 
ai vepron te ne besimtarët. 
20Ai veproi me të njëjtën fuqi në Mesinë, kur e ringjalli atë nga të vdekurit dhe e bëri të 
ulej (në vendin e plotfuqishmërisë) në anën e tij të djathtë në botën qiellore. 21Atje 
Mesia sundon pa përjashtim mbi të gjitha fuqitë dhe sunduesit (engjëllorë) të 
padukshëm. ♦ Nuk ka asnjë fuqi, as në këtë botë e as në botën e ardhshme, që nuk i 
është nënshtruar. 22Perëndia i vuri nën pushtetin e tij të gjitha pa përjashtim. Por, 
Perëndia, Zoti mbi të gjitha, e emëroi Mesinë që të jetë edhe kryetar i kishës së popullit 
të Perëndisë. 23Bashkësia është trupi i tij: ai, i cili mbush gjithësinë, vepron në të me 
tërë begatinë ♦♦ e fuqisë së jetës së tij. 
__________ 
♦ Efesianët, të cilët ishin marrë me në okultizmin, duhej veçanërisht ta dinin këtë. ♦♦ Plotësia 
(gr. pleroma), një term gnostik, i referohet tërësisë së ndërmjetësve engjëjorë ndërmjet njeriut 
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dhe Perëndisë. Jezusi është i vetmi ndërmjetës i mundshëm hyjnor. 
 
Prej vdekjes në jetë 

Edhe ju keni pjesë në këtë jetë. Në të kaluarën ishit të vdekur, sepse ishit të 
padëgjueshëm ndaj Perëndisë dhe ishit rebeluar kundër Tij. 2Jetuat sipas mënyrës 

së kësaj bote, duke dëgjuar sundimtarin e saj (të padukshëm), i cili e ka mbretërinë 
midis qiellit dhe tokës. Ai i ka ende nën pushtetin e tij shtetasit kryengritës të 
Perëndisë. 3Ne të gjithë jetonim më parë si ata dhe drejtoheshim nga dëshirat tona të 
mëkatshme. Bënim ato që kërkonin instinktet tona dhe mendimet tona të çoroditura. 
Prandaj ishim, ashtu si njerëzit e tjerë, nën dënimin e Perëndisë. 
4Por Perëndia ka mëshirë të madhe. Ai na e tregoi gjithë begatinë e dashurisë së tij. 
5Për shkak të mosbindjes sonë, ne ishim të vdekur, por ai na ringjalli bashkë me 
Mesinë. Merreni me mend! Vetëm me mëshirë jeni të shpëtuar! 
6Bashkë me Jezusin, Mesinë, ai na ringjalli nga të vdekurit (për të sunduar bashkë me 
të) në botën qiellore. 7Kjo do të zbulohet në kohën e ardhshme. 
Atëherë do të bëhet e qartë shkalla e mëshirës së tij të pafund nëpërmjet dashurisë që 
na tregoi me anë të Jezusit, Mesisë. 
8Në të vërtetë, vetëm me mëshirë jeni të shpëtuar. Ju vetë nuk mund të bëni asgjë, 
veçse ta pranoni me besim atë që Perëndia bëri për ju. Shpëtimin tuaj nuk e meritoni, 
por ai është dhuratë e Perëndisë. 9Askush nuk mund të mburret para Perëndisë për 
atë që ka arritur, 10sepse ne jemi vetë krejtësisht vepër e tij. Me anë të Jezusit, Mesisë, 
Perëndia na krijoi për vepra të mira; na paracaktoi për një jetë të re të krijuar sipas 
planit të parë të Perëndisë. 
 
Të bashkuar me anë të Mesisë 
(Is 57,19) 
11Mendoni se çfarë ishit më parë! Ju u përkitnit kombeve pagane, të cilat hebrenjtë i 
quajnë «njerëz pa rrethprerje». Ata quhen «njerëz me rrethprerje», por kanë vetëm 
rrethprerjen njerëzore. 12Ju, sidoqoftë, më parë ishit të ndarë nga Mesia. Ishit të huaj 
dhe nuk i takonit popullit të zgjedhur të Perëndisë. Besëlidhjet, bashkë me premtimet 
e tyre, të cilat Perëndia ia kishte dhënë popullit të vet, nuk vlenin për ju. Bota jote 
ishte pa Perëndi dhe pa shpresë. 13Në atë kohë ishit larg Perëndisë, por tani, për shkak 
të lidhjes me Jezusin, Mesinë, iu afruat Atij, sepse, nëpërmjet derdhjes së gjakut të 
Mesisë, mëkatet tuaja u shlyen. 
14Ai na solli paqe dhe i bashkoi hebrenjtë dhe johebrenjtë në një popull. Me anë të 
vdekjes së tij pajtuese, ai shembi murin e ndarjes,♦  i cili i ndante dhe i bënte të dy 
armiq; 15ai e mënjanoi Ligjin e judaizmit me kërkesat e tij. Ashtu ishte plani i 
Perëndisë: Mesia duhej t’i lidhte pjesët e ndara të njerëzimit me vetveten, për t’i 
bashkuar në një njerëzim të ri. Duhej të bënte paqe, 16t’i pajtonte të dyja pjesët me 
Perëndinë me anë të vdekjes së tij. Në kryq e asgjësoi përgjithmonë armiqësinë 
ndërmjet njerëzimit dhe Perëndisë. 17Kjo u realizua tani. Jezusi, Mesia, ua shpalli të 
gjithëve pajtimin me Perëndinë, si johebrenjve që ishin larg Perëndisë, ashtu edhe 
hebrenjve që ishin afër Perëndisë. 18Nëpërmjet tij, që të dy, hebrenjtë dhe johebrenjtë, 
mund t’i afrohen Perëndisë, Atit, nëpërmjet të njëjtit Shpirt. 
19Prandaj, ju njerëz nga popujt e tjerë nuk jeni më të huaj dhe të panjohur. Ju i 
përkitni popullit të Perëndisë dhe u pranuat si pjesëtarë të shtëpisë së Perëndisë. 20Ju 
u vutë në ndërtesën, themeli i së cilës përbëhet nga apostujt dhe profetët. Por guri më i 
rëndësishëm i këtij themeli, d.m.th. guri i qoshes, është Jezusi, Mesia. 21Ai e mban tërë 
ndërtesën, dhe nëpërmjet tij ajo ndërtohet në një tempull të shenjtë për Zotin. 22Edhe 
ju u vendosët në këtë ndërtesë ku Perëndia banon me anën e Shpirtit të tij. 
___________ 
♦  aludim për murin e Tempullit, i cili ua ndalonte hyrjen paganëve. 
 
Shërbimi i veçantë i Palit 

Për këtë unë, Pali, i lutem Perëndisë për ju. Jam në burg, sepse i shërbej Jezusit, 
Mesisë. Të gjitha këto i duroj për hirin tuaj. 2Me siguri keni dëgjuar se si Perëndia 

më mori në shërbimin e tij për të zbatuar planin e tij, dhe se si më ngarkoi me 
mëshirën e tij detyrën e shpalljes së Lajmit të mirë për ju, johebrenjtë. 3Ma zbuloi pa 
ndërmjetës njerëzorë të fshehtën, për të cilën tashmë ju fola shkurtimisht. 4Kur të 
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lexohet kjo letër, mund ta vini re çfarë kuptimi më dha Zoti për ta shpjeguar këtë të 
fshehtë. 5Brezat e mëparshëm nuk e njihnin ende këtë të fshehtë, por tani Perëndia ua 
zbuloi apostujve dhe profetëve të tij me anë të Shpirtit të vet. 6E fshehta është kjo: me 
anë të Jezusit, Mesisë, popujt e tjerë marrin të njëjtin privilegj si populli i Izraelit. Ata, 
bashkë me popullin e zgjedhur, i takojnë trupit të Mesisë. Premtimet që i dha Perëndia, 
vlejnë edhe për ju. 
Të gjitha këto ju shpallen me anë të Lajmit të mirë, në shërbim të të cilit jam. 7Perëndia 
ma ngarkoi me mëshirën e tij këtë detyrë mua, dhe kështu tregoi fuqinë e tij tek unë. 
8Ma besoi këtë detyrë mua si më të voglit nga të gjithë besimtarët, që t’u sjell popujve të 
tjerë lajmin e mirë për pasurinë e pamatur, e cila na u dha me anë të Mesisë. 9Unë 
kam për detyrë t’ju tregoj se si e zbaton Perëndia planin e tij të fshehtë.  Ai që krijoi 
gjithçka e hartoi këtë plan, por e mbajti të fshehtë nga fuqitë engjëllorë. 10Këtë ai ua 
shpalli tani këtyre fuqive dhe sunduesve të botës qiellore. Nga bashkësia e Mesisë ata 
duhet ta njohin këtë urtësi me tërë pasurinë e saj. 11Kështu, ajo i përgjigjet planit të 
përjetshëm të Perëndisë, të cilin ai e zbatoi me anë të Jezusit, Mesisë dhe Zotit tonë. 
12Meqë mbështetemi në këtë Zot, mund t’i afrohemi Perëndisë me plot besim. 13Për këtë 
ju lutem: mos t’ju lëshojë zemra për shkak të asaj që duhet të duroj unë. Kjo ndodh 
për të mirën tuaj, që të merrni pjesë në madhështinë që caktohet për ju. 
14Për këtë bie në gjunjë para Perëndisë dhe i lutem atij me këmbëngulje. Ai është Ati, 
15jo vetëm i familjes së tij (engjëllore) në qiell, por edhe i familjes së tij (besimtare) në 
tokë. 16I lutem Atij që t’ju dhurojë nga pasuria e madhështisë së tij dhe t’ju forcojë 
përbrenda me anë të Shpirtit të tij. 17I lutem Atij që Mesia t’ju përvetësojë plotësisht me 
anë të besimit që keni në të, e që të jeni këmbëngulës në dashuri dhe ta ndërtoni tërë 
jetën mbi të. 18I lutem Atij, që ju bashkë me të gjithë popullin e Perëndisë të mësoni ta 
kuptoni çfarë është gjerësia, gjatësia, lartësia dhe thellësia (e planit të Perëndisë për 
shpëtim). 19Ju duhet ta dini sa e pamasë është dashuria e Mesisë për ne, edhe në qoftë 
se ajo kapërcen çdo dituri. Atëherë tërë fuqia e jetës hyjnore do t’ju mbushë gjithnjë e 
më shumë. 
20Perëndia mund të bëjë pafundësisht te ne më shumë sesa mund të kërkojmë ose të 
parafytyrojmë ndonjëherë. Kaq e fuqishme është forca, me të cilën ai vepron te ne.  

21Lavdi atij përgjithmonë në bashkësinë e popullit të Perëndisë dhe me anë të Jezusit, 
Mesisë! Amen. 
 
Bashkësia në komunitetin e besimtarëve 
(Zan 1,26; Zak 8,16; Ps 4,5) 

Tani po ju lutem si i burgosur për hir të Zotit: jetoni ashtu siç u përket njerëzve që 
Perëndia i thirri t’i takojnë popullit të tij. 2Mos u ngrini mbi njëri-tjetrin, por jini 

zemërmirë e të durueshëm ndaj njëri-tjetrit. Kërkoni të merreni vesh me njëri-tjetrin 
me anë të dashurisë. 3Bëni çmos ta ruani njësinë që ju jep Shpirti i Perëndisë, me anë 
të pajtimit që ju lidh me njëri-tjetrin. 4Ju të gjithë jeni një trup, në ju jeton një Shpirt; 
të gjithëve ju pret e njëjta e ardhme madhështore. Këtë shpresë të sigurt Perëndia jua 
dha kur ju thirri në bashkësi me veten e tij. 
5Ka vetëm një Zot, një fe dhe një pagëzim. 6Ka vetëm një Perëndi që është mbi të gjithë. 
Ai vepron (me anë të Mesisë) për hir të të gjithëve dhe (me anë të Shpirtit) në të gjithë 
(besimtarët). 
7Secili nga ne mori pjesën e veçantë nga dhuntitë që Mesia i ndau me mëshirën e tij. 
8Përsa i përket Mesisë, thuhet se: U ngrit në qiell dhe solli me vete robër lufte dhe u 

ndau dhunti njerëzve.♦ 9Meqë thuhet se u ngrit, nënkuptohet se ai, gjithashtu, zbriti 
nga qielli. 10Ai që zbriti, është po Ai që më parë ishte ngritur për të sunduar mbi 
gjithësinë për t’u bërë i gjithëpranishëm në të. 11Ai i ndau dhuntitë e premtuara: disa i 
emëroi apostuj, disa profetë, disa misionarë dhe disa kryetarë ose mësues të kishës. 
12Detyra e tyre është ta përgatitin popullin e Perëndisë për shërbimin e tij dhe të 
ndërtojnë bashkësinë e Mesisë. 13Kështu do t’ia arrijmë njësisë që nënkuptohet në fenë 
tonë dhe në njohjen tonë të Birit të Perëndisë – deri në gjendjen e njeriut të pjekur, që 
matet nga pjekuria e plotë e Mesisë. 
14Atëherë nuk do të jemi më fëmijë, të cilët lëkunden si barka mes dallgësh nga cilido 
mësim. Kush nuk ka arritur ende moshën e pjekur përsa i përket besimit, bëhet 
viktimë e njerëzve mashtrues që i shtien të tjerët në rrugë të gabuar me anë të 
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shtrembërimit të së vërtetës. 15Ne, përkundrazi, do të qëndrojmë besnikë ndaj së 
vërtetës, të cilën Perëndia na e shpalli, që të bashkohemi në dashuri. Në këtë mënyrë 
do të rritemi në Mesinë, i cili është kreu ynë. 16Me të tërë trupi bëhet një njësi, mbahet 
bashkë dhe sigurohet me anë të gjymtyrëve lidhëse. Secila pjesë plotëson detyrën e saj, 
dhe në këtë mënyrë i gjithë trupi rritet dhe ndërtohet me anë të dashurisë. 
___________ 
♦ Megjithëse kjo është një citim nga Ps 68,18, ai përfundimisht nxihet nga Gjyqtarët 4-5, kur 
Barak e mundi Siserën, i liroi të burgosurit e tij izraelitë dhe ndau plaçkën mes popullit të tij. 
Krishti u zbrit në botimin e të vdekurve, ua predikoi ungjillin besimtarëve të kohës së DhV, dhe 
kur besuan, u ngrit duke i sjellë në parajsë. 
 
Jeta e re e besimtarëve 
17Me ngulmim, në emër të Zotit, ju them se nuk duhet të jetoni më si paganë, të cilët 
futen në rrugë të gabuara nga mendimet e tyre të mbrapshta. 18Meqë nuk e njohin 
Perëndinë dhe nuk duan t’ia dinë për të, janë të verbër për të vërtetën dhe nuk kanë 
asnjë pjesë në jetën e vërtetë, e cila vjen nga Perëndia. 19Meqë nuk kanë më qëndresë, 
u dorëzohen veseve të tyre. Kryejnë çdo lloj imoraliteti dhe janë plot me dëshira 
epshore. 
20Ju e dini se një jetë e tillë nuk është në pajtim me Mesinë, për të cilin u bëtë 
dishepuj. 21Ju keni dëgjuar gjithçka për të, dhe ju kanë mësuar për këtë; për mësimin 
dhe shembullin e Jezusit ju kanë dëshmuar me besnikëri. 22Prandaj ju e dini se nuk 
mund të jetoni më siç keni jetuar më parë. Largohuni nga mënyra e mëparshme e 
jetesës, e cila joshet nga dëshirat egoiste. Ato janë mashtruese dhe ju çojnë në vdekje. 
23Qëndrimi dhe mentaliteti juaj duhet të përtërihet. 24Vishni njeriun e ri, të krijuar në 
përgjasim me vetë Perëndinë, i cili shihet në një jetë të drejtë dhe të shenjtë, në 
përputhje me të vërtetën. 
25Prandaj mos gënjeni më dhe tregohuni të ndershëm ndaj njëri-tjetrit, sepse ne të 
gjithë shkojmë bashkë si gjymtyrë në trupin e Mesisë. 26Mos bini në mëkat me njëri-
tjetrin, në qoftë se zemëroheni;  pajtohuni me njëri-tjetrin para se të ngryset. 
27Përndryshe, mbi ju do të fitojë pushtet djalli. 28Kush ka jetuar më parë me vjedhje, të 
mos vjedhë më. Ai duhet të përpiqet të fitojë me punën e tij, aq sa t’i mbetet diçka për 
të varfrit. 29Të mos nxjerrë asnjë fjalë me helm therës. Më mirë përpiquni të keni në çdo 
rast fjalën e përshtatshme për të tjerët, e cila t’i ndihmojë ata. 30Mos e trishtoni 
Shpirtin e shenjtë për shkak të sjelljes suaj, të cilin jua dha Perëndia, sepse ai është 
garancia e çlirimit tuaj të fundit. 31Hiqeni, pra, tërë helmin, tërbimin e papritur, inatin 
dhe çdo lloj fyerjeje! Mos i bërtitni njëri-tjetrit. Hiqeni qëndrimin armiqësor. 
32Tregohuni mirëdashës e të gatshëm për ta ndihmuar njëri-tjetrin dhe faleni njëri-
tjetrin, sepse edhe Perëndia jua fali mëkatet me anë të Mesisë. 
 
Jeta në dritë 
(Dal 25,18; Ps 39,7) 

Merreni Perëndinë si shembull për gjithçka, sepse jeni fëmijët e tij të dashur. 2Jeta 
juaj duhet të përcaktohet nga dashuria. Kini parasysh se Mesia na deshi dhe dha 

jetën e tij për ne, si flijim pajtues, të cilin Perëndia e pranoi me qejf. 3Meqë i takoni 
Perëndisë, mes jush nuk duhet të flitet për gjëra të pamoralshme, për shthurje dhe 
lakmi. 4Gjithashtu, nuk bën të flitni fjalë të ndyra, të marra ose të fëlliqura. Më mirë 
përdoreni gjuhën tuaj për të falënderuar Perëndinë. 5Duhet ta dini: kush është i dhënë 
pas imoralitetit ose pas një jete të shthurur, ose lakmisë që bën idhull përfitimin – për 
të nuk ka vend në mbretërinë e Perëndisë dhe të Mesisë së tij. 
6Mos t’ju mashtrojë dikush me argumentime të përcipta. Për këtë arsye dënimi bien 
mbi shtetasit kryengritës të Perëndisë. 7Mos kini asnjë lidhje me njerëz të tillë. 8Edhe ju 
ishit më parë në errësirë, por tani jeni në dritë, sepse jeni të lidhur me Zotin. Tani 
jetoni si njerëz që qëndrojnë në dritë. 9Drita jep si fryt çdo lloj mirësie, ndershmërie dhe 
besnikërie. 10Kërkoni gjithnjë atë që i pëlqen Perëndisë. 11Mos merrni pjesë në veprat e 
dyshimta, për të cilat duhet mbrojtja e errësirës. Përkundrazi, nxirrini ato në shesh. 
12Është turp të flitni vetëm për ato që bëhen atje fshehurazi. 13E kur nxirren në dritë të 
gjitha, atëherë zbulohet natyra e tyre e vërtetë, 14sepse drita i zbulon të gjitha. Prandaj 
thuhet: «Zgjohu, gjumash. Ngrihu nga të vdekurit! Atëherë Mesia do të lindë mbi ty siç 
lind dielli.» 15Prandaj vërejeni me kujdes mënyrën tuaj të jetesës. Mos jetoni si të 

5



 1014

paditurit, por si njerëz që e kuptojnë rëndësinë e kohës së tanishme. 16Përdoreni atë siç 
duhet, sepse jetojmë në kohën e keqe, të fundit. 17Prandaj mos jini të paarsyeshëm, por 
kuptojeni atë që kërkon Zoti nga ju. 
18Mos u dehni me verëra, sepse vera shkakton humbjen e vetëkontrollit. Më mirë 
kërkoni përmbushjen që jep Shpirti i Perëndisë. 19Jepini zemër njëri-tjetrit me psalme 
dhe këngë lavdërimi, siç e kërkon Shpirti. Këndojini Zotit dhe falënderojeni atë me 
gjithë zemër. 20Falënderojeni në çdo rast Perëndinë, Atin, për çdo gjë në emër të Zotit 
tonë, Jezusit, Mesisë. 
 
Nënshtrimi i dyanshëm 
(Zan 2,24) 
21Njëri duhet t’i nënshtrohet tjetrit ashtu siç e kërkon respekti i thellë për Mesinë. 
22Ju bashkëshorte, nënshtrojuni bashkëshortëve. Kështu tregoni se i nënshtroheni 
Zotit. 23Bashkëshorti është kreu i bashkëshortes, ashtu siç është edhe Mesia kreu i 
kishës së popullit të Perëndisë. Bashkësia, e cila është trupi, ia detyron shpëtimin 
Mesisë, kreut të tij. 24Bashkëshortet duhet t’u nënshtrohen bashkëshortëve të tyre për 
gjithçka, ashtu siç i nënshtrohet bashkësia Mesisë. 
25Ju bashkëshortë, duajini bashkëshortet tuaja ashtu siç e deshi Mesia bashkësinë e 
tij. Ai e dha jetën për të, 26për ta bërë popull të vetin. Ai e shuguroi atë nëpërmjet ujit të 
pagëzimit dhe me fjalën (e pranimit të fesë), 27sepse donte ta paraqiste para vetes si 
nusen e tij, të bukur, pa njolla, pa rrudha dhe pa të meta të tjera. Ajo duhet të jetë e 
shenjtë dhe e përsosur. 28Kështu, bashkëshortët duhet t’i duan bashkëshortet ashtu 
siç duan trupin e tyre. Në të vërtetë, bashkëshorti që do bashkëshorten e tij, do 
vetveten. 29Askush nuk e urren trupin e tij; përkundrazi, e ushqen dhe kujdeset për të. 
Kështu sillet edhe Mesia ndaj kishës së tij. 30Ne të gjithë përbëjmë trupin e tij. 31Ju e 
dini fjalën (e Shkrimit të shenjtë): Njeriu do ta lërë atin dhe nënën për të jetuar me gruan 

e tij. Atëherë të dy janë një. 32Në këtë fjalë është një e fshehtë e thellë. Unë e lidh atë me 
Mesinë dhe me bashkësinë e tij. 33Por ajo vlen edhe për ju: secili prej jush duhet ta dojë 
bashkëshorten e tij si vetveten. Por edhe bashkëshortja duhet ta nderojë 
bashkëshortin e saj. 
 
Fëmijët dhe prindërit 
(Dal 20,12; Br 5,16) 

Fëmijë! Dëgjojini prindërit tuaj! Ky është vullneti i Perëndisë. 2Nderojeni atin dhe 

nënën tuaj! Ky është urdhërimi i parë, të cilit i shtohet një premtim. 3Atëherë do të 

jeni mirë dhe do të jetoni për një kohë të gjatë në tokën e premtuar. 
4Prindër! Silluni me fëmijët tuaj mirë e jo në mënyrë të atillë që ata të ngacmohen. 
Duhet t’i edukoni me fjalë e me vepra sipas kritereve që ka caktuar Zoti. 
 
Skllevërit dhe zotërinjtë 
(Br 10,17) 
5Ju skllevër! Dëgjojini zotërinjtë tuaj tokësorë! Nderojini dhe kini respekt ndaj tyre. 
Shërbejuni ashtu siç i shërbeni Mesisë. 6Mos e bëni sa për sy e faqe për të fituar 
miratimin e njerëzve. Mbajeni veten më mirë si skllevër të Mesisë, që kryejnë me 
dëshirë vullnetin e Perëndisë. 7Kryeni punën tuaj me gëzim, sepse në fakt e bëni jo 
vetëm për njerëzit, por edhe për Zotin. 8Kini parasysh: Zoti do ta shpërblejë secilin 
njësoj për veprat e mira, qoftë skllav ose i lirë. 
9Ju zotërinj, trajtojini skllevërit tuaj në të njëjtën frymë! Hiqni dorë nga kërcënimet. 
Kini parasysh që keni një Zot në qiell, i cili është edhe Zoti juaj. Para tij të gjithë vlejnë 
njëlloj. 
 
Armatimi nga Perëndia 
(Ps 11,5; 59,17; Is 52,7; 59,17) 
10Kam edhe një fjalë të fundit! Forcohuni nëpërmjet lidhjes me Zotin. Forcohuni nga 
fuqia e tij. 11Rrokni armët që ju jep Perëndia. Atëherë nuk do t’ju bëjnë dëm dredhitë e 
djallit. 12Nuk luftojmë në të vërtetë kundër armiqve njerëzorë. Ne luftojmë kundër 
fuqive dhe sunduesve (engjëllorë), kundër shpirtrave të këqij që e kanë vendbanimin 
midis qiellit e tokës, të cilët sundojnë mbi këtë botë të errët. 13Prandaj rrokini armët e 
Perëndisë! Kur të vijë dita e keqe, do të jeni të armatosur mirë dhe do të mund t’u bëni 
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ballë deri në fund sulmeve të armikut. 
14Prandaj qëndroni të gatshëm! Mbathni për rrip të vërtetën e Perëndisë. Mbathni për 
parzmore jetën e re. 15Mbathni për këpucë për t’ju dhënë pikëmbështetje lajmin e mirë 
për paqen me Perëndinë. 16Prandaj mbani para jush për mburojë besimin. Me të mund 
t’i kapni e t’i shuani shigjetat e ndezura të djallit. 17Siguria e çlirimit të ardhshëm e të 
fundit është përkrenarja juaj; ndërsa fjala e Perëndisë, është shpata që ju jep Shpirti.  
18Megjithatë, mos e harroni lutjen: lutjuni gjithnjë Perëndisë me anë të Shpirtit të tij. 
Rrini zgjuar dhe mos pushoni së luturi për tërë popullin e Perëndisë. 19Lutuni edhe për 
mua, që Perëndia të më japë fjalën e përshtatshme për ta shpallur pa pengesë të 
fshehtën e Lajmit të mirë. 20Edhe tani në burg jam ambasador në shërbimin e tij. 
Lutuni që të flas pa frikë për të, sipas detyrës sime. 
 
Përshëndetja e fundit 
21Që të merrni vesh se si jam unë, po ju dërgoj vëllanë, Tihikun. E nderoj shumë, sepse 
është besnik në shërbim të Zotit. 22Ai do t’ju tregojë për mua dhe do t’ju japë zemër. 
23Të gjithë vëllezërve u uroj paqen, dashurinë dhe besimin e patundur që vjen nga 
Perëndia, Ati, dhe nga Jezusi, Mesia dhe Zoti. 24Perëndia, me mëshirën e tij, qoftë me të 
gjithë ata që e duan Zotin Jezus, Mesinë, i cili banon në madhështi të përjetshme. 
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LETRA DREJTUAR KISHËS SË FILIPEVE 
 
Përshëndetje 

Ne, Pali dhe Timoteu, që jemi në shërbim të Jezusit, Mesisë, ua drejtojmë këtë letër 
të gjithë atyre në Filipe që u bënë populli i Perëndisë me anë të Jezusit, Mesisë; tërë 

kishës me kryetarët dhe ndihmësit e saj. 
2Paqe dhe hir me ju nga Perëndia, Ati ynë, dhe nga Zoti Jezus Mesia! 
 
Lutjet e Palit për filipianët 
3Gjithmonë, sa herë që lutem për ju, falënderoj Perëndinë tim. 4Në lutjen time mendoj 
për ju, dhe kjo më mbush me gëzim, 5sepse tani përhapni me vrull lajmin e mirë që 
nga dita kur e pranuat dhe deri sot. 6Unë jam plotësisht i bindur se Perëndia, e cila e 
filloi veprimin e tij te ju, do ta përfundojë atë deri në ditën kur të vijë Jezusi, Mesia. 
7Kur mendoj për ju, më kujtohet besimi i plotë që kam te ju. Nuk mund të mendoj 
ndryshe, sepse ju mbaj të gjithëve në zemër, pikërisht tani që jam në burg për shkak të 
përhapjes së lajmit të mirë dhe që ta mbroj atë para gjyqit dhe të dëshmoj për të 
vërtetën e tij. Ju të gjithë keni pjesë në hirin që më tregon tani Perëndia. 8Perëndia e di 
se sa mall kam për ju të gjithë. Ju dua siç ju do edhe Mesia. 
9I lutem Perëndisë që t’ju japë njohje dhe gjykim të mirë, që dashuria juaj të bëhet 
gjithnjë edhe më e pjekur. 
10Atëherë mund të dalloni në çdo gjendje se çfarë është e drejtë dhe të jeni të pastër e 
pa të meta ditën kur të qëndroni para gjyqit të Mesisë, 11të pasur me veprat e mira që 
Jezusi, Mesia, bën nëpërmjet jush për nder dhe lavdi të Perëndisë. 
 
Mesia dhe lajmi i mirë i shpëtimit 
12Vëllezër, dëshiroj që ta dini se burgimi im paraprak ndihmoi edhe për përhapjen e 
lajmit të mirë, 13sepse në tërë pallatin ♦ dhe kudo gjetkë u mor vesh se gjendem në 
pranga për shkak të Mesisë. 14Edhe procesi im e forcoi shumicën e vëllezërve tanë në 
besimin e tyre te Zoti. Ata e përhapin me guxim gjithnjë e më shumë lajmin e mirë. 
15Disa bëjnë kështu, vërtet, nga smira dhe nga rivaliteti, por të tjerët e predikojnë 
Mesinë me qëllime të mira. 16Ata bëjnë kështu nga dashuria ndaj meje, sepse e dinë se 
Perëndia më vuri këtu për të mbrojtur të drejtën që kemi për predikimin e lajmit të 
mirë. 17Të tjerët e përhapin lajmin e mirë për Mesinë me qëllim të pandershëm dhe 
egoist. Ata dëshirojnë të më shkaktojnë telashe në burgimin tim. 
18E çfarë atëherë? Edhe në qoftë se bëjnë kështu me prapamendim e në mënyrë të 
pandershme – kryesorja është që Mesia shpallet në çdo mënyrë. Prandaj gëzohem e do 
të gëzohem gjithmonë. 19Në të vërtetë, e di se procesi im, sido që të dalë, do të jetë për 
fitimin tim shpirtëror në saje të lutjeve tuaja dhe të Shpirtit të Jezus Mesisë që më 
ndihmon. 20Shpresoj dhe pres me besim që Perëndia të mos lejojë që të dështoj. Kam 
besim se tani, do ta tregoj si më parë madhështinë e Mesisë me të gjitha forcat e mia, 
përvarësisht nëse jetoj a vdes. 
21E çfarë është jeta? Për mua Mesia është frymëzuesi i jetës sime. Prandaj vdekja do të 
jetë për fitimin tim. 22Në qoftë se mbetem gjallë, mund të vazhdoj të veproj për Mesinë. 
Për këtë arsye nuk di çfarë të zgjedh. 23Jam me mëdyshje: dëshiroj ta lë këtë jetë e të 
shkoj te Mesia – kjo do të jetë një gjë shumë më e mirë. 24Por është më e nevojshme të 
mbetem këtu, sepse ju keni nevojë për mua. 
25Prandaj jam i bindur se do të mbetem gjallë për hirin tuaj. Atëherë mund t’ju ndihmoj 
që të përparoni për të provuar gëzimin e plotë që ju sjell besimi. 26Kur të vij mes jush, 
do të keni më shumë arsye për t’u krenuar e për t’u bindur për atë që ka bërë Jezus 
Mesia te ju me anën time. 
_________ 
♦ d.m.th. personelin e pallatit të Cezarit në Romë. 
 
Vuajtje për Mesinë 
27Kryesorja është që lajmi i mirë për Mesinë të nderohet me anë të sjelljes suaj – kur të 
vij për t’ju vizituar ose kur të dëgjoj nga larg për ju. Mbahuni së bashku në të njëjtin 
qëndrim dhe luftoni bashkërisht për fenë që e ka themelin në lajmin e mirë. 28Mos 
lejoni të trembeni nga kundërshtarët tuaj. Perëndia do t’u tregojë atyre me anë të 
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qëndrueshmërisë suaj, se ata janë të humbur, kurse ju të shpëtuar. 29Perëndia jua 
tregoi mëshirën jo vetëm që të besoni në Mesinë, por edhe që të vuani për të. 30Ju tani 
duhet të përballoni të njëjtën luftë, si unë. Më parë e keni parë se çfarë është kjo luftë, 
ndërsa tani po dëgjoni për të nga larg. 
 
Jeta e Mesisë është shembull për besimtarët 
(Is 45,23) 

A ju forcon besimi juaj në Mesinë dhe a ju ngushëllon dashuria e tij? A jeni në 
lidhje me Shpirtin e shenjtë? A tregoni dashamirësi dhe mirësi për njëri-tjetrin? 2Në 

qoftë se është kështu, atëherë më gëzoni edhe më tepër: jetoni në mirëkuptim, kini të 
njëjtën dashuri, rroni në harmoni, ndiqni të njëjtin qëllim. 3Mos veproni nga egoizmi 
ose mendjemadhësia! Askush të mos ngrihet mbi tjetrin, por ta nderojë tjetrin më 
shumë se veten. 4Mos ndiqni interesat tuaja, por kërkoni të mirën e të tjerëve. 5Kini 
vazhdimisht parasysh shembullin që na ka lënë Jezusi, Mesia: 
6Edhe pse ishte Perëndi nga natyra, ai nuk u kap pas privilegjeve hyjnore, 7por hoqi 
dorë nga ato vullnetarisht dhe u bë si skllav. U bë njeri në këtë botë dhe mori pjesë në 
jetën e njerëzve. 8Nga dëgjesa ndaj Perëndisë u poshtërua aq shumë, saqë iu 
nënshtrua edhe vdekjes, madje vdekjes së një krimineli në kryq. 9Për këtë arsye 
Perëndia e lartësoi dhe ia ktheu vendin e tij të drejtë hyjnor të nderit. 10Para Jezusit 
duhet të bien të gjithë në gjunjë – të gjithë ata që janë në qiell, në tokë dhe në nëntokë; 
11Të gjithë duhet ta pranojnë solemnisht: 
«Jezusi, Mesia, është Zot.» Kështu do të nderohet edhe Perëndia, Ati. 
 
Drita në natë 
(Br 32,5) 
12Miq të dashur, ju më keni dëgjuar gjithnjë. Veproni kështu, jo vetëm kur unë jam 
mes jush, por pikërisht tani, sepse jam larg jush. Shpëtimin tuaj vërejeni në jetë me 
frikë dhe me drojë. 13Ju mund të bëni kështu sepse Perëndia ju jep jo vetëm vullnetin e 
mirë, por edhe vepron te ju, që të realizohet qëllimi i mëshirës së tij. 14Bëni pa diskutim 
atë që i pëlqen Perëndisë. 15Atëherë do të jeni të pastër e të patëmetë, dhe do të tregoni 
se jeni me të vërtetë fëmijë të Perëndisë që jetoni mes njerëzish të prishur që janë në 
rrugë të gabuar. Ju do të ndritni mes tyre si yjet në qiellin e natës, 16në qoftë se 
mbështeteni në lajmin që ju solli jetën. Atëherë do të krenohem për ju kur të vijë 
Mesia, sepse mundimet e mia nuk do të kenë shkuar kot. 
17Po, edhe në qoftë se duhet që gjaku im të derdhet si flijim pijeje për të plotësuar 
flijimin e përkushtimint të fesë suaj, prapëseprapë do të gëzohem dhe nuk do ta 
ndërpres pjesëmarrjen time në gëzimin tuaj. 18Në qoftë se ndodh një gjë e tillë, edhe ju 
duhet të gëzoheni dhe të merrni pjesë në gëzimin tim. 
 
Timoteu dhe Epafroditi 
19Shpresoj, dashtë Jezusi, Zoti, se së shpejti mund t’ju dërgoj Timoteun. Atëherë ky 
mund të më njoftojë për ju dhe të më qetësojë. 20Nuk kam askënd aq besnik sa ai dhe 
që kujdeset aq shumë për punët tuaja. 21Të tjerët kujdesen vetëm për punët e veta dhe 
jo për punën e Jezusit, Mesisë. 22Ju e dini vetë se ç’provë dha Timoteu. Ai u mundua 
bashkë me mua për lajmin e mirë si biri që ndihmon të atin. 23Shpresoj se mund t’jua 
dërgoj kur të mësoj se si do të përfundojë procesi im. 24Por shpresoj, dashtë Zoti, se 
mund t’ju vizitoj vetë pas pak. 
25E pashë të nevojshme të ktheja te ju Epafroditin, vëllanë, bashkëpunëtorin dhe 
bashkëluftëtarin tim, dorëzuesin e dhuratave tuaja, të cilin tani në gjendjen time të 
rrezikshme e emëruat ndihmës. 26Ai kishte shumë mall për ju të gjithë dhe u shqetësua 
pse dëgjuat për sëmundjen e tij. 27Atij i erdhi me të vërtetë keq; ishte në prag të 
vdekjes. Por Perëndia pati mëshirë për të – e jo vetëm për të, por edhe për mua. Ju e 
dini se sa halle kam! 28Po jua dërgoj edhe më shpejt, që të gëzoheni kur ta shikoni 
përsëri shëndoshë e mirë, e që të më mungojë edhe një hall. 29Priteni mirë si vëllanë 
tuaj dhe pranojeni plot gëzim. Njerëz të tillë duhet t’i nderoni, 30sepse ai ishte në prag 
të vdekjes për punët e Mesisë. Ai vuri në rrezik jetën e vet për të plotësuar atë që ju 
nuk mund ta bënit për shërbimin tim. 
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Paralajmërime për mësuesit e rremë: vetëm Mesia shpëton 
Vëllezër, si përfundim po ju them; gëzohuni sepse jeni të lidhur me Zotin! 
Po përsëris atë që ju shkrova më parë. Unë nuk e kam të vështirë, kurse për ju 

është përforcim. 2Ruhuni nga njerëzit e këqij, nga misionarët e rremë, nga këta 
gjymtues. 3I quaj kështu, sepse ne, e jo ata, kemi marrë rrethprerjen e vërtetë, sepse e 
adhurojmë Perëndinë me anë të Shpirtit të shenjtë dhe gëzohemi për jetën në lidhje me 
Jezusin, Mesinë. Ne nuk mbështetemi në ndonjë ceremoni të jashtme. 4Natyrisht, 
mund të mbështeteshim në gjëra të tilla. Në qoftë se ndokush mendon se është në 
gjendje të mbështetet në ceremoni të jashtme, unë edhe më tepër! 5Më rrethprenë që 
kur isha njëjavësh. Nga lindja jam izraelit, nga fisi i Benjaminit, hebre me prejardhje të 
pastër. Përsa i përket judaizmit, i takoja rrymës së rreptë të farisenjve. 6Zelli im shkoi 
aq larg, saqë përndoqa bashkësitë e krishtera. Përsa u përket kërkesave të judaizmit, 
isha pa të meta. 
7Por të gjitha këto, të cilat i kisha mbajtur për përparësi, i pranova se janë e metë dhe 
dëm, sepse tani e njoh vetë Mesinë. 8Unë i mbaj të gjitha të tjerat si humbje në 
krahasim me fitimin më të madh që më sjell njohja e Jezusit, Mesisë, Zotit tim. Për 
shkakun e tij i plandosa të gjitha këto përparësi – të gjitha këto i mbaj për pleh – për të 
fituar Mesinë, 9e për t’u lidhur plotësisht me të. Nuk kam më pretendim për të qenë në 
rregull me Perëndinë për shkak të bindjes sime ndaj rregullave të judaizmit. Jam në 
rregull me Perëndinë me anë të besimit te Mesia, sipas mënyrës së Perëndisë për t’i 
vënë njerëzit në rregull me vetveten. Ky është shpëtimi që pranohet me besim. 10Qëllimi 
im është ta njoh Mesinë ♦ gjithnjë e më shumë, si dhe fuqinë e ringjalljes së tij, të marr 
pjesë në vuajtjet e tij, të bëhem i ngjashëm me të në vdekjen e tij, 11me bindje të plotë 
se edhe unë do të ringjallem nga të vdekurit (për jetën e përjetshme). 

________ 
♦ Pali thekson se jeta e krishterë përbëhet nga marrëdhënia personale me Mesinë, e jo një 
ndjekja jopersonale e rregullave. Dëshira e tij është të identifikohet me Mesinë. Pali s’ka dyshim 
për ringjalljen e tij, por shpreshon se Krishti do të kthehet në të gjallën e tij.  
 
Vrapimi drejt qëllimit 
12Unë nuk pretendoj se tashmë ia arrita qëllimit ose se tashmë u bëra i përsosur, por 
vazhdoj të përparoj duke u përpjekur të marr shpërblimin e vrapimit, sepse Jezusi, 
Mesia, më bëra të vetin. 13Jo, vëllezër, nuk mendoj se tashmë e fitova shpërblimin, por 
di vetëm kaq: harroj çfarë kam lënë pas dhe zgjatem drejt së ardhmes, 14sulem drejt 
qëllimit, drejt shpërblimit të lidhur me thirrjen qiellore të Perëndisë me anë të Jezusit, 
Mesisë. 
15Ne, pra, që kemi arritur pjekurinë shpirtërore, duhet ta kemi parasysh këtë gjë! 
Megjithatë, në qoftë se disa prej jush mendojnë ndryshe, këtë do t’jua zbulojë Perëndia. 
16Sidoqoftë, të mos biem poshtë nivelit ku kemi arritur. 
17Ndiqni shembullin tim, vëllezër, dhe vini re ata që jetojnë sipas këtij shembulli. 18Ju 
kam thënë shpeshherë dhe tani po jua përsëris me lot në sy: ka shumë njerëz që, për 
shkak të mënyrës së tyre të jetesës, dalin si armiq të kryqit të Mesisë. 19Ata vrapojnë 
drejt humbjes së tyre. Perëndia e tyre është barku i tyre. Ata janë krenarë për atë që i 
turpëron – ata mendojnë vetëm për gjërat tokësore. ♦ 20Kurse Atdheu ynë është qielli 
nga ku presim me padurim që të vijë Shpëtimtari, Jezusi – Zoti dhe Mesia. 21Ai do ta 
shndërrojë trupin tonë të dobët tokësor në një trup të ngjashëm me trupin e tij 
madhështor, duke e përdorur pushtetin që ka për të nënshtruar gjithçka nën 
sundimin e tij. 
______ 
♦ Ka mundësi që Pali bën aludim për gnostikët që shtiheshin si besimtarë. 
 

Prandaj qëndroni të patundur, vëllezërit e mi të dashur, dhe mbani fort atë që ju ka 
dhënë Zoti. Kam shumë mall për ju dhe më gëzoni aq shumë sa edhe krenohem për 

ju. 
2Ju bëj thirrje, o Evodi dhe Sintikë, të pajtoheni me njëra-tjetrën si motra në Zotin. 3Po 
të lutem edhe ty, shok i dashur, t’i ndihmosh, sepse ato luftuan bashkë me mua në 
përhapjen e lajmit të mirë të shpëtimit, bashkë me Klementin dhe me bashkëpunëtorët 
e mi, emrat e të cilëve gjenden në librin e jetës. 
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4Gëzohuni gjithmonë, sepse jeni të lidhur me Zotin. Përsëri po ju them: gëzohuni! 5Ta 
shohin të gjithë se sa të mirë jeni ndaj njëri-tjetrit. Zoti do të vijë shpejt! 6Mos u 
shqetësoni për asgjë, por drejtojuni Perëndisë në çdo gjendje dhe drejtojini Atij lutjet 
tuaja. Veproni kështu duke e falënderuar atë për të mirën që tashmë ju ka treguar. 
7Dhe paqja e Perëndisë, e cila i tejkalon të gjitha përfytyrimet njerëzore, do t’i ruajë 
zemrat dhe mendimet tuaja, sepse jeni të lidhur me Jezusin, Mesinë. 
8Së fundi, vëllezër: mendoni për atë që është e mirë, për gjithçka që është e lavdishme, 
për gjithçka që është e vërtetë, e lartë, e drejtë, e pastër, e sjellshme dhe e bukur. 
9Jetoni ashtu siç ju kam mësuar dhe transmetuar unë, ashtu siç keni dëgjuar nga unë 
dhe ashtu siç keni parë në jetën time. Perëndia që jep paqen, do t’ju ndihmojë edhe për 
këtë. 
 
Falënderim ndaj filipianëve për ndihmën financiare 
10Ishte gëzim i madh për mua, si dhe dhuratë nga Zoti, që përsëri pranova një shenjë të 
kujdesit tuaj. Ju keni menduar vazhdimisht për mua, por nuk mund ta tregonit 
kujdesin tuaj. 11Nuk e them këtë sepse kisha nevojë. Jam mësuar që në çdo gjendje të 
kënaqem me aq sa kam. 12Mund të jetoj si lypës, mund të jetoj edhe si mbret; jam i 
mësuar me gjithçka: të ngopem e të jem i uritur, të kem shumë e të kem pak. 13Mund 
të përballoj gjithçka, sepse Mesia më jep forcën e nevojshme. 
14Sidoqoftë, ju u treguat shumë të dashur për të më ndihmuar në gjendjen time të 
vështirë. 15Ju në Filipe e dini: në fillim të veprimtarisë sime misionare, kur lajmin e 
mirë të shpëtimit e çova përtej Maqedonisë, ju ishit e vetmja bashkësi nga e cila mora 
diçka si shpërblim. 
16Edhe në Selanik dhe disa herë më pas, ju më dërguat diçka si ndihmë financiare. 
17Mos mendoni se kërkoj paratë tuaja – më parë interesohem për shtimin e depozitës 
suaj – dua të them: që besimi juaj të nxjerrë fitim që do t’ju kthehet në qiell. 
18Vërtetoj se kam marrë tërë shumën që më dërguat me anë të Epafrodit. Është tepër: 
tani kam gjithçka që më duhet. Kjo dhuratë i ngjan flijimit, aroma e të cilit ngrihet lart 
deri te Perëndia, dhe kjo i pëlqen atij. 
19Perëndia, të cilit i shërbej, do t’ju japë gjithçka që ju duhet. Me anë të Jezusit, Mesisë, 
ai na dhuron me pasurinë që është karakteristike për madhështinë e tij. 20Qoftë 
lavdëruar përgjithmonë Perëndia, Ati ynë! Amen. 
 
Përshëndetja e fundit 
21Përshëndetni secilin në bashkësi, të gjithë ata që janë të lidhur me Jezusin, Mesinë! 
Ju bëjnë të fala bashkëbesimtarët që janë me mua. 22Ju bën të fala e tërë bashkësia 
këtu, sidomos ata të pallatit.♦  23Zoti Jezus, Mesia, ju ruajtë në hirin e tij! 
__________ 
♦ d.m.th. ushtarët, nëpunësit, skllevërit që shërbenin në pallatin e Cezarit. 
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LETRA DREJTUAR KISHËS SË KOLOSIT 
 
Përshëndetje hyrëse 

Unë, Pali, të cilin Perëndia e thirri për të qenë apostull i Jezusit, Mesisë, dhe vëllai, 
Timoteu, ua drejtojmë këtë letër 2të gjithë atyre që u bënë populli i Perëndisë dhe 

vëllezër në fe duke u lidhur me Mesinë: 
Hir dhe paqe me ju nga Perëndia, Ati ynë! 
 
Falënderim dhe lutje 
3Sa herë që i lutemi Perëndisë për ju, e falënderojmë Atë që është Ati i Zotit tonë, 
Jezusit, Mesisë. 4Morëm vesh besimin tuaj që ju lidh me Jezusin, Mesinë, si dhe 
dashurinë tuaj për tërë popullin e Perëndisë. 5Ky besim dhe kjo dashuri kanë për 
burim shpresën për jetën që Perëndia mban gati për ju në qiell. Ai jua ka siguruar këtë 
jetë nëpërmjet fjalës të së Vërtetës, lajmit të mirë të shpëtimit. 6Ky lajm i mirë u shpall 
jo vetëm mes jush, por në të gjithë botën. Gjithkund përhapet e jep fryt. Kështu ndodhi 
edhe me ju që nga dita kur morët vesh mëshirën e Perëndisë dhe kur u bindët për të 
vërtetën e këtij lajmi. 7Këtë lajm jua njoftoi miku ynë, Epafri, i cili i shërben Mesisë 
ashtu si dhe ne. Ai është besnik në shërbimin e tij për Mesinë, të cilin e kryen për hirin 
tuaj. 8Ai na tregoi vetë për dashurinë që ngjalli te ju Shpirti i Perëndisë. 
9Prandaj i lutemi gjithnjë Perëndisë për ju, që nga dita që dëgjuam për ju. I lutemi 
Perëndisë që t’ju mbushë nëpërmjet Shpirtit të tij me gjithë urtësinë dhe diturinë e 
mundshme, që t’ju japë mundësi për të njohur vullnetin e tij. 10Atëherë do të mund të 
jetoni për nder të Zotit dhe të bëni gjithnjë atë që i pëlqen atij. Jeta juaj do të japë si 
fryt shumë vepra të mira, dhe ju do të përparoni përsa i përket njohjes së vullnetit të 
Perëndisë. 11-12Ju forcoftë Perëndia me tërë fuqinë e tij dhe me forcat hyjnore, që gjith-
çka ta duroni me durim dhe me qëndrueshmëri, si dhe që ta falënderoni Perëndinë 
plot gëzim. Në të vërtetë, Zoti ju dha të drejtën të merrni pjesë në madhështinë që e 
mban gati për popullin e tij në mbretërinë e dritës. 13Ai na nxori nga pushteti i fuqive të 
errësirës dhe na kaloi nën sundimin e Birit të tij të dashur. 14Na çliroi nëpërmjet tij. Na 
i fali mëkatet për hirin e tij . 
15Ai është shëmbëllesa e dukshme e Perëndisë së padukshëm; atij i takon parësia mbi 
mbarë krijesën; ai është Arkitekti i gjithësisë. 16Me anë të tij u krijua gjithësia, gjithçka 
që jeton në qiell dhe në tokë, gjithçka e dukshme dhe të gjitha fuqitë dhe sundimtarët 
e padukshëm. Gjithçka u krijua nga ai dhe për të. 17Ai ekzistonte para të gjithave, dhe 
të gjitha qëndrojnë me anë të tij. 18Ai është kreu i trupit, dhe ky trup është bashkësia. 
Ai është fillimi i krijimit të ri, sepse është i pari i ringjallur nga të vdekurit për jetën e 
re; ai duhet të jetë i Pari në gjithçka. 19Perëndisë i pëlqeu të banojë në të me tërë 
plotësinë e fuqisë së tij, 20dhe me anë të tij të mposhtë të gjithë armiqësinë. Nën 
sundimin e tij duhet të mbretërojë paqja – pajtimi që ai vendosi nëpërmjet derdhjes së 
gjakut të tij në kryq. Ky pajtim do t’i japë fund armiqësisë, jo vetëm së njerëzve, por 
edhe së fuqive të mbinatyrshme. 
21-22Kjo vlen edhe për ju. Dikur ishit larg Perëndisë dhe armiq të tij, e kjo tregohej nga 
veprat tuaja të këqija. Por meqë Mesia e mbajti mbi vete vdekjen në një trup njerëzor, 
Perëndia u pajtua me ju. Si populli i tij, tani qëndroni para tij të pastër dhe të 
patëmetë. 23Por ju duhet të qëndroni të patundur në fe dhe mos të lejoni të largoheni 
nga siguria që ju solli lajmi i mirë i shpëtimit. 
Ky lajm i mirë iu njoftua mbarë botës.♦ Perëndia më ngarkoi mua, Palin, me shpalljen 
e këtij lajmi. 
________ 
♦ d.m.th. qendrat kryesore të popullsisë në perandorinë romake: shembull për hiperbole 
hebraike. 
 
Shërbimi i apostullit 
24Jam i gëzuar që tani mund të vuaj për ju. Kështu e jap në të vërtetë ndihmesën time 
për plotësimin e vuajtjeve që duhet t’i durojmë për shkak të lidhjes sonë me Mesinë. 
Unë vuaj sepse jam i lidhur me trupin e Mesisë, d.m.th. me bashkësinë e tij. 25Perëndia 
më vendosi në këtë shërbim dhe më ngarkoi me detyrën për t’ju sjellë lajmin e mirë të 
shpëtimit. 26Unë duhet t’jua zbuloj të fshehtën që Perëndia prej kohësh e mbante të 
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fshehur nga engjëjt dhe nga njerëzit, por tani ia njoftoi kishës së tij. 27Ai donte të 
tregonte se çfarë madhështie të pamasë mban gati për njerëzit e të gjitha kombeve. E 
fshehta është kjo: Mesia që banon në ju, garancia e pjesëmarrjes suaj në madhështinë 
e ardhshme. 
28Këtë Mesi ua njoftoj të gjithë njerëzve. I mësoj të gjithë dhe u bëj thirrje me tërë 
urtësinë që më dha Perëndia. Dëshiroj që secilin ta sjell në pjekuri shpirtërore 
nëpërmjet lidhjes së tij me Mesinë. 29Për këtë luftoj dhe mundohem. Për këtë më jep 
fuqinë e nevojshme Mesia që tregoi fuqinë e tij tek unë. 

Dëshiroj ta dini se si mundohem për ju, për ata në Laodice dhe për të gjithë të 
tjerët që nuk më kanë parë personalisht. 2Dëshiroj që të keni zemër, që të qëndroni 

të bashkuar në dashuri dhe që të pasuroheni plotësisht nga siguria që ju sjell kuptimi 
i vërtetë i së fshehtës së Perëndisë. Kjo e fshehtë është Mesia. 3Në atë gjenden të gjitha 
visaret e urtësisë hyjnore. 
4Jua them këtë që askush mos t’ju gënjejë me fjalë joshëse. 5Me shpirt jam midis jush, 
megjithëse jam larg jush. Gëzohem kur vërej se si qëndroni të bashkuar dhe të 
patundur me besimin tuaj te Mesia. 
 
Në Mesinë keni gjithçka që ju duhet 
6Ju e pranuat për Zot Jezusin, Mesinë. Jetoni tani kështu, që të mbeteni në lidhje të 
pandërprerë me të. 7Rrini të rrënjosur në të dhe ndërtojeni jetën tuaj duke u 
mbështetur plotësisht në të. 
Qëndroni të patundur në fe dhe mos hiqni dorë nga ajo që keni mësuar si parim të 
fesë. Kini mirënjohje për atë që ju ka dhënë Perëndia. 8Kini kujdes që askush mos t’ju 
mashtrojë me dhënien e njohurisë gjoja më të lartë. Të gjitha këto janë vetëm të 
shpikura nga njerëzit. Është fjala veçse për fuqitë kozmike ndërmjetëse; ♦ ato nuk 
kanë fare lidhje me Mesinë. 910Mesia është Zoti i të gjitha fuqive dhe pushteteve. Në të 
banon Perëndia me tërë begatinë e pranisë së tij dhe nëpërmjet tij keni pjesë në këtë 
begati. 
11Duke qenë të lidhur me atë, ju u rrethpretë, jo me rrethprerjen njerëzore, por me 
rrethprerjen që vjen nga Mesia, e kjo do të thotë çlirim nga forca e egoizmit të natyrës 
njerëzore. 12Në të vërtetë, kur ju u pagëzuat, u varrosët bashkë me Mesinë dhe u 
ringjallët me të, sepse besuat në fuqinë e Perëndisë që e ringjalli atë nga të vdekurit. 
13Ju ishit më parë shpirtërisht të vdekur për shkak të mëkateve tuaja e, pasi ishit 
rrethpaprerë, paganë. Por tani Perëndia ju ringjalli bashkë me Mesinë; Perëndia jua ka 
falur të gjitha mëkatet. 14Ai e anuloi dokumentin që ju padiste me kërkesat e tij, duke e 
gozhduar atë në kryq. 15Kështu, Perëndia ua hoqi fuqive dhe organeve shpirtërore 
pushtetin e tyre – e shfaqi këtë botërisht – dhe i tërhoqi zvarrë si robër në parakalimin 
fitimtar të Birit të tij. 
____________ 
♦ fjfj. elementet e botës. Aluzion ose për abëcënë e fesë hebreje ose për administratorët 
engjëllorë të këtij sistemi. 
 
Të çliruar nëpërmjet Mesisë 
(Ps 109,1) 
16Prandaj askush mos t’ju japë urdhra në çështje ushqimi e pijeje, në çështje festash, 
hëne të re ose të shtunash, 17sepse këto janë vetëm hija e asaj që u realizua në Mesinë. 
18Mos u ngatërroni nga njerëzit që pretendojnë të jenë më të përshpirtshëm për shkak 
të vegimeve që gjoja kanë parë; ata ngulin këmbë në përulje të rreme dhe në nderimin 
e engjëjve. Njerëz të tillë tregohen mendjemëdhenj pa arsye. 19Ata nuk pranojnë t’i 
nënshtrohen Mesisë, i cili është Kryetari i kishës. Nëpërmjet tij si Krye, i tërë trupi, 
bashkësia, lidhet dhe sigurohet, që të rritet në madhësi të plotë, ashtu siç i pëlqen 
Perëndisë. 
20Ju keni vdekur me Mesinë, prandaj fuqitë kozmike nuk kanë më pushtet mbi ju. 
Përse, atëherë, jetoni sikur t’u ishit nënshtruar ende atyre? Ju pranoni të shtypeni: 
21«Mos e merr këtë! Mos e shijo atë! Mos e prek këtë!» 22Të gjitha këto janë të caktuara 
për shfrytëzim dhe për ushqim dhe janë veçse rregullore dhe mësime njerëzish 23Ky 
nderim i fuqive të padukshme, kjo përulje e rreme dhe këto praktika asketike janë 
gjoja një shenjë e veçantë urtësie. Por, në të vërtetë, praktika të tilla nuk të çojnë në 
nderimin e kërkuar të Perëndisë, por i shërbëjnë plotësimit të egoizmit dhe 
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mendjemadhësisë njerëzore. 
 
Jeta e re në Mesinë 

Ju u ringjallët bashkë me Mesinë. Drejtojuni, pra, asaj që është lart, ku Mesia 
gjendet i ulur në fron në vendin e nderit, në anën e djathtë të Perëndisë. 2Drejtojini 

mendimet tuaja lart e jo në gjëra tokësore. 3Tashmë vdiqët dhe jeta juaj është e fshehur 
me Mesinë te Perëndia. 4Kur të duket Mesia, burimi i jetës suaj, atëherë edhe ju do të 
shfaqeni bashkë me të plot madhështi. 
5Prandaj jepini fund gjithçkaje që është ende tokësore në ju: imoralitetit, shthurjes, 
epsheve, dëshirave të këqija dhe lakmisë. Lakmia është, në fund të fundit, idhujtari. 
6Për shkak të gjërave të tilla, zemërimi i Perëndisë bie mbi ata që nuk e dëgjojnë. 7Po, 
dikur edhe ju keni ecur nëpër këtë udhë kur jetonit në këto vese. 
8Por tani largojini të gjitha këto, edhe zemërimin, inatin, urrejtjen, fyerjen dhe shpifjen. 
9Askush mos ta mashtrojë tjetrin. Zhvisheni njeriun e vjetër bashkë me zakonet e tij 
10dhe vishni njeriun e ri. T’ju shndërrojë Perëndia në njerëz të rinj, të krijuar në 
përngjasim me të, në njerëz që kryejnë vullnetin e tij. 
11Atje ku ndodh kjo, nuk ka rëndësi nëse një njeri është hebre ose jo, rrethprerë ose 
rrethpaprerë, i pashkolluar ose plotësisht i paqytetëruar, skllav ose i lirë. Kryesorja 
është Mesia që jeton në të gjithë (besimtarët) dhe që i realizon të gjitha këto. 
12Jetoni, pra, siç u ka hije njerëzve që Perëndia i ka zgjedhur për të treguar dashurinë e 
tij dhe për të krijuar prej tyre popullin e tij. Bëhuni të dhimbshëm, të dashur, plot 
respekt ndaj njëri-tjetrit, zemërbutë dhe të durueshëm. 13Durojeni njëri-tjetrin. Mos 
mbani inat në qoftë se tjetri ju bën keq, por faleni njëri-tjetrin, siç ju ka falur edhe Zoti. 
14Bëjeni gjithçka nga dashuria! Dashuria ju lidh me njëri-tjetrin dhe ju çon në pjekuri. 
15Paqja që ju jep Mesia, të përcaktojë të gjitha mendimet dhe veprimet tuaja. Perëndia 
ju thirri të gjithëve për këtë paqe me njëri-tjetrin, sepse jeni një trup i vetëm nëpërmjet 
Mesisë. Falënderojeni Perëndinë për këtë. 16Le të lulëzojë te ju tërë pasuria e mësimit të 
Mesisë. Mësojeni dhe paralajmërojeni njëri-tjetrin, por me kujdes. Këndojini me gjithë 
zemër Perëndisë lavdi, psalme, himne dhe këngë, sipas nxitjes së Shpirtit të shenjtë. 
Falënderojeni Perëndinë për hirin që ju jep. 17Çfarëdo që të thoni dhe bëni, të jetë për 
nder të emrit të Zotit Jezus. Qoftë e tërë jeta juaj një flijim mirënjohjeje kushtuar 
Perëndisë, Atit, me anë të Jezusit, Mesisë. 
 
Detyra shoqërore në jetën e re 
(Br 10,17) 
18Ju gra, nënshtrojuni burrave tuaj, siç u ka hije të krishterëve. 19Ju burra, duajini 
gratë tuaja dhe mos u tregoni të vrazhdë me to!  

20Ju fëmijë, dëgjojini prindërit për gjithçka, sepse kjo gjë i pëlqen Perëndisë. 21Prindër! 
Mos i ngacmoni fëmijët tuaj, ndryshe ata do të shkurajohen. 
 22Skllevër! Dëgjojini zotërinjtë tuaj njerëzorë për gjithçka, jo vetëm sa për sy e faqe, që 
t’u bëni lajka. Shërbejuni sinqerisht, siç e kërkon respekti i Zotit. 23Bëjeni gjithçka nga 
zemra, si njerëz që i shërbejnë Zotit e jo njerëzve. 
 24Merrni parasysh këtë: Zoti do t’ju japë për shpërblim atë që i premtoi popullit të tij. 
Shërbejini Mesisë, Zotit tuaj, me veprat tuaja. 25Kush bën keq, do të dënohet. Kjo vlen 
edhe për skllevërit. Perëndia është gjykatës i paanshëm. 

Ju zotërinj, trajtojini skllevërit me drejtësi. Kini parasysh se edhe ju e keni Zotin në 
qiell. 

 
Udhëzime të mëtejshme 
2Vazhdoni të luteni dhe mos u lodhni duke falënderuar Perëndinë. 3Lutuni edhe për ne, 
që Perëndia të na japë rast për të shpallur lajmin e mirë për Mesinë. Jam burgosur për 
hirin e tij. 4Lutjuni Perëndisë për mua, që ta zbuloj sekretin e tij, siç e kam për detyrë. 
5Silluni me mend ndaj atyre që nuk i takojnë kishës dhe shfrytëzoni kohën. 6Flitni me 
ta me ëmbëlsi, por në mënyrë që t’u hapet oreksi. Mësoni t’i jepni përgjigjen e duhur 
secilit që ju pyet (për fenë tuaj). 
 
Përshëndetja e fundit 
7Për punën time do t’ju njoftojë hollësisht Tihiku, vëllai i dashur. E çmoj shumë, sepse, 
ashtu si unë, ai i shërben Zotit dhe është besnik në këtë shërbim. 8Atë po jua dërgoj që 
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t’ju njoftojë për ne dhe t’ju japë zemër. 9Po ju dërgoj edhe bashkëvendësin tuaj, vëllanë 
e dashur dhe besnik, Onezimin. Ata do t’ju tregojnë se si qëndron puna këtu. 
10Ju bën të fala Aristarku, që është i burgosur bashkë me mua. Edhe Marku, nipi i 
Barnabës. Ju dhashë tashmë udhëzime për të. Kur të vijë te ju, priteni mirë. 11Ju bën 
të fala edhe Jesui me ofiqin Just. Këta të tre janë të vetmit të krishterë me prejardhje 
hebreje që punojnë bashkë me mua për përhapjen e lajmit të mirë të shpëtimit. Këta 
kanë qenë për mua ngushëllim. 
12Ju bën të fala edhe Epafri, bashkëvendësi juaj, i cili është në shërbim të Jezusit, 
Mesisë. Ky i lutet Perëndisë vazhdimisht dhe me këmbëngulje për ju, që të dilni të mirë 
si të krishterë të pjekur dhe që të jeni të frymëzuar për ta kryer plotësisht e për 
gjithçka vullnetin e Perëndisë. 13Unë mund të dëshmoj se si ndërhyn ai në lutjet e tij 
për ju, si dhe për të krishterët në Laodice dhe në Hierapol. 14Ju bën të fala edhe Luka, 
mjeku i dashur, dhe Dema. 
15Përshëndetni bashkëbesimtarët në Laodice, si dhe Nimfën dhe bashkësinë që 
mblidhet në shtëpinë e saj. 16Kur kjo letër të jetë lexuar me zë të lartë mes jush, 
dërgojeni në Laodice, që të lexohet me zë të lartë edhe në bashkësinë e atjeshme. Po 
kështu lexoni edhe letrën që i drejtova kishës në Laodice. 
17Thuajini Arkipit: «Qëndro besnik në shërbim të Zotit dhe kryeje detyrën që more.» 
18Të fala me dorën time – të Palit. Mos i harroni prangat e mia! Ju mbajtë Perëndia në 
hirin e tij! 
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LETRA E PARË DREJTUAR KISHËS SË SELANIKUT 
 
Përshëndetje hyrëse 

Pali, Silvani dhe Timoteu ia drejtojnë këtë letër kishës në Selanik, e cila i takon 
Perëndisë Atë dhe Zotit, Jezus Mesisë. 

Paqe dhe hir me ju! 
 
Jeta shembullore e besimtarëve në Selanik 
2-3Sa herë që i lutemi Perëndisë, ju kujtojmë dhe e falënderojmë Perëndinë, Atin tonë, 
për të gjithë ju. Vazhdimisht na kujtohet se si e vutë në jetë fenë tuaj, se si dashuria 
juaj bëri që të punonit shumë dhe sa e patundshme është shpresa juaj për faktin që po 
vjen Jezusi, Mesia dhe Zoti ynë. 4Gjithashtu, e dimë, o vëllezër, se Perëndia ju do e ju 
zgjodhi t’i takoni atij, 5sepse kur e shpallëm lajmin e mirë të shpëtimit, ai nuk u tregua 
ndër ju si fjalë e thjeshtë. Vetë Perëndia tregoi në të fuqinë e tij. Shpirti i tij i shenjtë na 
ndihmoi dhe na dha guxim e fuqi për t’i bindur njerëzit. Ju e dini se si vepruam me ju, 
për të mirën tuaj. 
6Ju ndoqët shembullin tonë dhe, nëpërmjet nesh, shembullin e Zotit. Megjithëse duhej 
të duronit armiqësi të madhe, e pranuat lajmin e mirë me gëzimin që ju solli Shpirti i 
shenjtë. 7Kështu, ju u bëtë shembull për të gjithë besimtarët në Maqedoni dhe në 
Akajë. 8Jo vetëm që lajmi i Zotit tonë arriti gjer atje me anën tuaj, por edhe lajmi për 
kthimin tuaj te Perëndia u përhap kudo. Për këtë nuk kemi më nevojë t’i tregojmë 
askujt. 9Kudo që të shkojmë, njerëzit tregojnë për pasojat e vizitës sonë te ju. 
Gjithkund tregohet se si u kthyet nga idhujt, që t’i shërbeni Perëndisë së vërtetë që 
vepron, 10dhe që të pritni nga qielli Birin e tij, të cilin e ringjalli nga të vdekurit, 
Jezusin, që na shpëton nga hakmarrja e ardhshme. 
 
Veprimtaria e Palit në Selanik 

Ju e dini vetë, vëllezër, se veprimtaria jonë mes jush nuk ishte e kotë. 2Ju kujtohet: 
më parë në Filipe duhej të duronim shumë dhe na keqtrajtuan. Por Perëndia na 

dha guxim për t’jua shpallur pa frikë lajmin e mirë të shpëtimit, megjithëse mes jush 
kishte kundërshtim të madh. 3Kur ju bëmë thirrje për t’u bërë besimtarë, nuk ndoqëm 
ndonjë pjellë të fantazisë dhe nuk vepruam kështu me qëllim egoist dhe mashtrues. 
4Perëndia na e besoi neve lajmin e tij të mirë, sepse vuri re që jemi besnikë. Ne flasim 
në emrin e tij dhe nuk dëshirojmë t’u pëlqejmë njerëzve, por Perëndisë, i cili njeh 
mendimet tona më të fshehta. 
5Ju e dini: nuk përdorëm fjalë përkëdhelëse dhe as dëshirë të fshehtë të lakmisë për 
pasuri – për këtë kemi dëshmitar Perëndinë. 6As nuk dëshirojmë të nderohemi nga 
njerëzit, as nga ju, as edhe nga kushdo tjetër. 7Si apostuj të Mesisë, do të kishim të 
drejtë të kërkonim nga ju mjete jetese. Përkundrazi, ishim të butë ndaj jush, si nëna që 
ushqen fëmijët e saj dhe kujdeset për ta. 8Filluam t’ju donim aq shumë, saqë ishim gati 
t’ju shpallnim jo vetëm lajmin e mirë të Perëndisë, por edhe të jepnim jetën për ju. 
9Ju kujtohet, vëllezër, se nuk iu trembëm asnjë pune. Ndërsa ju shpallëm lajmin e 
mirë, punuam natë e ditë për mjetet tona të jetesës, që të mos i bëheshim barrë 
ndonjërit nga ju. 10Për dëshmitarë ju kemi ju dhe Perëndinë: sjellja jonë ndaj jush që e 
pranuat lajmin e mirë, ishte vetëmohuese, e ndershme dhe të patëmetë. 11Ju e dini se 
me secilin nga ju silleshim si ati me fëmijët e tij. 12Ju dhamë zemër, ju bëmë thirrje dhe 
ju përgjëruam të jetoni në mënyrë të denjë për Perëndinë që ju thirri të merrni pjesë në 
madhështinë që ju pret në mbretërinë e tij. 
13E falënderojmë vazhdimisht Perëndinë që lajmin që ju sollëm, nuk e pranuat si fjalë 
njerëzish, por siç është në të vërtetë – si fjalë të Perëndisë, dhe që fjala e Perëndisë 
tregon që ka ndikim te ju që e pranuat duke i besuar asaj. 14Kjo tregohet, vëllezër, nga 
fakti se me ju ndodhi pikërisht njëlloj si me bashkësitë e krishtera në Jude. Ju vuajtët 
të njëjtën gjë nga bashkatdhetarët tuaj, ashtu siç e pësuan edhe ata nga 
bashkatdhetarët e tyre hebrenj. 15Ata vranë edhe Zotin Jezus, edhe profetët. Na 
përndoqën edhe ne. Ata nuk i pëlqejnë Perëndisë! Kanë qëndrim armiqësor ndaj të 
gjithë njerëzve të tjerë. 16Përpiqen të na ndalojnë që t’ua predikojmë lajmin e mirë 
popujve të tjerë, që të shpëtojnë. Kështu, hebrenjtë e mbushën masën e mëkateve që 
kanë bërë ndonjëherë. Por, më në fund, i zuri hakmarrja e Perëndisë. 

1

2



 1025

 
Shqetësimi i Palit 
17Duhej ta ndienim për pak kohë mungesën tuaj, vëllezër. Ishim të ndarë vërtet nga ju, 
me sy, por jo me zemër; kishim aq mall për ju, saqë u përpoqëm me çdo kusht për t’ju 
parë përsëri. 18Dëshironim të vinim te ju patjetër. Unë, Pali, u përpoqa disa herë. Por 
për këtë na pengoi Satani. 19Ju u përkitni atyre që janë shpresa jonë dhe gëzimi ynë. 
Ju do të jeni shkaku i shpërblimit tonë si fitimtarë, për të cilët mund të jemi krenarë 
kur të vijë Jezusi, Zoti ynë. 20Po, ju do të jeni shkaku i nderimit dhe i gëzimit tonë! 

Në fund nuk mund të duroja më, dhe vendosa të qëndroja vetëm në Athinë 2dhe t’ju 
dërgoja vëllanë Timote. Ai është bashkëpunëtori i Perëndisë në përhapjen e lajmit të 

mirë për shpëtimin nëpërmjet Mesisë. Ju forcoftë dhe ju dhëntë zemër, 3që të mos 
hiqni dorë nga feja për shkak të përndjekjeve që duroni. Ju e dini se persekutimi është 
i pashmangshëm. 4Kur ishim ende mes jush, parathamë se do t’ju përndiqnin. Kjo tani 
u realizua, dhe kështu ju ndodhi. 5Prandaj nuk mund të duroja më dhe e dërgova 
Timoteun te ju për të marrë vesh se si ishte puna me fenë tuaj. U shqetësova se mos ju 
ka bërë djalli të rrëzoheni. Atëherë e tërë puna jonë do të shkonte dëm. 
 
Qetësimi me anë të Timoteut 
6Sapo u kthye nga ju, Timoteu na solli lajmin e mirë për besimin dhe për dashurinë 
tuaj. Na tregoi se si mendoni vazhdimisht për ne dhe se si, gjithashtu, keni mall për 
ne, siç kemi edhe ne mall për ju. 7Ju qëndroni të patundur në fe, dhe kjo na dha 
përsëri zemër, me gjithë kujdesin dhe frikën tonë. 8Rigjallërohemi, sepse e dimë që ju 
mbështeteni në Zotin. 9Nuk dimë si ta falënderojmë Perëndinë për ju dhe për gëzimin e 
madh që na bëri të përjetojmë për shkakun tuaj. 10Ditë për ditë i lutemi Perëndisë me 
gjithë zemër që t’ju shohim përsëri, sepse dëshirojmë t’ju ndihmojmë, që të mos ju 
mungojë asgjë në besimin tuaj. 
11I lutemi Perëndisë, Atit tonë, dhe Jezusit, Zotit tonë, që të na hapë rrugën për te ju. 
12Zoti e shtoftë dashurinë tuaj për njëri-tjetrin dhe për të gjithë njerëzit e tjerë, në 
mënyrë që të bëhet e fortë si dashuria jonë për ju. 13Zoti ju forcoftë përbrenda, që të 
qëndroni të pastër dhe të pjekur derisa të vijë Jezusi, Zoti ynë, bashkë me të gjithë 
engjëjt e tij! Amen. 
 
Jeta që i pëlqen Perëndisë 

Edhe një fjalë, vëllezër! Ju mësuat nga ne se si duhet të jetoni që t’i pëlqeni 
Perëndisë; dhe ashtu jetoni. Tani po ju lutemi dhe ju bëjmë thirrje, në emrin e 

Jezusit, Zotit, që të përparoni edhe më tej në këtë drejtim. 2Ju i njihni udhëzimet që ju 
kemi dhënë në emrin e tij. 3Perëndia do që e gjithë jeta juaj t’i takojë Atij. Kjo do të 
thotë që ju duhet të ruheni të pastër nga çdo imoralitet. 4Secili nga ju bashkëshortë, të 
mësojë të bashkëjetojë me bashkëshorten e vet ashtu siç i pëlqen edhe Perëndisë, edhe 
njerëzve. 5Mos i ndiqni verbërisht epshet tuaja si ata që nuk e njohin Perëndinë. 
6Askush prej jush të mos ndërhyjë në martesën e besimtarit tjetër, që t’i bëjë keq. Ju 
kemi folur më parë për këtë dhe ju kemi paralajmëruar: kush bën gjëra të tilla, atë do 
ta dënojë Zoti. 7Perëndia nuk na ka thirrur që të bëjmë një jetë të shthurur, por që ta 
nderojmë atë me mënyrën tonë të jetesës. 8Prandaj kush nuk i përfill këto udhëzime, 
ngre krye jo kundër njeriut, por kundër Perëndisë, i cili ju dha Shpirtin e tij. 
9Përsa i përket dashurisë ndaj bashkëbesimtarëve, nuk kemi nevojë t’ju shkruajmë. 
Vetë Perëndia ju ka mësuar ta doni njëri-tjetrin. 10Ju tregoni një dashuri të tillë edhe 
ndaj të gjithë bashkëbesimtarëve në mbarë Maqedoninë. Ju lutemi të përparoni edhe 
në këtë drejtim. 
11Mbajeni për çështje nderi jetën e disiplinuar. Secili të shohë punën e vet dhe të 
punojë për shpenzimet e jetesës së vet. Për këtë ju kemi folur tashmë. 
12Jetoni kështu, që të mos ngjallni pakënaqësi tek askush që nuk i takon kishës, e që 
të mos i bëheni barrë askujt. 
 
Kthimi i Jezusit 
13Nuk duam, vëllezër, t’ju mbajmë në errësirë rreth çështjes së atyre që vdiqën. Atëherë 
nuk duhet të trishtoheni si ata që nuk kanë asnjë shpresë. 14Pasi besojmë se Jezusi, 
Mesia, vdiq dhe u ringjall, atëherë Perëndia patjetër do t’i sjellë bashkë me Jezusin ata 
që vdiqën duke besuar në të. 
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15Ju mund të jeni të qetë: ata që tashmë kanë vdekur, nuk do të jenë në pozitë të 
pavolitshme në krahasim me ne që do të jemi ende gjallë me ardhjen e Zotit. Unë 
mund t’i referohem një fjale të Zotit që thotë: 16Kur të dalë urdhri i Zotit, kur të 
thërrasë kryeengjëlli, kur t’i bjerë borisë, vetë Zoti do të zbresë nga qielli. Më parë do të 
ringjallen të gjithë ata që vdiqën (duke i besuar Zotit). 17Vetëm atëherë ne që mbetemi 
gjallë, do të rrëmbehemi bashkë me ta në takim me Zotin që vjen në re. Ky takim do të 
ndodhë në hapësirën ajrore. Kështu do të jemi përgjithmonë me Zotin. 18Jepini zemër 
njëri-tjetrit me këto fjalë! 
 
Të gatshëm në çdo kohë 
(Is 59,17) 

Për çastin kur do të ndodhë kjo, vëllezër, nuk kemi nevojë t’ju shkruajmë asgjë. 2Ju 
vetë e dini se Zoti do të vijë në mënyrë të paparashikuar, pikërisht njëlloj siç vjen 

vjedhësi natën. 3Kur njerëzit do të thonë: «Gjithçka është e qetë dhe e sigurt»,  rrënimi 
do të bjerë mbi ta papritmas si vuajtjet që zënë gruan shtatzënë. Askush nuk do t’i 
shpëtojë. 4Por ju nuk jetoni në terr, që t’ju zërë në befasi Dita e Zotit, ashtu siç do të 
zërë vjedhësin. 5Përkundrazi, ju të gjithë jeni njerëz që i takoni dritës dhe ditës. Meqë 
nuk jetojmë më në natë ose në terr, 6nuk duhet të flemë si të tjerët, por të jemi të 
zgjuar dhe të arsyeshëm. 7Kush fle, fle natën, ashtu edhe ai që dehet. 8Por ne i takojmë 
ditës, dhe për këtë të jemi të arsyeshëm. Të veshim për koracë dashurinë dhe fenë, dhe 
për helmetë sigurinë për shpëtimin e ardhshëm, 9sepse Perëndia nuk na ka caktuar 
për të marrë dënim, por shpëtim me anë të Jezusit, Mesisë, Zotit tonë. 
10Mesia vdiq për ne, në mënyrë që – të gjallë ose të vdekur, kur të vijë – të jetojmë 
bashkë me të. 
11Prandaj jepini zemër njëri-tjetrit, siç bëni tani. 
 
Udhëzime të fundit 
12Vëllezër, ju lutemi: nderojini të gjithë ata që lodhen me punën e tyre për ju – kryetarët 
e kishës dhe të gjithë ata që ju tregojnë rrugën e drejtë. 13Për shkak të punës që bëjnë 
për ju, ju duhet t’i trajtoni me nder dhe me dashuri. 
Jetoni në paqe me njëri-tjetrin! 14Ju lutemi shumë, vëllezër: paralajmërojini të gjithë 
ata që bëjnë një jetë të paarsyeshme.  
Jepuni zemër frikacakëve. Ndihmojini të dobëtit dhe kini durim me të gjithë. 15Kujdes 
që askush mos t’ia kthejë ndonjërit të keqen me të keqe. Kujdesuni që të silleni drejt 
në marrëdhëniet me njëri-tjetrin dhe me të gjithë njerëzit. 
16Gëzohuni gjithmonë! 17Lutuni pa pushim. 18Falënderojeni Perëndinë në çdo situatë të 
jetës. Perëndia e kërkon këtë nga ata që janë të lidhur me Jezusin, Mesinë. 
19Mos e pengoni Shpirtin e shenjtë të veprojë te ju! 20Mos i përbuzni udhëzimet që ai jua 
jep me anë të profecisë. 21Por shqyrtoni me kujdes çdo profeci dhe pranoni vetëm atë që 
është e mirë. 22Largohuni nga çdo lloj ligësie! 
 
Përshëndetja e fundit 
23Perëndia që na dhuron paqen e tij, ju bëftë të pjekur si popullin e tij dhe ju ruajtë të 
padëmtuar në tërë qenien tuaj – në shpirt, në psikikë dhe në trup – që të jeni pa të 
meta ditën kur të vijë Jezusi, Mesia dhe Zoti ynë. 24Perëndia që ju ka thirrur, do ta 
mbarojë punën e vet te ju; sepse është besnik ndaj fjalës së tij. 
25Lutjuni Perëndisë edhe për ne, vëllezër! 26Përshëndetini të gjithë në bashkësi me 
puthje vëllazërore. 27Ju përgjëroj para Zotit t’ua lexoni këtë letër të gjithë 
bashkëbesimtarëve. 28Qoftë me ju hiri i Zotit tonë, Jezusit, Mesisë! 
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LETRA E DYTË DREJTUAR KISHËS SË SELANIKUT 
 
Përshëndetje hyrëse 

Pali, Silvani dhe Timoteu ia drejtojnë këtë letër kishës në Selanik, e cila i takon 
Perëndisë, Atit tonë, dhe Zotit, Jezusit, Mesisë. 

2Hir dhe paqe me ju nga Perëndia Atë dhe nga Jezusi, Mesia dhe Zoti! 
 
Gjyqi pas ardhjes së Mesisë 
(Dal 2,10) 
3Vëllezër, duhet ta falënderojmë gjithmonë Perëndinë për ju! Kemi arsye, sepse besimi 
juaj po shtohet, edhe dashuria që keni për njëri-tjetrin. 4Me krenari tregojmë në 
bashkësitë e Perëndisë se si jeni të patundur në fe, megjithë përndjekjet dhe vuajtjet. 
5Nga kjo tregohet gjyqi i drejtë i Perëndisë dhe si pasojë mund të jeni të sigurtë se do të 
hyni në mbretërinë e Perëndisë, për të cilën tani po vuani. 6Perëndia është i drejtë: do 
t’u japë dënimin atyre ♦ që ju bëjnë të vuani. 7Por ju që tani po vuani, do t’ju shpëtojë 
bashkë me ne nga çdo hall. 
Kjo do të ndodhë kur Jezusi, Zoti, të vijë nga qielli, bashkë me engjëjt e pushtetit të tij, 
dhe të gjithë ta shohin. 8Do të vijë t’i dënojë me flakë ata që nuk duan t’ia dinë për 
Perëndinë e as duan ta dëgjojnë lajmin e mirë për Jezusin, Zotin tonë. 9Për dënim ata 
do të ndahen përgjithmonë nga Zoti, nga fuqia dhe madhështia e tij. 10Kjo do të ndodhë 
në ditën kur ai të vijë për ta bërë të dukshme madhështinë e tij tek të gjithë ata që i 
takojnë dhe që i besojnë atij. Edhe ju do të jeni ndër ta, sepse i besuat lajmit që ju 
sollëm ne. 
11Prandaj i lutemi gjithnjë Perëndisë për ju; lutemi që ai t’ju bëjë të denjë për jetën për 
të cilën ju ka thirrur. Perëndia i realizoftë të gjitha qëllimet tuaja të mira me anë të 
fuqisë së tij dhe e bëftë të pjekur jetën që bëni nga besimi. 12Atëherë do të nderohet 
Jezusi, Zoti ynë, por edhe ju do të nderoheni me anë të asaj që ai realizon te ju.  
Kjo do të ndodhë me anë të hirit të Perëndisë sonë dhe të Zotit, Jezusit, Mesisë. 
______________ 
♦ Pali mendon kryesisht për hebrenjtë që pengonin shpalljen e ungjillit (shih 1 Sel 2,15) dhe që 
do të gjykohen me rastin e kthimit të Mesisë. 
 
Ajo që duhet të ndodhë më parë 
(Ezek 28,1; Is 11,4) 

Vëllezër, ju pritni që të vijë Jezusi, Zoti ynë, dhe që të bashkohemi me të. Por ju 
lutemi: 2Mos u ngatërroni aq shpejt, as mos u trembni për shkak të pohimit se 

tashmë mbërriti dita e Zotit. Mos i besoni edhe në qoftë se ndokush pretendon ta 
bazojë pohimin e tij në ndonjë vegim gjoja profetik, në ndonjë fjalë ose në ndonjë letër 
gjoja të shkruar nga ne. 3Mos lejoni të gënjeheni kurrsesi nga askush! Më parë duhet 
të vijë apostazia e madhe ♦  dhe të shfaqet Mesia i rremë, që bashkon në vete gjithçka 
të keqe dhe që është paracaktuar për rrënim. 4Ai do të ngrihet përmbi çdo të 
ashtuquajtur perëndi ose objekt të adhurimit, saqë ta ngrejë fronin e tij edhe në 
Tempullin e Perëndisë duke pohuar se ai është vetë Perëndi. 
5Po a nuk ju bie ndër mend se jua kam thënë këtë gjë kur isha mes jush? 6Tani e dini 
se çfarë ♦♦ e pengon që (Mesia i rremë) të shfaqet në kohën e paracaktuar. 7Vërtet, 
fuqia e kryengritjes tashmë po vepron, por ka dikë ♦♦♦ që e pengon atë të shfaqet 
derisa të jetë hequr nga mesi. 
_________ 
♦  ose kryengritja e madhe. Apostazi do të thotë: largim nga feja. Ndoshta aludim për 
apostazinë e Izraelit, kur ai të bjerë në idhujtari duke adhuruar mesinë e rremë (antikrishtin). 
Shih Apok. 13,11-17 ku bëhet fjalë kryesisht për ngjarjet që do të ndodhin në tokën e Izraelit. ♦♦ 
Do të jetë imperium (perandoria romake) dhe ♦♦♦  imperator: (perandori) – ka mundësi që bëhet 
fjalë për shembjen e perandorisë. Pali u desh të ishte i kujdesshëm për atë që thoshte, sepse 
kjo ishte një deklaratë politike. Pali jep të kuptojë që këjo figurë do të paraqitet pas shembjes së 
rregullit publik. Ky kryetar do të vijë në fuqi në rast urgjence.  
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Kthimi i Mesisë 
8Atëherë Mesia i rremë do të dalë hapur, por Jezusi, Zoti, do ta vrasë me urdhrin e tij 
dhe do ta zhdukë me shkëlqimin e ardhjes së tij të dukshme. 9Mesia i rremë do të 
paraqitet me fuqinë e Satanit dhe do të bëjë gjithfarë mrekullish, shenjash dhe çudish 
të rreme. 10Do t’i mashtrojë të gjithë të humburit me anë të magjisë së tij. Ky është 
dënimi për ata që nuk e pranuan dhe nuk e deshën të vërtetën që do t’i kishte 
shpëtuar. 11Prandaj Perëndia u dërgon një fuqi që i bën të gabojnë e t’i besojnë 
gënjeshtrës, 12që të dënohen të gjithë ata që nuk pranuan t’i besonin së vërtetës, por që 
gjetën kënaqësi në atë që nuk i përgjigjet vullnetit të Perëndisë. 
13Por ne duhet ta falënderojmë Perëndinë gjithmonë për ju, vëllezër të dashur nga Zoti! 
Perëndia ju zgjodhi për shpëtim qysh në fillim. Dhe do të shpëtoni, sepse te ju vepron 
Shpirti i Perëndisë dhe sepse i besoni së vërtetës së Perëndisë. 14Perëndia ju ka thirrur 
të merrni pjesë në madhështinë e Zotit tonë, Jezusit, Mesisë, me anë të lajmit të mirë 
që ju sollëm ne. 15Prandaj rrini të patundur, vëllezër, dhe mbështetuni tek ajo që ju 
mësuam me gojë ose me letra. 
16Perëndia, Ati ynë, na ka treguar dashurinë e tij dhe ju ka dhënë një shpresë të 
themeluar në realitetin që po vjen, dhe kështu edhe zemër për të përballuar të 
ardhmen. I lutemi Atij dhe Zotit tonë, Jezusit, Mesisë, 17t’ju japë zemër dhe forcë për të 
kryer çdo të mirë me fjalë dhe me vepra. 
 
Rreziku dhe siguria 

Së fundi, lutuni për ne, vëllezër. Lutjuni Perëndisë që lajmi i mirë për Zotin të 
përhapet me shpejtësi dhe të pranohet gjithkund me falënderim, siç ndodhi edhe 

me ju. 2Lutuni, gjithashtu, që Perëndia të na shpëtojë nga sulmet e njerëzve të 
mbrapshtë dhe të këqij, sepse lajmin e mirë nuk e pranojnë të gjithë.  
3Por Zoti është besnik. Ai do t’ju forcojë dhe do t’ju ruajë nga Satani. 4Zoti na jep 
bindjen se ju do t’i ndiqni udhëzimet tona tani dhe në të ardhmen. 5I lutemi Zotit ta 
drejtojë tërë mendimin dhe vullnetin tuaj në dashurinë ndaj Perëndisë dhe në 
besnikërinë e qëndrueshme ndaj Mesisë. 
 
Qortim për papunësinë 
6Vëllezër! Ju urdhërojmë në emër të Zotit, Jezus Mesisë, t’i shmangeni shoqërisë me 
çdo bashkëbesimtar që jeton në përtaci e që nuk e ndjek udhëzimin që morët nga ne. 
7Ju e dini se si jetuam mes jush. Kjo të shërbejë si shembull për ju! Ne nuk i bëmë 
bisht punës, 8as lejuam të paguhemi nga ndokush. Bëmë çmos të punonim natë e ditë 
për mjetet e jetesës sonë, që të mos i bëheshim barrë ndonjërit prej jush. 9Me këtë do të 
kishim pasur të drejtë të kërkonim prej jush mbështetje financiare. Por dëshironim t’ju 
jepnim një shembull që të ndiqnit. 10Kur ishim me ju, ju thamë me këmbëngulje: «Kush 
nuk do të punojë, nuk do të marrë lëmoshë!» 
11Tani po dëgjojmë se disa nga ju bëjnë një jetë të paarsyeshme: nuk punojnë fare dhe 
e humbasin kohën kot. 12I paralajmërojmë me këmbëngulje në emër të Zotit, Jezusit, 
Mesisë, që të punojnë siç duhet dhe ta fitojnë vetë bukën e gojës. 13Por juve të gjithëve 
po ju them: mos u lodhni të bëni mirë. 14Në qoftë se ndokush nuk do t’i ndjekë 
udhëzimet në këtë letër, bëjeni shembull dhe mos u shoqëroni me të, që të turpërohet. 
15Mos e mbani për armik, por bëjini thirrje si vëllait. 
 
Fjala e fundit 
16Vetë Zoti që jep paqe, ju dhëntë paqe në çdo kohë dhe në çdo mënyrë! Zoti qoftë me 
ju të gjithë! 
17Përshëndetje me dorën time – të Palit. Ky është shkrimi im. Nga ky mund të njihen 
letrat e mia. 
18Hiri i Zotit tonë, Jezusit, Mesisë, qoftë me ju të gjithë! 

3



 1029

LETRA E PARË DREJTUAR TIMOTEUT 
 
 
Përshëndetje hyrëse 

Këtë letër e shkruan Pali, apostulli i Jezusit, Mesisë, me urdhër të Perëndisë, 
Shpëtimtarit tonë dhe të Mesisë, Jezusit, tek i cili varim shpresat tona. 2Ia drejtoj 

Timoteut, i cili u bë biri im, sepse e solla te besimi te Jezusi, Mesia. 
Hir, mëshirë dhe paqe nga Perëndia Atë dhe nga Mesia, Jezusi, Zoti ynë! 
 
Paralajmërime për mësimet e rreme 
3Qëndro besnik ndaj detyrës që të dhashë kur u nisa për në Maqedoni. Atëherë të luta 
të qëndroje në Efes. Disa njerëz duhen penguar që të mos përhapin mësime të rreme. 
4Të mos merren me spekulime të pakufishme për fillimin e botës dhe për gjenealogjitë e 
para, sepse kjo të çon vetëm në ëndërrime të pafrytshme, në vend që t’i shërbejë planit 
të shpëtimit të Perëndisë, i cili ka për qëllim besimin në Jezusin, Mesinë. 5Çdo mësim i 
kishës duhet të ndihmojë për rritjen e dashurisë që vjen nga zemra e pastër, nga 
ndërgjegjja e mirë dhe nga feja e sinqertë. 6Disa u larguan nga kjo rrugë dhe humbën 
në biseda të kota. 7Ata dëshirojnë të bëhen mësues të Ligjit hyjnor, por nuk dinë se 
ç’flasin, as kanë idenë për çështjet për të cilat flasin me kaq vetëbesim. 
8Ne, përkundrazi, e dimë: Ligji është i mirë në qoftë se përdoret ashtu siç duhet.♦ 9Nuk 
duhet harruar se Ligji nuk ekziston për ata që zbatojnë vullnetin e Perëndisë, por për 
ata që nuk duan t’ia dinë për të drejtën dhe rendin. Ai u drejtohet mëkatarëve që 
përbuzin madje edhe Perëndinë dhe urdhërimet e tij, për atëvrasësit, për nënëvrasësit, 
për ata që kryejnë vrasje 10dhe imoralitet, për ata që ushtrojnë pederasti, për ata që 
bëjnë tregti me njerëz, për ata që gënjejnë dhe japin dëshmi të rreme ose që, përveç 
kësaj, bëjnë atë që është në kundërshtim me mësimin e drejtë. 11Ky mësim i përgjigjet 
lajmit të mirë, i cili m’u besua mua – lajmit që vjen nga Perëndia e lavdishme, burimi i 
lumturisë. 
___________ 
♦ Një nga qëllimet e ligjit është të frenojë të keqen. Ajo kurrë nuk mund të jetë një mënyrë 
shpëtimi, siç pohonin disa nga këta mësues hebrenj. 
 
Falënderim për mëshirën e Perëndisë 
12E falënderoj Jezusin, Mesinë dhe Zotin tonë, që më dha fuqinë për të kryer detyrën 
time, që më çmoi për të besueshëm dhe më pranoi në shërbimin e tij. 13Më parë e kisha 
fyer, përndjekur dhe përbuzur. Por ai pati mëshirë për mua, sepse nuk dija se ç’po 
bëja, sepse atëherë nuk e njihja ende. 14Ai, Zoti ynë, ma dha hirin e tij me begati dhe 
bashkë me të, besimin dhe dashurinë që rriten nga lidhja me të. 15Kjo fjalë është e 
vërtetë dhe meriton besim të plotë: Jezusi, Mesia, erdhi në botë për të shpëtuar 
mëkatarët. Unë jam më i keqi prej tyre. 16Pikërisht për këtë arsye ai kishte mëshirë për 
mua dhe dëshironte të tregonte tërë durimin e tij me mua. Me mua dëshironte të jepte 
shembull për atë që mund të realizojë tek ata që do të besojnë në të për të marrë jetën 
e përjetshme. 17Perëndisë, Mbretit të përjetshëm, të pavdekshmit, të padukshmit dhe të 
vetmit, i qoftë nder e lavdi për këtë, për jetë e mot! Amen. 
18Biri im, Timote, po ta jap këtë detyrë solemne në përputhje me profecitë që u thanë 
dikur për ty. Fjalët e tyre le të të japin forcë për luftën e mirë që bën. 19Ruaje fenë dhe 
ndërgjegjen e mirë! Disa bënë shpartallime me fenë e tyre, sepse nuk donin ta dëgjonin 
zërin e ndërgjegjes së tyre. 20Ndër ta janë Himeneu dhe Aleksandri. Ia dorëzova Satanit 
(për masë ndëshkimore). Kështu do të mësojnë të mos e fyejnë më Perëndinë (me 
mënyrën e tyre të jetesës). 
_________ 
♦ Pali i kishte shkishëruar ata, por ata kishin marrë hakmarrjen e tyre duke e denoncuar tek 
autoritetet romake. 
 
Shërbesa e i kishës 

Gjëja kryesore për të cilën po e thërras bashkësinë, është lutja. Sillini lutjet, 
ndërhyrjet dhe falënderimet tuaja para Perëndisë. Lutjuni Perëndisë për të gjithë 

njerëzit, 2për sundimtarët dhe për të gjithë ata që kanë pushtet, që të jetojmë në paqe 
dhe qetësi, në nder para Perëndisë dhe ashtu siç duhet. 3Kjo është e mirë, dhe i pëlqen 
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Perëndisë, Shpëtimtarit tonë. 4Ai do që të gjithë t’i drejtohen së vërtetës dhe të 
shpëtojnë, 5sepse për të gjithë ka vetëm një Perëndi dhe vetëm një ndërmjetës midis 
Perëndisë dhe njerëzve: njeriu Jezus Mesia. 6Ai dha jetën që t’i çlirojë të gjithë nga 
mëkatet e tyre. Kështu vërtetoi se Perëndia dëshiron t’i shpëtojë të gjithë. Kjo ndodhi 
në kohën e caktuar nga Perëndia. 7Perëndia më emëroi apostull për ta shpallur këtë 
hapur. Dhe ashtu është: po ju them të vërtetën. Ai më ka emëruar mësues që t’i çoj 
popujt johebrenj te besimi (te Jezusi, Mesia) dhe tek e vërteta. 
8Unë dua që gjithkund në shërbesa lutjen të thonë meshkujt. Duart që ngrejnë duke u 
lutur, të jenë të pastra dhe zemra të jetë e lirë nga faji, pa zemërim dhe pa grindje. 
9Gjithashtu, dëshiroj që gratë të jenë të veshura siç duhet. Ato duhet të zbukurohen 
me mirësjellje dhe në mënyrë të sjellshme, jo me frizurë që bie në sy, me stoli ari, me 
perla ose me rroba të shtrenjta. ♦ 10Stolia e tyre duhet të përbëhet nga veprat e mira. 
Ashtu u përket grave që dëshirojnë të tregojnë se e nderojnë Perëndinë. 11Në kohën e 
mësimit gratë të dëgjojnë në heshtje dhe me nënshtrim. 12Nuk lejoj që gratë të japin 
mësim në bashkësi, as t’i sundojnë burrat, por të rrinë në qetësi. 13Në të vërtetë, i pari 
u krijua Adami, dhe atëherë (për hirin e tij) Eva. 14Gjithashtu, nuk ishte Adami ai që u 
mashtrua nga tunduesi: gruaja u gënjye dhe nuk iu bind urdhrit të Perëndisë. 
15Megjithatë, gruaja do të shpëtojë gjallë (në rastin e lindjes së fëmijëve) në qoftë se 
qëndron në fe e në dashuri dhe bën një jetë që i pëlqen Perëndisë. ♦♦ 
_________ 
♦ d.m.th. Nëse nuk janë në kishë për të adhuruar Perëndinë, por për të tërhequr vëmendjen tek 
vetja. ♦♦ Nëse ajo i përmbahet thirrjes së saj të amësisë dhe nuk përpiqet, si Eva, të uzurpojë 
autoritetin mashkullor. 
 
Kryetari i kishës 

Është plotësisht e vërtetë: Në qoftë se ndokush dëshiron të bëhet kryetar i kishës, 
dëshiron një detyrë të madhe dhe të bukur. 2Kryetari i kishës duhet të jetë një njeri 

pa të meta, i martuar vetëm një herë, i arsyeshëm, me mend dhe me karakter të mirë. 
Duhet të jetë mikpritës dhe i aftë për të mësuar. 3Nuk duhet të jetë pijanec ose njeri i 
ashpër, por njeri i mirë dhe paqedashës. Gjithashtu, nuk duhet të jetë i dhënë pas 
parasë. 4Duhet të jetë njeri që e udhëheq mirë familjen e tij, fëmijët e të cilit e dëgjojnë 
atë me plot respekt – 5sepse po nuk diti ndokush ta udhëheqë familjen e vet, si do të 
marrë përsipër kujdestarinë e kishës së Perëndisë? 6Të mos jetë i sapokthyer në fe, 
ndryshe do t’i rritet mendja, e do të dënohet siç u dënua edhe djalli. 7Edhe jashtë 
kishës duhet të ketë nam të mirë, që të mos tregojnë asnjë arsye për padi për shkak të 
jetës së tij të mëparshme. Përndryshe, djalli do ta përdorë këtë për t’i ngritur grackë. 
 
Ndihmësit në bashkësi 
8Edhe ndihmësit e kishës duhet të jenë njerëz të nderuar, njerëz të fjalës. Nuk duhet të 
jenë të dhënë tepër pas verës, as të pasurohen me dëshirë duke shfrytëzuar pozitën e 
tyre. 9Ata duhet ta ruajnë të vërtetën e zbuluar të fesë me ndërgjegje të pastër. 10Së 
pari, duhet kontrolluar nëse janë të aftë për këtë pozitë. Vetëm në qoftë se askush nuk 
tregon asgjë kundër tyre, lejohet të pranohen për shërbim. 11Edhe gratë e tyre duhet të 
jenë të nderuara, jo të dhëna pas thashethemeve, por të arsyeshme dhe besnike për 
gjithçka. 12Ndihmësi i kishës duhet të jetë i martuar vetëm një herë. Ai duhet t’i drejtojë 
mirë fëmijët dhe familjen e tij. 13Kush e kryen mirë shërbimin e tij si ndihmës i kishës, 
do të nderohet në bashkësi dhe mund ta mbrojë me siguri fenë që na lidh me Jezusin, 
Mesinë. 
 
Fshehtësia e madhe 
14Po t’i shkruaj të gjitha këto edhe pse shpresoj të të vizitoj së shpejti. 15Por në qoftë se 
vonohem, kjo letër të tregon se si duhet sjellë në familjen e Perëndisë. Kjo familje është 
bashkësia e Perëndisë së gjallë, mbështetja dhe themeli i së vërtetës. 16Askush nuk 
mund ta mohojë: E madhe dhe e pashoqe është e vërteta që na ka bërë të njohur 
Perëndia: në botë u paraqit si njeri, kurse në qiell e shpalli fitimtar – kështu, Mesia u 
shfajësua me Shpirtin e shenjtë, u vrojtuar nga engjëjt.♦ Ai iu shpall kombeve të botës. 
Gjithkund në botë u pranua me besim, kurse në qiell u pranua me nderimin më të 
lartë. 
___________ 
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♦ d.m.th. u shfajësua nga shërbesa e tij e fuqizuar nga Shpirti dhe nga ringjallja e tij. 
 
Mbrojtja nga mësimet e rreme 

Perëndia e ka parathënë qartë me anë të profetëve të tij se në kohët e fundit shumë 
veta do të largohen nga feja. Ata do të dëgjojnë shpirtra gënjeshtarë dhe do të 

ndjekin mësime të frymëzuara nga djajtë. 2Mësime të tilla i përhapin gënjeshtarë 
mashtrues me ndërgjegje të vdekur, sikur të jetë djegur me hekur të skuqur. 3Ata 
mësojnë se njeriu nuk duhet të martohet e as nuk duhet të hajë ushqime të veçanta. 
Por këto ushqime i ka krijuar Perëndia. Kush e pranoi Mesinë dhe u njoh me të 
vërtetën, mund t’i hajë pasi ta falënderojë Perëndinë për sigurimin e tyre. 4Gjithçka që 
Perëndia ka krijuar, është e mirë. Nuk duhet të refuzojmë asgjë prej tij, por ta hamë, 
në qoftë se e falënderojmë Perëndinë për këtë. 5Me anë të fjalës së Perëndisë dhe me 
anë të falënderimit shpallet se Perëndia i ka caktuar këto ushqime për të mirën tonë. 
6Po t’ua japësh vëllezërve këto të vërteta, do të jesh shërbëtor i mirë i Jezusit, Mesisë. 
Si i tillë, ushqehesh nga fjala e Perëndisë dhe nga mësimi i vërtetë, të cilin e ke 
pranuar si parim. 7Largohu nga përrallat e kësaj bote e të plakave. Më mirë ushtrohu 
në bindjen e urdhërimeve të Perëndisë. 8Ushtrimi trupor ka pak vlerë, kurse ushtrimi 
në dëgjesën ndaj Perëndisë është i dobishëm për gjithçka; sepse sjell bekimin e 
Perëndisë, jo vetëm për këtë jetë, por edhe për jetën e ardhshme. 9Kjo është fjalë e 
vërtetë dhe meriton besim të plotë. 10Ne luftojmë dhe punojmë me këtë qëllim, sepse i 
kemi varur shpresat tona te Perëndia e gjallë. Ai është Shpëtimtari i të gjithë njerëzve, 
sidomos i atyre që kanë besuar në Jezusin, Mesinë.♦ 
_______ 
♦ Jezusi është potencialisht shpëtimtar i të gjithëve, por praktikisht vetëm i atyre që besojnë në 
Të. 
 
Timoteu – shembull, mësues dhe bari 
11Kujtoji me këmbëngulje këto gjëra. 12Askush mos të të përbuzë për shkak të moshës 
sate të re. Bëhu shembull për besimtarët me fjalë dhe me sjellje, me dashuri, me fe dhe 
me pastërti. 13Derisa të vij, lexoje Shkrimin e shenjtë hapur me zë të lartë, prediko dhe 
mëso. 14Mos e lë pas dore dhuntinë që të dha Perëndia kur kryetarët vunë duart mbi 
ty, të drejtuar nga udhëzimet profetike. 15Kujdesohu për atë me të cilën je ngarkuar, që 
të gjithë të njihen me përparimet e tua. 16Kujdes për jetën tënde dhe për mësimin tënd; 
kontrolloji të dy vazhdimisht. Atëherë do të realizosh jo vetëm shpëtimin e vetvetes, por 
edhe shpëtimin e dëgjuesve të tu. 

Mos u sill ashpër me plak. Në qoftë se duhet ta qortosh, fol me të si ta kishe baba. 
Gjithashtu, duhet t’i qortosh të rinjtë porsi vëllezër, 2gratë më në moshë si nëna, të 

rejat si motra me vetëpërmbajtjen të duhur. 
 
Mbështetja financiare e vejushave dhe shërbimi i tyre në bashkësi 
(Br 25,4; 17,6; 19,15) 
3Trajtoji vejushat me respekt, në qoftë se është fjala për vejusha të vërteta që nuk kanë 
asnjeri për t’i ndihmuar me të holla. 4Përkundrazi, në qoftë se një vejushë ka fëmijë ose 
nipa, më parë duhet të përpiqen ata që t’i përmbushin detyrat e tyre ndaj familjes, dhe 
t’ua shpërblejnë nënave ose gjysheve atë që ata kanë bërë për ta. Kjo i pëlqen 
Perëndisë. 5Por një vejushë e vërtetë që është krejtësisht e vetmuar, ka mësuar t’i varë 
shpresat plotësisht te Perëndia dhe nuk pushon së luturi atij ditë e natë, 6kurse 
vejusha që jeton nga prostitucioni, tashmë është e vdekur, pavarësisht se është gjallë. 
7Për këtë ngul këmbë, që ta kenë parasysh të gjitha vejushat, në mënyrë që jeta e tyre 
të mos ketë të sharë. 8Në qoftë se ndokush nuk kujdeset për vejushat nevojtare të 
familjes së tij, e sidomos në qoftë se ato jetojnë bashkë me të, ai e ka mohuar Mesinë 
dhe është më i keq se një i pafe. 9Një grua mund të shënohet në regjistrin e vejushave, 
vetëm në qoftë se i ka kaluar gjashtëdhjetë vjeç. Përveç kësaj, ajo duhet të ketë qenë e 
martuar vetëm një herë. 10Ajo duhet të jetë e njohur për veprat e saj të mira; t’i ketë 
edukuar mirë fëmijët, të ketë qenë mikpritëse, t’u ketë larë këmbët besimtarëve, t’i ketë 
ndihmuar ata që kishin nevojë; shkurt: të jetë përpjekur me çdo mënyrë për të bërë 
mirë. 
11Mos i shëno në regjistër vejushat më të reja. Epshi mund t’i largojë nga premtimi 
solemn ndaj Mesisë, dhe t’i bëjë të kërkojnë të martohen përsëri. 12Kështu, ato bëhen 
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fajtore për shkeljen e betimit (të mos martohen më për t’iu kushtuar vetëm lutjes). 
13Përveç kësaj, mësohen me përtaci dhe shkojnë shtëpi më shtëpi; bëhen llafazane, nuk 
shikojnë punën e tyre dhe flasin gjëra që nuk u përkasin. 14Për këtë dua që vejushat e 
reja të martohen, të lindin fëmijë dhe të kujdesen për shtëpitë e tyre. Atëherë ato nuk 
do t’u japin kundërshtarëve tanë asnjë shkak për të folur keq për ne. 15Disa tashmë u 
larguan nga Mesia dhe ndjekin djallin.♦ 
16Në qoftë se ndonjë besimtar ka në familjen e tij vejusha, të kujdeset për to, që të mos 
i bëhen barrë kishës. Shpenzimet e jetesës që jep bashkësia, duhet të vlejnë vetëm për 
vejushat e vetmuara. 
_________ 
♦ aludim për prostitucion. 
 
Kryetarët e kishës 
17Kryetarët që janë kujdestarë të mirë të kishës, meritojnë pagë të dyfishtë, e sidomos 
në qoftë se punojnë si predikues dhe si mësues. 18Në Shkrimin e shenjtë thuhet: Mos ia 

lidh gojën kaut që shin në lëmë!  Gjithashtu, thuhet: Kush punon, ka të drejtë për pagën 

e tij! 
19Padinë kundër kryetarit dëgjoje vetëm në qoftë se e vërtetojnë dy ose tre dëshmitarë. 
20Në qoftë se njëri prej tyre është me të vërtetë fajtor, qortoje para kryetarëve të tjerë, që 
të paralajmërohen edhe ata.  

21Po të përgjëroj para Perëndisë, para Mesisë, Jezusit, dhe para engjëjve të shenjtë, që 
të veprosh me objektivitet të plotë në një rast të tillë. Mos u bëj i prirur për keq ndaj 
ndonjërit dhe mos i mbaj anën askujt. 
22Mos u ngut t’i vësh duart askujt (për ta emëruar në pozitën e kryetarit); përndryshe, 
do të bëhesh bashkëfajtor kur të dalë keq. Vetë ki kujdes që të mos largohesh nga 
rruga e drejtë. 23Mos pi më vetëm ujë, por pi ngapak verë për shkak të stomakut dhe të 
sëmundjeve të tua të shpeshta! 24Mëkatet e disa njerëzve dalin menjëherë në shesh dhe 
u shkojnë përpara në gjyq. Tek të tjerët ato njihen me shumë vështirësi, sepse e 
zbulojnë veten vetëm më vonë. 25Po kështu është edhe me veprat e mira; ato dalin në 
shesh, dhe në rast të kundërt, ato do të dalin në dritë në fund. 
 
Skllevërit 

Skllevërit që janë anëtarë të kishës, duhet të sillen ndaj zotërinjve të tyre me 
nderimin që u përket atyre. Askush të mos bëhet shkak që njerëzit të flasin keq për 

Perëndinë dhe për mësimin tonë. 2Në qoftë se një skllav ka një besimtar për zotëri, nuk 
duhet ta nderojë më pak atë, sepse është vëllai i tij (në fe). Pra, duhet t’i shërbejë edhe 
më mirë, sepse një zotëri besimtar që e di se Perëndia e do, e trajton mirë skllavin e tij. 
 
Paralajmërimi për mësuesit e rremë dhe lakminë 
Kështu duhet të mësosh dhe t’i paralajmërosh të gjithë në këtë drejtim. 3Në qoftë se 
ndokush mëson ndryshe dhe nuk u përmbahet fjalëve të shëndosha të Zotit tonë, 
Jezusit, Mesisë, dhe as mësimit të fesë, 4ai është mendjemadh dhe i paditur. Ai ka 
prirje të tepruar për ëndërrime dhe për grindje me fjalë. Nga kjo lindin smira, grindja, 
fjalët fyese, dyshimet e këqija 5dhe zënkat e vazhdueshme. Njerëz të tillë e kanë 
humbur logjikën. Ata janë larguar aq shumë nga rruga e vërtetë, saqë mendojnë që 
shërbimi i Perëndisë është mjet për t’u pasuruar. 
6Sigurisht, shërbimi i Perëndisë është fitim i madh, vetëm me kusht që shërbëtori të 
kënaqet me aq sa ka. 7Në të vërtetë në këtë botë nuk sollëm asgjë me vete dhe prej saj 
asgjë nuk do të marrim me vete. 8Prandaj, në qoftë se kemi ushqim dhe veshje, kjo 
duhet të na mjaftojë. 
9Kush dëshiron që të pasurohet me çdo kusht, bie në tundim, bie në dëshira të marra 
dhe të dëmshme, të cilat e plandosin atë në rrënim dhe humbje. 10Lakmia e parasë 
është fara e të gjitha të këqijave. Disa ishin aq të dhënë pas parasë, saqë dolën të 
pabesë ndaj Zotit dhe i shkaktuan vetes torturat më të tmerrshme. 
 
Mbaje parasysh qëllimin 
11Ti je në shërbim të Perëndisë e duhet të ruhesh nga të gjitha këto. Përpiqu për 
drejtësinë, frikën nga Perëndia, besimin, dashurinë, durimin dhe dashamirësinë. 12Bëj 
gjithçka të mundur për të luftuar për fenë, që të fitosh jetën e përjetshme. Perëndia për 
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këtë të thirri, kur dhe dëshminë e mirë të fesë para shumë dëshmitarëve. 13Të përgjëroj 
para Perëndisë, prej të cilit vjen e gjithë jeta, dhe para Jezusit, Mesisë, i cili dha 
dëshminë e mirë para Ponc Pilatit: 14Plotësoje detyrën me të cilën je ngarkuar, me aq 
besnikëri, sa të mos gjendet tek ti asnjë e metë, dhe qëndro besnik ndaj saj derisa të 
vijë Jezusi, Mesia dhe Zoti ynë. 15Kohën e ardhjes së tij e ka caktuar Perëndia, 
Sundimtari i pashoq dhe i pavarur, Mbreti dhe Zoti më i lartë, 16i vetmi që ka 
pavdekshmërinë. Ai është i përtejmë – banon në dritën e paafrueshme; është i 
padukshëm – asnjeri nuk e ka parë dhe nuk mund ta shohë. Atij i qoftë nderi dhe 
pushteti i përjetshëm! Amen! 
 
Paralajmërim për të pasurit 
17Paralajmëroji ata që, sipas pikëpamjes së kësaj bote, janë të pasur, që të mos jenë 
mendjemëdhenj. Ata nuk duhet të kenë besim te diçka aq e pasigurt siç është pasuria, 
e cila mund t’u tretet në dorë, por te Perëndia që jep me begati sipas nevojës sonë. 
18Ata duhet të jenë bujarë dhe të gatshëm ta ndajnë pasurinë e tyre me të tjerët. Në 
qoftë se investojnë në vepra të mira, 19grumbullojnë kështu për vete një thesar për të 
ardhmen, dhe në këtë mënyrë do të fitojnë jetën e vërtetë. 
 
Paralajmërimi i fundit për Timoteun 
20I dashuri Timote, ruaji pa shtrembërim të vërtetat e fesë që t’u besuan! Largohu nga 
fjalët e kota dhe të pafe të këtyre njerëzve, që është në kundërshtim me të vërtetën, 
dhe që ka për bazë një dije të rreme. 21Disa tashmë e pranuan dhe u larguan nga rruga 
e fesë. 
Zoti të ruajtë në hirin e tij! 
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LETRA E DYTË DREJTUAR TIMOTEUT 
 
 
Përshëndetje hyrëse 

Këtë letër e shkruan Pali, të cilin Perëndia e emëroi apostull të Jezusit, Mesisë. 
Perëndia më ngarkoi detyrën për të shpallur jetën që na është premtuar me anë të 

Jezusit, Mesisë. 2Këtë letër ia drejtoj Timoteut, birit tim të dashur. 
Hir, mëshirë, paqe nga Perëndia Atë dhe nga Jezusi, Mesia dhe Zoti ynë! 
 
Falënderimi i apostullit 
3Kur mendoj për ty, falënderoj Perëndinë, të cilit i shërbej me ndërgjegje të pastër, 
ashtu siç bënë edhe të parët e mi. Mendoj vazhdimisht me mirënjohje për ty në lutjet e 
mia. 4Më kujtohen lotët e ndarjes dhe kam mall të të shoh përsëri, që të më gëzohet 
zemra. 5E kam para syve besimin tënd të drejtë, të njëjtin besim që më parë gjendej te 
gjysha jote Loida dhe te nëna jote Eunika, ndërsa tani jam i bindur se gjendet edhe tek 
ti. 
 
Nxitja për Timoteun 
6Prandaj po të bëj thirrje të ringjallësh dhuntinë që të dha Perëndia kur vura duart mbi 
ty. 7Shpirti që na dha Perëndia, nuk nxjerr nga ne njerëz të druajtur, por na jep fuqi, 
dashuri dhe mend. 
8Ndërhyr pa frikë për lajmin e Zotit tonë! Ndërhyr edhe për mua që jam në burg për 
hirin e tij, e qëndro i gatshëm të vuash bashkë me mua për lajmin e mirë. Perëndia do 
të të japë fuqi për këtë. 9Ai na ka shpëtuar dhe na ka thirrur të jemi populli i tij. Kjo 
ndodhi jo për shkak të veprave tona të mira, por sepse kjo ishte në përputhje me 
zgjedhjen e tij. Ai kishte mëshirë për ne nëpërmjet Jezusit, Mesisë, qysh para fillimit të 
botës. 10Por kjo zgjedhje u bë e dukshme vetëm tani, sepse Jezusi, Mesia dhe 
Shpëtimtari ynë, erdhi në botë. Ai ia hoqi vdekjes pushtetin dhe solli në dritë jetën që 
është jashtë pushtetit të vdekjes. Për këtë flitet në lajmin e mirë, 11të cilin unë, si 
apostull dhe mësues, duhet ta shpall. 
12Për këtë duhej t’i pësoja të gjitha këto. Por nuk tërhiqem nga kjo, sepse e di se kujt i 
besova. Jam i bindur se atë që më besoi,♦  ai mund ta ruajë të sigurt deri në atë Ditë. 
13Qëndro në fjalët e shëndosha, të cilat i dëgjove prej meje. Merri ato për shembull dhe 
për normë në mësimin tënd. Drejtohu për gjithçka sipas fesë dhe dashurisë që vjen 
nga lidhja me Jezusin, Mesinë. 14Ruaje mësimin që t’u besua. Për këtë do të të japë fuqi 
Shpirti i Perëndisë që banon në ne. 
________ 
♦ aludim i mundur për Shpirtin e shenjtë. ’atë Ditë’ do të jetë dita e ringjalljes. 
 
Procesi i apostullit në Romë 
15Ti e di se të gjithë në provincën e Azisë më lanë në baltë. Ndër ta ishin edhe Figeli dhe 
Hermogeni. 16I lutem Perëndisë që të ketë mëshirë për anëtarët e shtëpisë së Oneziforit. 
Ai ndërhyri për mua, megjithëse isha në burg dhe më dha zemër shpeshherë. 17Sapo 
arrita këtu në Romë, më kërkoi derisa më gjeti. 18Ti, vetë, e di se sa bëri për mua në 
Efes. Zoti pastë mëshirë për të Ditën e Gjyqit! 
 
Njeriu që përdor Zoti 

Ti, biri im, forcohu me anë të hirit që të dha Jezusi, Mesia. 2Atë që të transmetova si 
mësim të fesë sonë, në prani të shumë dëshmitarëve, transmetojua njerëzve 

besnikë që janë në gjendje t’ua transmetojnë edhe të tjerëve. 3Prandaj prano të vuash 
bashkë me mua si luftëtar besnik i Jezusit, Mesisë. 4Një ushtar që del në luftë, nuk 
kujdeset më për punët e përditshme. Për atë, kryesorja është fitimi i miratimit të 
komandantit të tij. 5Një sportist që merr pjesë në një garë, mund ta fitojë shpërblimin 
vetëm me kusht që t’u nënshtrohet rreptësisht rregullave. 6E bujku duhet të punojë 
shumë, para se të jetë në gjendje të ushqehet me prodhimin e fushës. 7Do ta kuptosh 
se ç’dua të them. Zoti do të ta japë kuptimin e mirë për këtë. 
8Mbaj parasysh Jezusin, Mesinë dhe Shpëtimtarin e premtuar nga pasardhësit e 
Davidit. Perëndia e ringjalli atë nga të vdekurit. Kështu thuhet në lajmin e mirë, të cilin 
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po e shpall, 9dhe për të cilin edhe vuaj. Më vunë edhe në pranga si kriminel. Por Fjala e 
Perëndisë nuk mund të vihet në pranga. 10Të gjitha këto i vuaj për hir të atyre që 
Perëndia i ka zgjedhur, që të shpëtojnë me anë të Jezusit, Mesisë, dhe që të marrin 
madhështinë e përjetshme. 11Mbështetem në këtë fjalë: Në qoftë se vdiqëm bashkë me 
Mesinë, edhe do të jetojmë bashkë me të. 12Në qoftë se vuajmë me durim bashkë me të, 
edhe do të sundojmë bashkë me të. Por, në qoftë se ne nuk marrim anën e tij, as ai 
nuk do të marrë anën tonë (në Gjyq). 13Megjithatë, ai mbetet besnik, edhe në qoftë se 
ne jemi të pabesë ndaj tij, sepse ai nuk mund të jetë i pabesë ndaj vetvetes. 
 
Punëtor i sprovuar 
(Nr 16,5) 
14Për këtë kujtoji të gjithë dhe përbetoji para Perëndisë që të mos hyjnë në diskutime të 
kota para kishës, të cilat u shkaktojnë dëm dëgjuesve. 15Kujdes që të mund të 
qëndrosh para Perëndisë me veprat e tua e që të ruhesh si njeri që di ta transmetojë pa 
shtrembërim lajmin e Perëndisë. 16Mos u ndiko nga fjalët e kota dhe të pafe të disa 
njerëzve. Ata do të largohen edhe më tej nga Perëndia, 17dhe mësimi i tyre do të 
përhapet rreth tyre si tumor i keq. Mendoj, për shembull, për Himeneun dhe Filetin, 
18të cilët u larguan nga rruga e së vërtetës dhe pohojnë se ringjallja tashmë ka 
ndodhur. Kështu largojnë shumë veta nga feja. 19Por themeli i sigurt, të cilin e hodhi 
vetë Perëndia, nuk mund të tundet. Mbi këtë shkruhet: Zoti i njeh ata që i takojnë atij 

dhe pastaj: Kush thotë se i takon Zotit, duhet të largohet nga gjithçka që është në 

mospërputhje me karakterin e Tij. 
20Një shtëpi e madhe ka enë të ndryshme. Disa janë prej ari dhe disa prej argjendi, por 
ka edhe disa prej druri dhe argjile. Disa janë caktuar për raste të nderuara, kurse disa 
përdoren si enë për mbeturina. (Këta njerëz i ngjajnë koshit të mbeturinave.) 21Kush 
ndahet nga ata, bëhet i pastër dhe nderon të zotin e shtëpisë. Vihet në dispozicion të tij 
dhe është i dobishëm për të. Ai është i aftë për çdo vepër të mirë. 
22Ruhu nga epshet që vënë në rrezik një të ri. Përpiqu për atë që është në përputhje me 
karakterin e Perëndisë, besimin, dashurinë dhe paqen me ata që e marrin anën e Zotit 
me ndërgjegje të pastër. 23Ti duhet t’i kundërshtosh ëndërrimet e marra dhe të kota. 
Shmangiu atyre; ti e di, ato të çojnë në grindje. 24Kush i shërben Zotit, të mos grindet, 
por të sillet mirë me të gjithë dhe t’u dëshmojë për fenë e vërtetë. Nuk duhet të pranojë 
të provokohet, 25-26por duhet t’u tregojë me plot kuptim rrugën e drejtë. 
Ndoshta Perëndia do t’u japë atyre rast për t’u kthyer dhe për të ardhur në vete, në 
mënyrë që të njohin të vërtetën. Atëherë ata mund të çlirohen nga gracka, në të cilën i 
kishte zënë djalli, që t’i keqpërdorte për qëllimet e tij. 
 
Shenjat e kohës 

Ta dish se në ditët e fundit do të ketë kohë të vështira. 2Atëherë njerëzit do të jenë 
egoistë, të dhënë pas parasë, mburracakë dhe mendjemëdhenj. Do të fyejnë të 

afërmit, nuk do t’i dëgjojnë prindërit dhe nuk do t’i trembë asgjë. Do të jenë 
mosmirënjohës, 3të padashur dhe të papajtueshëm, shpifës, të papërmbajtur, të 
ashpër, do ta urrejnë të mirën, 4do të jenë të pabesë, mendjemëdhenj dhe arrogantë. 
Nuk do të kërkojnë atë që i pëlqen Perëndisë, por vetëm atë që shton kënaqësinë e tyre. 
5Vërtet do të shtiren si të përshpirtshëm, por nuk do ta njohin fuqinë e 
përshpirtshmërisë së vërtetë.  
Largohu nga këta njerëz! 6Disa prej tyre shkojnë edhe në banesa për të fituar gratë që 
janë të ngarkuara me mëkate, dhe udhëhiqen nga gjithfarë epshesh. 7Ato gra gjithnjë 
mësohen dhe kurrë nuk arrijnë deri në kuptimin e së vërtetës. 8Siç bënë magjistarët 
egjiptianë Johane dhe Mamre, të cilët e kundërshtuan Moisiun, kështu edhe këta 
mashtrues kundërshtojnë mësimin e vërtetë. Mendimet e tyre shkuan në rrugë të 
gabuar – besimi i tyre nuk kaloi në provë. 9Por ata nuk do të kenë sukses të madh; do 
të jetë e qartë për të gjithë se ata veprojnë pa mend, siç ndodhi edhe me egjiptianët. 
 
Shembulli i apostullit dhe udhëzimi i Shkrimit të shenjtë 
10Por ti u orientove sipas mësimit tim, sipas mënyrës sime të jetesës dhe qëllimit të 
jetës sime. Ti e ke ndjekur shembullin e fesë sime, të durimit tim dhe të vuajtjes sime. 
Ti e njeh qëndrueshmërinë time 11në të gjitha përndjekjet dhe vuajtjet; ti i provove këto 
bashkë me mua në Antioki, në Ikon dhe në Listër. Unë duhej t’i duroja gjëra të tilla, 
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dhe nga të gjitha këto rreziqe dhe vuajtje më shpëtoi Zoti. 
12Secili që dëshiron të bëjë një jetë që i pëlqen Perëndisë, sepse i takon Jezusit, Mesisë, 
do të pësojë përndjekje, 13ndërsa mashtruesit dhe gënjeshtarët do të përparojnë – drejt 
rrugës së rrënimit. Në fund do të dalin mashtrues të mashtruar. 14Qëndro pranë së 
vërtetës që mësove dhe për të cilën je plotësisht i bindur. Ti e di se kush ishin mësuesit 
e tu, 15dhe qysh në vogëli e njeh Shkrimin e shenjtë, i cili është i aftë të japë dijën që 
çon në shpëtim, e cila na u hap me anë të besimit në Jezusin, Mesinë. 16I tërë Shkrimi i 
shenjtë është frymëzuar nga Perëndia dhe mund të përdoret me dobi për mësim, për 
korrigjimin e gabimeve dhe të mësimeve të rreme, që të bëjmë një jetë që i pëlqen Atij. 
17Kështu, njeriu që vihet në dispozicion të Perëndisë, bëhet i aftë për gjithçka të mirë. 
 
Thirrja e fundit drejtuar Timoteut 

Po të bëj thirrje me këmbëngulje para Perëndisë dhe para Jezusit, Mesisë, i cili do 
t’i gjykojë të gjithë, të gjallët dhe të vdekurit. Po të urdhëroj, ashtu siç nuk ka 

dyshim që Jezusi, Mesia, do të shfaqet për të ngritur mbretërinë e tij: 2shpallju njerëzve 
mësimin e Perëndisë, pa marrë parasysh nëse u pëlqen ose jo! Fol në mënyrë të atillë 
që t’i vrasë ndërgjegjja; qortoji dhe bëju thirrje. Mos u lodh duke u treguar rrugën e 
drejtë, 3sepse do të vijë koha kur do t’u duket i padurueshëm mësimi i vërtetë dhe kur 
do t’i kërkojnë mësuesit sipas dëshirës, të cilët do t’i lajkatojnë me fjalë të bukura. 4Ata 
nuk do ta dëgjojnë më të vërtetën, por do t’u drejtohen spekulimeve të kota. 5Por ti 
duhet ta mbash në çdo rast gjakftohtësinë. Mos u shqetëso në qoftë se duhet të vuash 
për këtë. Shpalle lajmin e mirë për shpëtim nëpërmjet Jezusit, Mesisë, dhe kryeje 
shërbimin që ke marrë. 
6Për mua erdhi koha të flijohem: ndarja ime është afër. 7Kam bërë gjithçka të mundur 
në garën që është pas meje, dhe e përshkova pa pushim të gjithë largësinë; qëndrova 
besnik deri në fund. 8Tani më pret shpërblimi i fitimtarit; Zoti, gjykatësi i drejtë, do të 
më shpërblejë me këtë atë Ditë, e jo vetëm mua, por të gjithë ata që digjen për ardhjen 
e tij. 
 
E ardhmja personale e apostullit 
(Ps 61,13) 
9Eja sa më shpejt tek unë! 10Dema më la në baltë dhe shkoi në Selanik, sepse kjo botë 
është për të më e vlefshme se bota që po vjen. Krescenci u nis për në Galaci,♦  kurse 
Titi për në Dalmaci. 11Vetëm Luka është ende me mua. Merre me vete Markun; ai di të 
më bëjë shërbim të dobishëm. 12Tihikun e dërgova në Efes. 13Ma sill, sipas mundësisë, 
tallaganin që lashë te Karpi në Troadë, po ashtu edhe librat, e sidomos pergamenat. 
14Aleksandër farkëtari ♦♦ më bëri shumë të këqija. Zoti do t’ia paguajë sipas veprave të 
tij. 15Ruhu edhe ti prej tij; ai ka qenë kundërshtar i madh i shpalljes së lajmit tonë. 
16Kur duhej të mbrohesha herën e parë para gjyqit, askush nuk ndërhyri për mua. Të 
gjithë më lanë në baltë. Zoti mos i shpërbleftë siç e meritojnë! 17Por Zoti më ndihmoi 
dhe më dha fuqi për të shpallur lajmin e mirë, që ta dëgjonin të gjithë johebrenjtë. Zoti 
më shpëtoi përsëri nga goja e luanëve,♦♦♦ 18edhe do të më shpëtojë nga të gjitha sulmet 
e këqija; gjithashtu, do të më çojë shëndoshë e mirë në mbretërinë e tij qiellore. Lavdi 
Atij përgjithmonë! Amen! 
______________________________ 
♦  ose: në Gali (d.m.th. në Francë). ♦♦ Aleksandri ishte bërë kallëzues (lat. delator), sepse Pali e 
kishte shkishëruar ♦♦♦ aludim për pafajësinë që mori Pali para Gjykatës së lartë në Romë. 
Kështu i shpëtoi dënimit me vdekje. 
 
Përshëndetje e fundit 
19Bëju të fala Priskës dhe Akuilit, si dhe familjes së Oneziforit. 20Erasti qëndroi në 
Korint. Trofimin e lashë po atje, sepse ishte i sëmurë. 21Përpiqu të vish para dimrit! 
Të përshëndetin Eubuli, Pudenci, Lini, Klaudia dhe të gjithë bashkëbesimtarët. 
22Zoti të ndihmoftë! Hiri i tij qoftë me ju! 

4



 1037

LETRA DREJTUAR TITIT 
 
Përshëndetje 

Këtë letër e shkruan Pali, shërbëtor i Perëndisë dhe apostull i Jezusit, Mesisë. 
Detyra ime është që popullin që ka zgjedhur Perëndia, ta sjell te besimi dhe te 

nderimi i vërtetë i Perëndisë. 2Ata duhet ta dinë se kanë shpresë të patundur për jetën 
e përjetshme. Perëndia, që nuk gënjen, e dha premtimin e vet që para shumë kohësh 
për të na e dhënë këtë jetë; 3por tani këtë premtim e ka njoftuar në kohën e caktuar 
nëpërmjet lajmit të mirë. Me urdhër të Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, ky lajm m’u besua 
mua për ta përhapur. 
4Këtë letër ia drejtoj Titit, i cili është i lidhur me mua si një bir i vërtetë. 
Hir dhe paqe nga Perëndia Atë dhe nga Mesia, Jezusi, Shpëtimtari ynë! 
 
Detyra e Titit në Kretë 
5Të lashë në Kretë, që të bësh atë që nuk jam më në gjendje ta kryej vetë. Në çdo qytet 
duhet të emërosh kryetarë bashkësish. Mendo për udhëzimet e mia: 
 6Kryetari duhet të jetë pa të meta, i martuar vetëm një herë, fëmijët t’i ketë besimtarë 
që nuk përfliten për sjellje të çrregullt dhe as për mosbindje. 7Kryetari i kishës, si 
administrator i shtëpisë së Perëndisë, duhet të jetë njeri që nuk ka të sharë. Nuk duhet 
të jetë mendjemadh ose zemërak, as pijanec e as i dhunshëm. Nuk duhet të jetë i 
dhënë pas parasë, 8por mikpritës, që e do të mirën. Duhet të jetë njeri me mend, i 
drejtë, me karakter të panjollosur dhe i disiplinuar. 9Ai duhet ta ruajë mësimin e 
transmetuar pikërisht ashtu siç i është dorëzuar. Atëherë ai do të jetë në gjendje ta 
ndihmojë bashkësinë e tij me mësimin e drejtë dhe t’ua vërë në dukje kundërshtarëve 
gabimin e tyre. 
10Ka shumë llafazanë dhe mashtrues që nuk e ndjekin të vërtetën, sidomos ndër 
hebrenjtë e kthyer. 11Atyre duhet t’u mbyllet goja, sepse nëpërmjet mësimeve të 
papranueshme largojnë familje të tëra nga rruga e drejtë, dhe këtë e bëjnë me qëllim të 
turpshëm që të pasurohen. 12Njëri prej bashkatdhetarëve të tyre foli për ta si profet: 
«Kretasit gënjejnë gjithmonë. Ata janë si kafshë grabitqare, sorollaten dhe mendojnë 
vetëm për ushqim.» 13Ka thënë të vërtetën. Prandaj ti duhet t’i trajtosh ashpër, që të 
kthehen te mësimi i drejtë. 14Të mos i dëgjojnë përrallat e hebrenjve e as udhëzime për 
pastërti të menduara nga njerëz që i kthyen shpinën së vërtetës. 15Gjithçka është e 
shëndetshme për ata që janë vetë moralisht të shëndetshëm. Por asgjë nuk është e 
shëndetshme për ata që janë moralisht të prishur dhe pa fe të vërtetë – vetë mendja 
dhe ndërgjegjja e tyre janë të molepsura. 16Këta njerëz pohojnë se e njohin Perëndinë, 
por me anë të veprave të tyre dëshmojnë të kundërtën. Për ta mund të ndihet vetëm 
neveri, sepse nuk duan të dëgjojnë dhe janë të paaftë për çdo vepër të mirë. 
 
Për secilin fjala e drejtë 
(Ps 128,9) 

Por ti, bëji thirrje kishës sipas mësimit të vërtetë! 2Urdhëroji pleqtë të jenë të 
arsyeshëm, të ndershëm dhe me mend, të mbështetur në besimin e drejtë, në 

dashuri dhe në shpresë. 3Gjithashtu, thuaju grave të moshuara të bëjnë një jetë të 
virtytshme, jo të dhënë pas thashethemeve ose pas pijes, por të jenë shembull për 
gjithçka të mirë. 4Atëherë ato do të jenë në gjendje t’i nxitin gratë më të reja që t’i duan 
burrat dhe fëmijët e tyre, 5të jetojnë me mend dhe me nder, ta mbajnë mirë shtëpinë 
dhe t’i dëgjojnë burrat e tyre, në mënyrë që të mos diskreditohet mësimi i Perëndisë. 
6Ngul këmbë që të rinjtë ta ruajnë vetëkontrollin në çdo drejtim. 7Ti vetë të jesh 
shembull për ta. Mësojua të vërtetën me drejtësi dhe me dinjitet, 8me fjalë të qarta dhe 
bindëse. Atëherë kundërshtarët nuk mund të na diskreditojnë e duhet të tërhiqen me 
turp. 
9Skllevërit duhet t’i dëgjojnë zotërinjtë e tyre dhe t’u nënshtrohen atyre për gjithçka, të 
mos i kundërshtojnë ata me fjalë 10e të mos shpërdorojnë asgjë, por t’u shërbejnë atyre 
me besnikëri. Ta nderojnë mësimin e Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, për gjithçka që 
bëjnë. 
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Dashuria e Perëndisë të çon në një jetë të re 
11Dashuria shpëtimtare e Perëndisë u shfaq. Ajo vlen për të gjithë njerëzit, 12dhe na nxit 
për një jetë që është e denjë për të. Mohuam çdo mosbindje ndaj Perëndisë, bashkë me 
dëshirat e kësaj bote (mëkatare), që në këtë botë të bëjmë një jetë me vetëkontroll, me 
ndershmëri dhe me respekt ndaj Perëndisë. 13Ne na pret gëzimi i përjetshëm, sepse po 
presim që të shfaqet madhështia e Perëndisë dhe e Shpëtimtarit tonë të fuqishëm, 
Jezusit, Mesisë. 14Ai e dha jetën për ne për të na çliruar nga çdo faj dhe për të na bërë 
një popull që i përket atij dhe që përpiqet me sa mundet për të bërë të mirën. 
15Mësoji, bëju thirrje dhe qortoji në këtë drejtim. Vepro kështu me këmbëngulje. 
Askush të mos e vërë në dyshim autoritetin tënd. 
 
Jeta besimtare dhe themeli i saj 

Kujtoje bashkësinë t’u nënshtrohet pushtetit dhe autoriteteve shtetërore. Ata duhet 
t’i dëgjojnë, e përveç kësaj të jenë të gatshëm të bashkëpunojnë për të mirë. 2Bëju 

thirrje të mos flasin keq për asnjeri dhe të mos grinden, por të jenë paqedashës dhe të 
sillen mirë me të gjithë njerëzit. 
3Të mos harrojmë se më parë ishim vetë të paarsyeshëm dhe të pabindur. Ishim larg 
rrugës së drejtë dhe të dhënë pas gjithfarë dëshirash dhe epshesh; jetonim në ligësi 
dhe në smirë; ishim të urryer dhe urrenim njëri-tjetrin. 
4Por pastaj u shfaq dashamirësia dhe dashuria e Perëndisë, Shpëtimtarit tonë, për 
njerëzit. 5Nuk kishim asnjë meritë për shpëtim, e megjithatë Perëndia pati mëshirë për 
ne. Na shpëtoi dhe na bëri të lindnim për një jetë të re nëpërmjet larjes së rilindjes dhe 
Shpirtit të shenjtë. 6Këtë Shpirt Perëndia na e ka dhënë me tepri me anë të Jezusit, 
Mesisë, Shpëtimtarit tonë. 7Meqë Mesia na e ka dhënë faljen e dënimit nëpërmjet 
flijimit të tij, ne morëm pafajësinë dhe jemi trashëgimtarë të jetës së përjetshme. 
8Ky mësim është i besuar. Kërkoj prej teje që të ndërhysh me ngulm për të dhe ta 
transmetosh. Atëherë të gjithë ata që e kanë pranuar Perëndinë për Zotin e tyre, do të 
mundohen të bëjnë vepra të mira. Kjo është e mirë dhe u sjell njerëzve dobi. 9Por mos 
merr pjesë në diskutime të kota për gjenealogjitë, as në grindjet në lidhje me Ligjin. Kjo 
është e padobishme dhe nuk sjell asgjë. 
10Kush përhap mësime të tilla të rreme, të qortohet, herën e parë dhe herën e dytë. Në 
qoftë se edhe atëherë nuk të dëgjon, të përjashtohet nga gjiri i kishës. 11Ti mund të 
vëresh se ky është njeri i prishur. Në qoftë se vazhdon në rrugë të gabuar, kjo provon 
se e bën me qëllim: ai dënon vetveten. 
 
Porosi personale 
12Sapo të dërgoj tek ti Artemin ose Tihikun, eja sa më shpejt tek unë në Nikopol,♦ sepse 
vendosa ta kaloj dimrin atje.  

13Kujdesu për Zenën, juristin, dhe për Apolonin, që të marrin gjithçka që u nevojitet për 
udhëtimin dimëror. 14Edhe bashkësitë tona duhet të mësojnë të bëjnë mirë në rast 
nevoje, përndryshe feja e tyre nuk do të japë fryt. 
15Të përshëndetin të gjithë ata që janë me mua. Përshëndet ata që janë të lidhur me ne 
me anë të fesë. 
Zoti ju ruajtë në hirin e tij! 
___________ 
♦ Nikopoli – kryeqytet i Epirit. Pali ndoshta donte ta përdorte si bazë për të ungjillëzuar mbarë 
Epirin.  
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LETRA DREJTUAR FILEMONIT 
 
Përshëndetje 
Pali, i cili gjendet në burg për hir të Jezusit, Mesisë, dhe vëlla Timoteu ia drejtojnë këtë 
letër Filemonit, bashkëpunëtorit tonë të dashur, 2si dhe motrës sonë (në fe) Apisë, 
bashkëluftëtarit tonë Arhipit dhe kishës që mblidhet në shtëpinë e Filemonit. 
3Hir dhe paqe nga Perëndia, Ati ynë, dhe nga Jezusi, Mesia dhe Zoti. 
 
Dashuria dhe besimi i Filemonit 
4E falënderoj Perëndinë tim gjithmonë, o Filemon, kur mendoj për ty në lutjet e mia, 
5sepse po dëgjoj për dashurinë tënde ndaj të gjithë besimtarëve dhe për besimin tënd te 
Jezusi, Mesia. 6Lutem për ty, që besimi që ke të përbashkët me të gjithë besimtarët e 
tjerë, të veprojë tek ti, e që ta dish se sa të mira mund të bëhen me anën tonë për nder 
të Mesisë. 7Për mua ishte gëzim i madh e mora zemër, vëlla, kur dëgjova për dashurinë 
që tregove ndaj bashkëbesimtarëve, dhe me të cilën i gëzove. 
 
Pali ndërhyn për Onezimin 
8Për këtë nuk dua ta përdor autoritetin tim; mund të të urdhëroja në emër të Mesisë se 
ç’duhet të bësh; 9por për të ushqyer dashurinë, vetëm po të lutem. Unë, Pali, plak dhe 
tani edhe i burgosur për hir të Jezusit, Mesisë, 10po të lutem për Onezimin. Këtu në 
burg e solla atë te besimi në Jezusin, Mesinë, dhe kështu ai u bë biri im. 11Më parë 
ishte i pavlefshëm për ty, por tani mund të bëhet i vlefshëm për ty e për mua. 12Po e 
dërgoj përsëri tek ti – si të thuash – po të dërgoj zemrën time. 13Dëshiroja që të 
qëndronte tek unë. Atëherë do të mund të më shërbente mua në vend që të të 
shërbente ty, përderisa jam në burg për hir të lajmit të mirë. 14Por nuk desha të veproja 
pa lejen tënde, sepse ti nuk duhet ta bësh një të mirë me detyrim, por ta bësh atë 
vullnetarisht. 
15Ndoshta ishte i ndarë prej teje vetëm për një kohë, që të ta kthej përgjithmonë, 16sepse 
tani ai të vlen më shumë se një skllav, të vlen si një vëlla i dashur. Kështu është, para 
së gjithash, për mua, por edhe më tepër duhet të jetë për ty, si njeri i tillë që i takon 
Zotit! 
17Në qoftë se jam vëllai yt në fe, atëherë pranoje atë si mua! 18Në qoftë se të ka bërë 
ndonjë dëm ose të ka gjë borxh, m’i ngarko mua të gjitha. 19Unë, Pali, po nënshkruaj 
me dorën time; unë do ta vë në vend, që të të mos kujtoj se edhe ti ke një borxh – jetën 
tënde. 20Të lutem, vëlla i dashur, mendo për Zotin dhe ma bëj këtë nder. Gëzoje zemrën 
time siç duhet mes njerëzve që janë të lidhur me anë të Mesisë. 
21Jam i sigurt se do ta plotësosh lutjen time. E di se do të bësh edhe më tepër sesa të 
lutem. 22Më përgatit një banesë, sepse kam shpresë të patundur që Perëndia do t’i 
dëgjojë lutjet e tua dhe se do të më kthejë tek ti. 
 
Përshëndetja e fundit 
23Të përshendet Epafra, i cili është me mua në burg për hir të Jezusit, Mesisë. 
24Gjithashtu, të bën të fala Marku, Aristarku, Dema dhe Luka, bashkëpunëtorët e mi. 
25Qoftë me ju hiri i Zotit tonë, Jezusit, Mesisë! 
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LETRA DREJTUAR HEBRENJVE 
 
Perëndia na ka folur nëpërmjet Birit të tij 

Në të kaluarën Perëndia foli shpeshherë dhe në mënyra të ndryshme me të parët 
tanë me anën e profetëve. 2Por tani, këto ditët e fundit, ai na ka folur me anë të 

Birit. Nëpërmjet tij, Perëndia krijoi gjithësinë. Prandaj Perëndia emëroi sundimtar e 
ardhshëm të mbarë botës.♦ 3Në Birin e Perëndisë zbulohet madhështia e Perëndisë, 
sepse ai i përgjigjet plotësisht qenies së Perëndisë. Ai e mban gjithësinë me fjalën e tij 
të fuqishme. Pasi kreu pastrimin e mëkateve, ai u ul në qiell në anën e djathtë të Atij 
që ka pushtetin më të lartë. 
_______ 
♦ fjfj. të cilin e bëri trashëgimtar e të gjitha sendeve. shih. Ps 2, 7-8: Ju njoh me atë që dekretoi 
Zoti. Ai më tha: «Ti je Biri im, sot të kam emëruar (mbret).  Kërkoji prej meje të gjitha kombet. 
Unë t’i dhuroj. Po të jap ty për pronë mbarë botën. 
 
Biri radhitet mbi engjëjt 
(2 Sam 7,14; 1 Sam 17,13; Ps 2,7; Ps 96,7; 44,7-8; 101,26-28; 109,1) 
4Biri radhitet shumë lart mbi engjëjt, ashtu siç është dinjiteti që i dha Perëndia, më i 
lartë se dinjiteti i tyre. 5Perëndia kurrë nuk i tha ndonjë engjëlli: Ti je Biri im, sot të 

emërova (Mesi).♦  As nuk tha për ndonjë engjëll: Unë do të jem për të Atë, dhe ai do të 

jetë për mua Bir. 6Kur ta dërgojë përsëri Birin me të drejtat e të parëlindurit në botë, do 
të thotë: Të bien përmbys para tij të gjithë engjëjt e Perëndisë. 7Për engjëjt thuhet: Ai i 

bën engjëjt e tij stuhi, shërbëtorët e tij flakë të zjarrtë. 8Por Birit i thotë: O Perëndi, froni 

yt do të qëndrojë përgjithmonë. Ti e sundon mbretërinë tënde si mbret i drejtë. 9E ke 

dashur drejtësinë dhe e ke urryer padrejtësinë. Për këtë arsye, Zoti, Perëndia jote, të 

zgjodhi (Mesi) dhe të dha më shumë nder dhe gëzim se pjesëtarët e tu. 
10Për atë thuhet gjithashtu: Ti, o Zot, në fillim krijove tokën, dhe me duart e tua formove 

qiejtë. 11Ata do të kalojnë, por ti qëndron (përgjithmonë). Ato do të vjetrohen dhe do të 

prishen si veshje. 12Ti do t’i mbështjellësh si mantel; ata do të ndërrohen si petk. Por ti 

mbetesh i njëjtë dhe vitet e tua nuk kanë mbarim. 13Perëndia kurrë nuk i tha ndonjë 
engjëlli: Ulu në të djathtën time gjersa t’i nënshtroj armiqtë e tu dhe t’i vë për shtrojë të 

këmbëve të tua! 
14Engjëjt janë veçse shpirtra që i shërbejnë Perëndisë. Ai i dërgon ata për t’u ardhur në 
ndihmë atyre që janë trashëgimtarë të shpëtimit të fundit. 
____________ 
♦  fjfj: të linda. Ky formulim është përdorur gjatë kurorëzimit të mbretit në Dhiatën e vjetër, dhe 
shënon ardhjen e tij në fuqi. Këtu nënkuptohet që Mesia është hyjnor. Jezusi e filloi misionin e tij 
(për të cilin ishte paracaktuar qysh nga përjetësia) të Shërbëtorit Pësimtar në kohën e pagëzimit 
të tij, kurse mbretërimin e tij mesianik menjëherë pas ngritjes së tij në qiell. 
 
Të mos e përbuzim veprën e shpëtimit 

Prandaj duhet të qëndrojmë në atë që dëgjuam, për të mos e humbur qëllimin. 
2Lajmi (për Ligjin) që u transmetua nëpërmjet engjëjve, doli i sigurt, e kush nuk u 

drejtua sipas tij, mori dënimin e merituar. 3Atëherë si do të shpëtojmë ne, në qoftë se e 
përbuzim veprën e madhe të shpëtimit nga Perëndia? Kjo filloi kur e shpalli vetë Zoti 
(Jezus) dhe u vërtetua me anë të atyre që e dëgjuan. 4Vetë Perëndia e dëshmoi me anë 
të shenjave, të veprave të bindshme, të mrekullive dhe të dhuntive nga Shpirti i 
shenjtë, të cilat ua ndau sipas vullnetit të tij. 
 
Shpëtimin e sjell vetëm Biri 
(Ps 8,5-7; 21,23; 8,17-18) 
5Botën e ardhshme të Perëndisë, për të cilën po flasim, nuk do ta sundojnë engjëjt (por 
Mesia bashkë me njerëzit që shpëtoi vetë). 6Përkundrazi, dikush në Shkrimin e shenjtë 
tha me ngulm: Kush është njeriu, që të mendosh për të, biri i njeriut, që të kujdesesh për 

të? 7Atë e bëre të qëndrojë për pak kohë në një pozitë më të ulët se engjëjt, dhe pastaj e 

kurorëzove me nder dhe me gëzim, 8duke i nënshtruar çdo gjë. 
Megjithëse thuhet se Perëndia ia nënshtroi të gjitha dhe se nuk ka asgjë që nuk i është 
nënshtruar, ende nuk shohim se si ai sundon mbi gjithçka. 9Por shohim se Jezusi, i 
cili u përul për pak kohë më poshtë se engjëjt, u kurorëzua me lavdi dhe me nder si 
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shpërblim për vdekjen e tij (pajtuese). Në të vërtetë, Perëndia, me mëshirën e tij, deshi 
që vdekja e tij t’u vlejë të gjithëve. 
10Perëndia është qëllimi i të gjithave, dhe me anën e tij u krijuan të gjitha. Meqë 
dëshironte që shumë fëmijë të Perëndisë të silleshin në mbretërinë e tij madhështore 
me anë të pësimit, e bëri (prift) kompetent atë (Jezusin) që duhet t’i udhëheqë deri atje. 
Kjo ishte në përputhje me natyrën e tij të mëshirshme. 11Ai, i cili i afron njerëzit te 
Perëndia me anë të flijimit të vetvetes, dhe ata që i afrohen Perëndisë me anë të tij, janë 
nga i njëjti Atë. Prandaj ai nuk nguron t’i quajë ata vëllezërit e tij. 12Perëndisë i thotë: 
Unë do të Të njoh me vëllezërit e mi; unë (bashkë me ta) do të Të lavdëroj para mbarë 

kishës. 13Dhe shton: Unë (si dhe ata) do t’i var shpresat te Perëndia, dhe vazhdon të 
thotë: Ja, unë bashkë me fëmijët që m’i dha Perëndia. 
14Meqë këta fëmijë janë njerëz të gjallë, Jezusi u bë njeri si ata, që, me anën e vdekjes 
së tij (pajtuese), ta shfuqizonte atë që e kishte në dorë pushtetin e vdekjes, d.m.th. 
djallin. 15Kështu, ai çliroi njerëzit që ishin skllevër për gjithë jetën e tyre për shkak të 
frikës nga vdekja. 16Ai nuk u vjen në ndihmë engjëjve, por, – siç thuhet në Shkrimin e 
shenjtë, – pasardhësve të Avrahamit. 17Për këtë arsye Jezusi duhej të bëhej i ngjashëm 
me vëllezërit e tij në çdo drejtim, që të mund të bëhej për ta Kryeprift i mëshirshëm dhe 
besnik, dhe t’ua lante mëkatet atyre para Perëndisë. 18Me anë të asaj që pësoi vetë dhe 
me anë të asaj që kërkohej nga ai, ai tani është në gjendje t’u vijë në ndihmë njerëzve, 
të cilët vihen në provë ashtu si vetë ai. 
 
Jezusi radhitet mbi Moisiun 

Vëllezërit e mi, që ju ka thirrur Perëndia! Vërejeni mirë Jezusin, të Dërguarin me 
fuqi të plota të Perëndisë, dhe Kryepriftin, përfaqësuesin e njeriut para Perëndisë, 

në të cilin kemi besuar. 2Ndaj Atij që e emëroi, ai ishte po aq besnik sa Moisiu, për të 
cilin thuhet: Ishte besnik ndaj Perëndisë në shërbimin e tij ndaj tërë «shtëpisë» së 
popullit të Izraelit. 3Por, ashtu siç vlen arkitekti i shtëpisë më shumë se vetë shtëpia, 
kështu edhe Jezusi meriton më shumë nder sesa Moisiu, i cili ishte vetëm një pjesë e 
shtëpisë. 4Çdo shtëpi ndërtohet nga dikush. Por Ai që ndërtoi gjithçka, është Perëndia. 
5Fjalët e Moisiut janë pasqyrë e asaj që duhej të shpallej vetëm në të ardhmen. Ai vetë 
ishte shërbëtor besnik në tërë shtëpinë e Perëndisë. 6Por Mesia është ai që, si Bir, u 
emërua mbi tërë shtëpinë e Perëndisë. Ne jemi «shtëpia e Tij», d.m.th. populli i Tij, në 
qoftë se qëndrojmë me plot guxim dhe gëzim në atë që presim. 
 
Pushimin që pret populli i Perëndisë 
(Ps 94,7-11; 94,7-8; Nr 14,1-35; Ps 94:11; Zan 2,2; Br 31:7; Josh 22:4; Zan 2,2) 
7Prandaj vlen ajo që thotë Shpirti i Perëndisë: Sot, në qoftë se e dëgjoni zërin Tim, 8mos 

jini kaq të pandreqshëm sa ishin atëherë të parët tuaj, të cilët ngritën krye kundër meje 

ditën e provës në shkretëtirë. 9-10Më provokuan dhe më vunë në provë, pasi i panë gjatë 

dyzet viteve ♦ veprat e mia. Ky brez ngjalli neveri tek unë, prandaj thashë: Gjithçka që 

dëshirojnë, është e mbrapshtë; ata nuk i kuptuan kurrë udhët e mia. 11Në fund u 

përbetova në zemërimin tim: Ata nuk do të hyjnë kurrë në pushimin tim! 
12Kini kujdes, vëllezër të dashur, që askush nga ju të mos ketë zemër të pabindur dhe 
të mos largohet nga Perëndia e gjallë. 13Nxiteni njëri-tjetrin dita-ditës derisa të zgjasë 
kjo «sot». Kështu do të shmanget mundësia që dikush të mos dojë t’ia dijë për thirrjen e 
Perëndisë, sepse mëkati e çon atë në rrugë të gabuar. 14Ne i takojmë Mesisë, në qoftë se 
qëndrojmë të palëkundur në besimin që kishim në fillim. 15Prandaj thuhet: Sot,♦♦ në 

qoftë se e dëgjoni zërin e Perëndisë, mos jini kaq të pandreqshëm sa ishin atëherë të 

parët tuaj, të cilët ngritën krye kundër Tij. 
16Kush e dëgjoi zërin e Perëndisë dhe ngriti krye kundër Tij? A nuk ishin të gjithë ata 
që dolën nga Egjipti me anë të Moisiut? 17Kush ngjalli neveri te Perëndia për dyzet vjet? 
A nuk ishin ata që u rebeluan, kufomat e të cilëve ranë nëpër shkretëtirë? 18Perëndia 
tha solemnisht: Nuk do t’i pranoj kurrë në pushimin tim! Kë tjetër ka parasysh, përveç 
atyre që e kundërshtuan? 19Prandaj mund ta shohim përse nuk arritën në pikësynim: 
nuk qëndruan besnikë. 
________ 
♦ Sigurisht 40 vjet në errësirë u përgjigjen 40 viteve midis 30 dhe 70 viteve pas erës sonë. 
♦♦ para se të jetë tepër vonë. 
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Perëndia na mban gati shpëtimin e fundit 
Por premtimi që Perëndia u dha njerëzve për t’i pranuar në pushimin e tij, vlen 
edhe sot. Prandaj të mos jemi mendjelehtë, por të kemi kujdes që askush të mos e 

përbuzë këtë dhuratë. 2Lajmin për pushimin që jep Perëndia e kemi dëgjuar pikërisht 
si njerëzit në shkretëtirë. Por atyre lajmi nuk u vleu për asgjë, sepse nuk mjafton 
vetëm dëgjimi, por duhet edhe besimi. 3Në pushim do të hyjmë ne që besuam sipas 
fjalës që ka thënë: Unë u përbetova në zemërimin tim: Kurrë nuk do t’i pranoj në 

pushimin tim. A nuk janë të përfunduara të gjitha veprat e Perëndisë që nga krijimi i 
botës? 4Për ditën e shtatë thuhet: Ditën e shtatë Perëndia bëri pushim për të gjitha 

veprat e veta. 5Por, gjithashtu, në fragmentin e lartpërmendur thuhet: Kurrë nuk do t’i 

pranoj në pushimin tim! 6Atëherë duhet të ketë edhe njerëz të tjerë që do të pranohen, 
pasi të tjerët që e dëgjuan premtimin, u përjashtuan të parët për shkak të rebelimit të 
tyre. 7Prandaj Perëndia cakton edhe një ditë. Kjo është dita që quhet «sot» dhe për të 
cilën Davidi shumë kohë më vonë tha: Mos jini kaq të pandreqshëm kur ta dëgjoni sot 

zërin e Tij! 8Në qoftë se Joshua e kishte çuar popullin në këtë pushim,♦  atëherë nuk do 
të ishte fjala për një ditë tjetër. 9Kështu, mbetet një pushim i së shtunës për popullin e 
Perëndisë. 10Kush pranohet në këtë pushim, bën pushim për veprat e veta (të 
meritueshme) siç bëri pushim edhe Perëndia për veprat e veta ditën e shtatë. 11Të 
vrapojmë, pra, për të hyrë në atë pushim, që askush të mos mbarojë pas shëmbullit të 
së njëjtës padëgjesë. 
____________ 
♦  d.m.th. populli i rilindur duke banuar në një vend të rilindur (= pasqyrë e parajsës). Për shkak 
të mosbindjes së popullit kjo nuk u realizua për izraelitët. Realizimin e tij e presin ata që tani 
qëndrojnë besnikë. 
 
Ndihma për të qëndruar besnikë: a) Fjala e Perëndisë 
12Fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese. Ajo është më e mprehtë se çdo shpatë 
me dy tehe: hyn aq thellë, sa depërton në psikikën dhe shpirtin; hyn gjer në palcë; 
gjykon dëshirat dhe mendimet e njeriut. 13Para Perëndisë nuk ka asgjë për të fshehur. 
Gjithçka gjendet zhveshur e lakuriq para syve të Atij të cilit do t’i japim llogari. 
 
Ndihma për të qëndruar besnikë: b) Jezusi, kryeprifti ynë i madh 
(Lev 9,7; Dal 28,1; Ps 2,7; Ps 109,4) 
14Ne duhet të qëndrojmë në të vërtetën që pranuam, sepse kemi kryepriftin e madh që 
arriti në prani të Perëndisë, dhe ky është Jezusi, Biri i Perëndisë. 15Ai nuk u takon 
atyre që nuk kanë asnjë kuptim për dobësitë tona. Përkundrazi, kryeprifti ynë u vu në 
provë në çdo drejtim, po ashtu si dhe ne, e megjithatë mbeti pa mëkat. 16Prandaj t’i 
afrohemi fronit, mbi të cilin është ulur i Mëshirshmi (Perëndi). Kur të kemi nevojë për 
ndihmë, atje do të gjejmë gjithnjë dashurinë dhe mëshirën e tij. 

Çdo kryeprift i zgjedhur ndër bashkatdhetarët e tij ka për detyrë t’i përfaqësojë ata 
para Perëndisë dhe të kushtojë dhurata e flijime për mëkatet e tyre. 2Meqë ai vetë 

është njeri me dobësitë e tij, ka mëshirë për ata që nuk kanë mëkatuar me 
paramendim. 3Ai duhet të kushtojë flijime për mëkatet e veta dhe jo vetëm për mëkatet 
e popullit. 4Por askush nuk duhet ta marrë vetë këtë nder për t’u bërë kryeprift. Këtë ai 
e merr vetëm me thirrjen e Perëndisë, siç ndodhi me Aharonin. 5Edhe Mesia nuk e 
mori vetë nderin e kryepriftit. Perëndia i tha: Ti je Biri im, të emërova sot. 6Në një vend 
tjetër thuhet: Ti je kryeprifti im për amshim, sipas rendit të Melkicedekut. 
7Në kohën e jetës së tij në tokë Jezusi iu lut dhe i lypi me ofshama të mëdha dhe me lot 
Atij që ishte në gjendje ta shpëtonte nga vdekja. Lutja e tij (për qëndrueshmëri) u 
plotësua. 8Megjithëse ishte Biri i Perëndisë, ai mësoi të dëgjonte me anë të pësimit. 
9Pasi ia arriti qëllimit, tani mund t’i shpëtojë përgjithmonë të gjithë ata që i 
nënshtrohen, 10sepse Perëndia e emëroi kryeprift të përhershëm sipas rendit priftëror 
të Melkicedekut. 
 
Tregohuni të kujdesshëm 
(Zan 3,17-18) 
11Për këtë ka ende shumë për të thënë. Por ju e kuptoni me vështirësi, sepse jeni 
shumë të plogët nga mendja. 12Ju duhej që prej kohësh të ishit në gjendje t’i mësonit të 
tjerët. Në vend të kësaj, ju keni vetë nevojë të mësoni abëcënë e fjalës së Perëndisë. Ju 
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keni nevojë për qumësht dhe jo për ushqime të forta. 13Kush ushqehet me qumësht, 
është ende fëmijë që ende nuk ka përvojë për atë që është e drejtë ose e padrejtë. 
14Ushqimet e forta u takojnë të rriturve, të cilët e kanë ushtruar dhe mprehtur mendjen 
e tyre për të dalluar të mirën dhe të keqen. 

Sidoqoftë, t’i lëmë mënjanë mësimet fillestare për Mesinë dhe t’i drejtohemi asaj që 
u takon atyre që janë të rritur në fe. Të mos merremi edhe një herë me konceptet 

fillestare, si për shembull, me kthimin te Perëndia nga një jetë që të çon në vdekje, 2me 
pagëzime të ndryshme dhe me vënien e duarve, me ringjalljen nga të vdekurit dhe me 
gjyqin e fundit. 3Të shkojmë përpara! Dhe këtë do ta bëjmë, në dashtë Perëndia. 
4Përsa u përket atyre që u mësuan njëherë me udhën e Perëndisë, që shijuan dhuratën 
qiellore dhe u bënë pjesëtarë të Shpirtit të shenjtë,♦ është e pamundur që të fillojnë 
përsëri nga e para. 5Ata përjetuan se sa e besueshme është Fjala e Perëndisë, si dhe 
dhuratat e epokës mesianike që po vjen. 6Në qoftë se pas kësaj i kthejnë shpinën 
Perëndisë, mbi ta bie fajësia për kryqëzimin e Birit të Perëndisë, të cilin e turpërojnë 
botërisht. 
7Perëndia e bekon tokën e njomur me shiun që bie shpesh në të, dhe e cila pastaj 
prodhon bimë të dobishme për ata që e punojnë. 8Por toka që prodhon veçse murriza 
dhe ferra, nuk vlen për asgjë dhe rrezikohet të mallkohet nga Perëndia e në fund të 
digjet. 
9Por për ju, miq të dashur, kemi besim të plotë, edhe në qoftë se flasim kaq ashpër. Ne 
jemi të sigurtë se ju do të shpëtoni. 10Perëndia nuk është i padrejtë dhe nuk e harron 
atë që keni bërë. Ju i ndihmuat besimtarët e tjerë dhe veproni ende kështu. Me këtë, ju 
tregoni dashurinë tuaj ndaj Tij. 11Ne dëshirojmë vetëm që secili nga ju ta mbajë zellin e 
tij gjer në fund, që të plotësohet ajo për të cilën shpresoni. 12Nuk duam që të tregoheni 
të pakujdesshëm. Merrini për shembull ata që qëndruan të patundur në fe dhe 
duruan, e për këtë morën atë që u premtoi Perëndia. 
_______ 
♦ do të jetë midis besimtarëve ose gjatë shërbimit të Krishtit në Izrael. 
 
Premtimi i Perëndisë është i sigurt 
(Zan 22.16-17; Lev 16.2; Ps 109.4) 
13Perëndia i dha Avrahamit premtimin e vet dhe u përbetua me emrin e vet, sepse nuk 
mund të përbetohej me diçka më të lartë. 14Ai tha: Po të jap fjalën time se unë do të të 

bekoj dhe do të të jap shumë pasardhës. 15Avrahami priste me durim; prandaj edhe fitoi 
atë që i kishte premtuar Perëndia. 
16Kur njerëzit betohen, ata betohen në emër të më të lartit për ta përforcuar premtimin 
e tyre dhe për të larguar çdo dyshim. 17Edhe Perëndia e përforcoi premtimin e tij me 
betim. Me këtë, u dha njerëzve ndaj të cilëve u betua, sigurinë e patundur që qëllimi i 
tij është i pandryshueshëm. 18Ai donte të na jepte siguri të dyfishtë. Premtimi dhe 
betimi nuk mund të hidhen poshtë. Nuk ka mundësi që Perëndia të gënjejë për këtë 
gjë. Kjo na jep zemër të mbahemi pas asaj që u premtua. 19Shpresa jonë është për ne 
spirancë e fortë dhe e sigurt, e cila futet thellë deri në perden që gjendet në Tempullin 
qiellor. 20Atje Jezusi na ka shkuar përpara si ai që na ka hapur rrugën; ai u bë 
kryeprifti ynë i përhershëm sipas rendit të Melkicedekut. 
 
Kryeprifti Melkicedek 
(Zan 14,17-20; Nr 18,21) 

Ky – Melkicedeku – ishte mbret i (Jeru)salemit dhe prift i më të Lartit Perëndi. Kur 
Avra-hami u kthye nga beteja ku kishte mundur mbretërit, Melkicedeku i doli 

përpara dhe e bekoi. 2Atëherë Avrahami i dha të dhjetën e të gjitha atyre që kishte 
plaçkitur. Në fakt, fjala Melkicedek do të thotë: «mbret i drejtësisë». Meqë ishte mbret i 
Salemit, quhet edhe «mbret i paqes». 3Prindërit dhe gjenealogjia e tij nuk njihen, dhe 
periudha e jetës së tij nuk ka as fillim dhe as mbarim. Ai i ngjan Birit të Perëndisë dhe 
mbetet prift përgjithmonë. 
4Madhështia e tij njihet nga fakti që Avrahami i dha të dhjetën e plaçkës së tij të 
grabitur. 5Edhe ata që janë pasardhës të Levit dhe priftërinj, duhet t’i mbledhin të 
dhjetat nga populli izraelit. Ata i marrin nga atdhetarët e tyre, megjithëse janë 
pasardhës të Avrahamit. 6Por Melkicedeku, i cili nuk i takonte aspak popullit të 
Avrahamit, e mori të dhjetën nga Avrahami dhe e bekoi atë, të cilit Perëndia i kishte 
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dhënë premtimet e tij. 7Kush bekon, është pa dyshim më i madh se ai që e merr 
bekimin. 8Pasardhësit e Levit që marrin të dhjetën, janë njerëz të vdekshëm. Por në 
rastin e Melkicedekut, Avrahami e mori bekimin nga ai, për të cilin në Shkrimin e 
shenjtë nuk përmendet që vdiq. 9Në një farë kuptimi, kur Avrahami e dha të dhjetën, 
edhe Levi ia dha Melkicedekut të dhjetën, e pasardhësit e Levit janë ata që sot e marrin 
të dhjetën. 10Levi vërtet nuk kishte lindur ende atëherë, por ai ishte i pranishëm në 
farën e stërgjyshit të tij, Avrahamit, kur ky u takua me Melkicedekun. 
11Popullit të Izraelit iu dhanë udhëzime të qarta në Ligj për priftërinë e pasardhësve të 
Levit. Po të ishte arritur një marrëdhënie e përsosur dhe e përhershme me Perëndinë, 
atëherë nuk do të duhej të emërohej rishtas një prift si Melkicedeku. Atëherë 
priftërinjtë sipas rendit të Aharonit do të kishin mjaftuar. 12Por kur ndërrohet priftëria, 
atëherë do të ndërrohet edhe Ligji. 13Dhe vërtet, Zoti ynë (Jezusi), për të cilin është fjala 
në këto premtime, i takon një fisi tjetër. Asnjë anëtar i fisit të tij nuk kishte shërbyer 
ndonjëherë tek altari, 14sepse, që prej lindjes, Zoti ynë i takonte fisit të Judës, të cilin 
Moisiu nuk e përmendi kur foli për priftërinë. 
 
Melkicedeku i dytë 
(Ps 109,4; Lev 9,7) 
15Priftëria levitike nuk ishte në gjendje t’i vinte izraelitët në një marrëdhënie të përsosur 
me Perëndinë. Kjo dihet nga fakti që Perëndia emëroi një prift tjetër, d.m.th. njërin 
sipas rendit të Melkicedekut, 16i cili u bë prift jo në bazë të rregullores së Ligjit, por në 
bazë të jetës së tij (hyjnore) të përjetshme.  

17Në Shkrimin e shenjtë thuhet: Ti je prifti im përgjithmonë sipas rendit të Melkicedekut. 
18Rregullorja e mëparshme shfuqizohet, sepse është e dobët dhe e padobishme. 19Ligji i 
Moisiut nuk ishte në gjendje t’i çonte izraelitët në një marrëdhënie të përsosur dhe të 
përhershme me Perëndinë. Tani hidhet një themel më i mirë për të ardhmen, në bazë 
të së cilës mund t’i afrohemi Perëndisë. 
20Kjo vërtetohet me anë të betimit të Perëndisë. Kur emëroheshin priftërinjtë e tjerë, 
nuk kishte betim. 21Por Jezusi u bë prift me anë të betimit. Zoti i tha: Unë u betova dhe 

nuk e tërheq premtimin tim: ti je prift i përhershëm. 
22Në bazë të këtij ndryshimi, Jezusi na jep garanci për besëlidhje më të mirë. 23Por ka 
edhe një ndryshim tjetër: priftërinjtë e tjerë ishin të shumtë. Në të vërtetë, ata duhej të 
vdisnin dhe vdekja i pengonte që të vazhdonin veprimtarinë e tyre. 24Ndërsa Jezusi 
jeton përgjithmonë, dhe priftëria e tij është e përhershme. 25Për këtë arsye ai mund t’i 
shpëtojë përgjithmonë të gjithë ata që i afrohen Perëndisë me anë të tij: Ai jeton 
përgjithmonë për të ndërhyrë për ta te Perëndia. 
26Jezusi është kryeprifti që na duhet: ai është i shenjtë, nuk ka asgjë të dënueshme 
dhe është pa të meta. Ai u nda nga njerëzit mëkatarë dhe u ngrit në qiell. 27Ai nuk ka 
nevojë të kushtojë çdo ditë flijim, më parë për fajet e tij dhe pastaj për ato të popullit, si 
kryepriftërinjtë e tjerë. Këtë ai e bëri një herë e përgjithmonë kur flijoi veten.  28Në bazë 
të Ligjit të Moisiut, kryepriftërinj u emëruan njerëz me të meta; por sipas betimit 
hyjnor që e zëvendësoi Ligjin, kryeprift u emërua Biri që e përfundoi punën e tij një 
herë e përgjithmonë. 
 
Kryeprifti i besëlidhjes së re 
(Ps 109,1; Dal 25,40; Jer 31,31-34) 

Tani po vij te pika kryesore: një kryeprift të tillë e kemi: ai u ul në fron në qiell në 
anën e djathtë të plotfuqishmërisë së Perëndisë madhështor. 2Ai shërben si prift në 

shenjtëroren e vërtetë, të cilën nuk e ndërtoi njeriu, por Zoti. 
3Çdo kryeprift emërohet që t’i kushtojë Perëndisë dhurata dhe flijime. Prandaj edhe 
kryeprifti ynë duhet të ketë pasur diçka për të kushtuar. 4Po të ishte në tokë, nuk do të 
mund të bëhej prift, sepse këtu ka priftërinj që kushtojnë flijime sipas rregulloreve të 
Ligjit. 
5Ata shërbejnë, sidoqoftë, në një shenjtërore që është pasqyrë e shenjtërores së vërtetë, 
e cila gjendet në qiell. Për këtë, kur Moisiu e ndërtoi Tendën e shenjtë, Perëndia i tha: 
Respektoje modelin që t’u tregua në mal. 
6Por Jezusi është thirrur për një shërbim priftëror shumë më të lartë nga ai i 
priftërinjve në tokë. Prandaj ai e lidh popullin e tij me Perëndinë me anë të një 
besëlidhjeje më të mirë, sepse ajo është themeluar mbi bazën e premtimeve për gjëra 
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më të mira. 7Po të kishte qenë besëlidhja e parë pa të meta, nuk do të kishte pasur 
nevojë për të dytën. 8Por Perëndia duhej ta qortonte popullin e vet kështu: Edhe pak, – 

thotë Zoti, – dhe unë do të lidh një besëlidhje të re me popullin e Izraelit dhe të Judës. 
9Ajo nuk do të jetë e ngjashme me besëlidhjen që bëra me të parët tuaj, kur i mora për 

dore dhe i nxora nga Egjipti. Ata nuk iu përmbajtën kësaj besëlidhjeje, prandaj i braktisa 

– thotë Zoti. 10Besëlidhja, që unë do të lidh më vonë me popullin e Izraelit, do të jetë e 

ndryshme: unë do t’i ngulit ligjet e mia në shpirtin e tyre dhe do t’i shkruaj në zemrat e 

tyre. Atëherë do të jem Perëndia e tyre, dhe ata do të jenë populli im. 11Atëherë askush 

nuk do të ketë nevojë ta mësojë të afërmin, as edhe t’i thotë vëllait të tij: «Njihu me Zotin!», 

sepse të gjithë do të më njohin, që nga më i vogli dhe deri te më i larti ndër ta. 12Unë do të 

kem mëshirë për ta me gjithë mosbindjen e tyre dhe nuk do ta marr më parasysh fajin e 

tyre. 
13Kur Perëndia flet për një besëlidhje të re, e shpall, kështu, të parën të vjetruar. Por 
ajo që është e vjetruar dhe e përdorur, është afër zhdukjes. 
 
Rendi i vjetër dhe rendi i ri 
(Dal 25,23 – 30,31-40; 26,1-30; 16,33; 25,10-16; 30,1-6; Nr 17,8-10; Br 10,3-5; Dal 25,18-22; Nr 
18,2-6; Lev 16,2-34; Lev 16,15-16; Nr 19,9,17-19; Lev 16,15-16; Nr 9,9.17-19; Dal 24,6-8; Lev 
8,15, Lev 17,11) 
 

Por, besëlidhja e parë kishte rregulloret e saj të kultit dhe shenjtëroren, por 
tokësore. 2Ishte ngritur një tendë e jashtme, që quhej shenjtërorja e jashtme, për të 

përmbajtur shandanin dhe tryezën me bukë. 3Pas perdes së dytë ishte një tendë tjetër 
që quhej  shenjtërorja e brendshme. 4Altari i artë i temjanit i përkiste kësaj 
shenjtëroreje, si dhe arka e besëlidhjes – e praruar nga të gjitha anët. Brenda në këtë 
arkë ishin ena e artë me manë, shkopi i Aharonit që kishte lulëzuar, dhe dy rrasat e 
detyrimeve ligjore të besëlidhjes. 5Mbi arkë ishin engjëjt rojtarë që shënonin praninë e 
Perëndisë. Krahët e tyre ishin hapur mbi vendin ku lahej faji.♦  Por tani nuk do të 
flasim hollësisht për këto. 
6E gjithë shenjtërorja, pra, përbehej nga dy pjesë. Priftërinjtë hyjnë çdo ditë në pjesën e 
jashtme. 7Në pjesën e brendshme kishte të drejtë të hynte vetëm kryeprifti; dhe ai 
vetëm një herë në vit. Ai sillte me vete pak gjak dhe ia kushtonte atë Perëndisë për 
veten e tij dhe për popullin, i cili ishte fajtor pa paramendim. 
8Me këto mësime Shpirti i shenjtë sqaron: derisa ekzistonte pjesa e jashtme e tendës, 
hyrja në shenjtëroren e pranisë së Perëndisë nuk ishte ende e hapur. 9Kjo është është 
vetëm një pasqyrë e asaj që u realizua në kohën tonë. Në këtë pjesë kushtohen flijime 
dhe dhurata që nuk janë aspak të mjaftueshme. Kush i kushton ato, nuk mund të 
arrijë një marrëdhënie të përsosur me Perëndinë. 10Në kultin e tij, ai që kryen 
shërbesën, duhet të marrë parasysh vetëm rregulloret e jashtme për ushqimin dhe për 
pijen, si dhe për larjet e ndryshme fetare.  
Këto rregullore ishin në fuqi vetëm derisa Perëndia të paraqiste rendin e tij të ri.  
11Ndërkohë Mesia ka ardhur. Ai është kryeprifti që sjell pajtimin e vërtetë. Ai ka kaluar 
nëpër tendën, e cila është më e lartë dhe më e përsosur, të cilën nuk e ndërtuan 
njerëzit, pra, që nuk i takon kësaj bote. 12Ai hyri një herë e përgjithmonë në 
shenjtëroren e pranisë së Perëndisë, jo në saje të (derdhjes) së gjakut të cjepve dhe 
mëzetërve; përkundrazi, hyri në bazë të (derdhjes së) gjakut të vet. Kështu i ka larë një 
herë e përgjithmonë mëkatet tona. 13Njerëzit që janë të papastër, sipas rregulloreve 
fetare, spërkaten me gjakun e cjepve dhe të mëzetërve, si dhe me hirin e lopës, dhe 
kështu, pastrohen përjashta nga ndyrësia. 14Por me anë të gjakut të Mesisë arrihet 
shumë e më tepër. Në saje të shpirtit të tij hyjnor Mesia ia kushtoi veten Perëndisë si 
flijim pa të meta dhe kështu gjaku i tij e pastron ndërgjegjen tonë nga kotësia e jetesës 
sonë të mëparshme, që t’i shërbejmë Perëndisë së gjallë. 
_________ 
♦ pajtimore – kapaku i arkës. 
 
Mesia është administratori i besëlidhjes së re 
15Kështu, Mesia bëri të mundur besëlidhjen e re. Me anë të kësaj besëlidhjeje, atyre që 
janë thirrur nga Perëndia, u premtohet jeta e përjetshme. Kjo u bë e mundur sepse 
Njëri vdiq për t’i çliruar ata nga pasojat e mosbindjes së tyre të kryer nën besëlidhjen e 
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parë. 
16Me besëlidhjen që lidh Perëndia, ndodhi si me testament. Kur ai të hapet, duhet të 
provohet se hartuesi ka vdekur. 17Derisa është gjallë hartuesi, testamenti nuk është në 
fuqi; ai hyn në fuqi vetëm me vdekjen e tij. 18Kështu, besëlidhja e parë hyri në fuqi 
vetëm me derdhjen e gjakut. 19Pasi Moisiu ia shpalli popullit të gjitha rregulloret që 
janë të caktuara me Ligj, mori gjakun e cjepve dhe të mëzetërve, e përzjeu me ujë, me 
hisop e me lesh të kuq dhe spërkati me të librin e Ligjit dhe të gjithë popullin. 20Ai tha: 
Me këtë gjak vuloset besëlidhja që Perëndia ka bërë me ju. 21Moisiu spërkati me gjak 
edhe tendën dhe të gjitha enët që përdoreshin për shërbesën fetare. 22Në të vërtetë, 
sipas Ligjit, pothuajse gjithçka pastrohet me gjak, dhe pa derdhje gjaku nuk ka falje. 
 
Flijimi i Mesisë heq të gjitha mëkatet një herë e përgjithmonë 
(Is 53,12; Ps 39.7-9; Dal 29.38; Ps 109.1; Jer 31,33; 31,34) 
23Të gjitha kopjet e realiteteve qiellore duhen pastruar në të njëjtën mënyrë, ndërsa për 
origjinalet qiellore nevojiten flijime më të mira. 24Mesia nuk hyri në një shenjtërore 
tokësore – në një kopje të shenjtërores së vërtetë. Ai hyri drejt në qiell, që të na 
përfaqësojë para Perëndisë. 25Kryeprifti i popullit hebre hyn çdo vit në shenjtërore me 
gjakun e një kafshe, por Mesia nuk ka nevojë ta flijojë veten shumë herë. 26Përndryshe, 
do t’i ishte dashur të vuante shumë herë që nga krijimi i botës. Në vend të kësaj, u 
paraqit tani, në fund të kësaj kohe, për të asgjësuar mëkatin një herë e përgjithmonë 
duke flijuar vetveten.  

27Ashtu siç vdes çdo njeri vetëm një herë – e pastaj vjen gjyqi – 28ashtu edhe Mesia u 
flijua vetëm një herë për të shlyer mëkatet e të gjithëve. Kur të shfaqet për herën e 
dytë, nuk do të vijë për të shlyer mëkatet, por për të përsosur të gjithë ata që e presin. 

Ligji jepte vetëm një pasqyrë ♦ për atë që Perëndia donte ta kryente për njerëzit 
në të ardhmen. Vit për vit i kushtoheshin gjithnjë të njëjtat flijime. Si mund t’i 

vinte Ligji me këto flijime njerëzit përherë në një marrëdhënie të përsosur me 
Perëndinë, para të cilit paraqiteshin? 2Në qoftë se njerëzit do të ishin pastruar një herë 
e përgjithmonë nga mëkatet e tyre dhe do të dihej se ishin të falur, do ta kishin 
ndërprerë kushtimin e flijimeve të tilla. 3Por në të vërtetë, me anë të flijimeve njerëzit i 
përkujtonin përsëri mëkatet e tyre vit për vit. 4Gjaku i mëzetërve dhe i cjepve nuk 
mund t’i shlyejë mëkatet kurrë. 
5Prandaj, kur erdhi në botë, Mesia i tha Perëndisë: Për ty nuk ishin kryesorja as flijimet 

e kafshëve dhe as dhuratat, por ti më dhe një trup. 6Për ty flijimet e përkushtimit dhe 

flijimet e pajtimit nuk ishin kryesorja. 7Atëherë unë thashë: Ja, unë jam në dispozicionin 

tënd, o Perëndi. Dua të bëj atë që ti kërkon prej meje, siç është parathënë për mua në 

Shkrimin e shenjtë! 8Së pari thotë: Për ty as flijimet e kafshëve, as dhuratat, as flijimet e 

përkushtimit dhe as flijimet e pajtimit nuk ishin kryesorja, megjithëse të gjitha këto 
flijime caktohen nga Ligji. 9Pastaj tha: Ja, unë jam në dispozicionin tënd, o Perëndi. Dua 

të bëj atë që ti kërkon prej meje.  
Kështu, flijimet e mëparshme anulohen dhe zëvendësohen me flijimin e vetvetes. 
10Kështu, ai bëri atë që kërkonte Perëndia prej tij. Ai e flijoi trupin e vet, dhe me anë të 
kësaj ne jemi vënë përherë në një marrëdhënie të përsosur me Perëndinë. 
11Çdo prift e bën përditë shërbesën e kultit dhe kushton shumë herë të njëjtat flijime. 
Por këto nuk janë në gjendje ta vënë adhuruesin në një marrëdhënie të përsosur me 
Perëndinë. 12Përkundrazi, Mesia kushtoi për të gjitha mëkatet një flijim të vetëm.  
Pastaj u ul në anën e djathtë të Perëndisë. 13Atje ai pret që Perëndia t’i nënshtrojë atij 
të gjithë armiqtë. 14Kjo tregon se me një flijim të vetëm i vuri në një marrëdhënie të 
përsosur të gjithë ata që i pastroi. 
15Për këtë dëshmon edhe Shpirti i shenjtë kur thotë: 16Besëlidhja, që unë do të lidh me 

ta këto ditë, do të jetë e ndryshme – thotë Zoti. – Do t’i shkruaj ligjet e mia në zemrat e 

tyre dhe do t’ua ngulis ato në shpirt. 17Nuk do t’i marr më parasysh mëkatet e tyre, as 

veprat e tyre të këqija. 18Pasi ato janë të falura, nuk ka më nevojë për flijime të tjera. 
________ 
♦ jo aludim për platonizmin, por për tipologji judaike. 
 
Mos hiqni dorë, por mbahuni! 
(Lev 8,30; Ezek 36,25; Is 26,11; Br 17,6; 19,15; Dal 24,8; Br 32,35-36) 
19Meqë Jezusi flijoi gjakun e tij, vëllezër të dashur, kemi hyrje të lirë në shenjtëroren më 
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të lartë. 20Ai na ka hapur nëpër perde një udhë të re për në jetë. – Perdja përfaqëson 
trupin e tij të vdekshëm. – 21Ne kemi një kryeprift që kryeson mbarë popullin e 
Perëndisë. 22Prandaj t’i afrohemi Perëndisë me zemër të hapur dhe me besim të sigurt, 
sepse ndërgjegjja jonë është pastruar nga çdo faj, dhe trupi ynë është larë me ujë të 
pastër. 23Të qëndrojmë në shpresën, në të cilën besuam. Të mos lëkundemi; sepse 
Perëndia, e cila dha premtimet, e mban fjalën. 
24Të kujdesemi për njëri-tjetrin dhe të nxitemi për dashuri dhe vepra të mira. 25Disa e 
bënë zakon të largoheshin nga mbledhjet e kishës. Kështu nuk është mirë: më mirë 
jepini zemër njëri-tjetrit, sepse ju e shihni që dita ♦ kur Zoti do të vijë, po afrohet. 
26Në qoftë se vullnetarisht mëkatojmë, pasi e morëm njohurinë e së vërtetës, nuk ka më 
fli për mëkate, 27por vetëm pritje të tmerrshme të gjyqit dhe të vapës së zjarrit që do t’i 
përpijë kundërshtarët. 28Kush shkel Ligjin e Moisiut, do të vritet pa mëshirë në qoftë se 
faji i tij përcaktohet nga dy ose tre dëshmitarë. 
29Merreni me mend ç’ndëshkim më të rëndë do të meritojë ai që e përbuz Birin e 
Perëndisë dhe që e quan të parëndësishëm gjakun e Besëlidhjes, me të cilin është 
pastruar, dhe e shan Shpirtin e Atij të cilit ia di për nder mëshirën. 30E njohim Atë që 
tha: Unë do të hakmerrem dhe do t’i dënoj rëndë për të gjithë ligësinë e tyre. Po ashtu 
thuhet: Zoti do ta gjykojë popullin e tij. 31Sa e tmerrshme do të jetë për një njeri të tillë 
që të bjerë në duart e Perëndisë së gjallë! 
_________ 
♦ jo vetëm dita e kthimit të Mesisë, por edhe dita e shkatërrimit të Jerusalemit. Në mendjen e 
besimtarëve të dyja ishin sinonimike.  
 
Guximi dhe besimi 
32Kujtohuni se si dhatë prova më parë, kur sapo u njohët me të vërtetën. Atëherë u 
desh të duronit një luftë të ashpër dhe të gjatë: 33herë ju fyen publikisht dhe ju 
keqtrajtuan, herë u solidarizuat me të keqtrajtuarit. 34Ju vuajtët bashkë me anëtarët e 
kishës suaj që ishin në burg. Kur e konfiskuan pasurinë tuaj, ju duruat me gëzim, 
sepse e dinit që keni një pasuri më të mirë, të cilën njerëzit nuk mund t’jua marrin.♦ 
35Mos e hidhni tutje besimin tuaj, sepse ju pret një shpërblim i madh në qoftë se 
qëndroni besnikë. 36Ju duhet të qëndroni të patundur dhe të bëni atë që kërkon 
Perëndia. Vetëm atëherë do ta merrni atë që ju është premtuar. 37Në Shkrimin e 
shenjtë Perëndia thotë: Edhe pak dhe Mesia do të vijë. Ai nuk do të vonohet. 38Ai që i 

beson Perëndisë, merr pafajësinë dhe do të jetojë, por, nëse bie nga besimi, për atë nuk 

do të dua t’ia di. 
39Ne nuk u takojmë atyre njerëzve që heqin dorë nga feja, dhe për këtë humbasin. 
Përkundrazi, ne u takojmë atyre që mbeten besnikë dhe fitojnë jetën e përjetshme. 
________ 
♦ aludim i mundshëm për dëbimin e hebrenjve nga Roma me 49 të erës sonë. 
 
Shembujt e besimit 
(Zan 1:1; Ps 32,6.9; Zan 4,3-10; 5,21-24; 6,13-22; 12,1-5; 35,27; 18,11-14; 21,2; 15,5; 22,17; 
32,12; 23,4; 1 Kron 29,15; Ps 38,13; Zan 22,1-14; 21,12; 27,27-29,39-40, 47,31 – 48,20; 50,24-
25; Ezek 13-19; Dal 1,22; 2,2; 2,10-12; Dal 12,21-30; 14,21-31; Hab 6,12-21; 2,1-21; 6,22-25, 
Gjq 4,6 – 5,31; 6,11 – 8,32; 11,1 – 12,7; 13,2-16,31; 1 Sam 1,1 – 25,1; 1,16 – 1 Mbr 2,11, Dan 
6,1-27; 3,1-30, 1 Mbr 17,17-24; 2 Mbr 4,25-37; 2 Mak 6,18 – 7,42; 1 Mbr 22,26-27; 2 Kron 
18,25-26; Jer 20,2; 37,15; 38,6; 2 Sam 24,21) 
 

Besimi te Perëndia quhet: mbështetja në premtimet e tij për të ardhmen, siguria 
për atë që është ende e padukshme. 2Me një besim të tillë njerëz shembullorë të 

kohërave të mëparshme fituan miratimin e Perëndisë. 
3Meqë i besojmë fjalës së Perëndisë, e dimë se bota u krijua me anë të fjalës së tij; 
gjithësia e dukshme doli nga duart e Perëndisë së padukshëm. 
4Meqë Abeli i besoi fjalës së Perëndisë, ai i kushtoi një flijim më të mirë se atë që i 
kushtoi i vëllai Kaini. Meqë i besoi fjalës së tij, u vu në rregull me Perëndinë, dhe 
Perëndia i pranoi dhuratat e tij. Megjithëse Abeli vdiq, ai flet përsëri në saje të besimit 
të tij. 
5Meqë Henoku i besoi fjalës së Perëndisë, u mor drejtpërdrejt në qiell te Perëndia dhe 
nuk vdiq. Askush nuk mund ta gjente, sepse Perëndia e kishte larguar nga bota. Në 
Shkrimin e shenjtë, thuhet për të se i kishte pëlqyer Perëndisë para se të tregohej për 
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këtë ngjarje. 6Askush nuk mund t’i pëlqejë Perëndisë, në qoftë se nuk i beson atij. 
Kush do t’i afrohet Perëndisë, duhet të jetë i bindur se Ai ekziston dhe i shpërblen ata 
që e kërkojnë. 
7Meqë i besoi fjalës së Perëndisë, pasi ai e kishte paralajmëruar për katastrofën që po 
afrohej – e kjo ende nuk shihej – Noahu i zbatoi udhëzimet e Tij duke ndërtuar anijen, 
në të cilën shpëtoi ai bashkë me tërë familjen e tij. Me veprimin e tij ai dëshmoi kundër 
botës (rebeluese) dhe siguroi për vete marrëdhënien e drejtë me Perëndinë, e cila vjen 
nga besimi.♦ 
8Meqë Avrahami i besoi fjalës së Perëndisë, dëgjoi kur e thirri Perëndia. Mori rrugën 
për në një vend të cilin duhej ta merrte trashëgim, dhe e la vendlindjen e tij pa ditur se 
ku po shkonte. 9Meqë i besoi fjalës së Perëndisë, banoi si i huaj në vendin që i kishte 
premtuar Perëndia. Banoi në tenda bashkë me Izakun dhe Jakovin, të cilët kishin 
marrë të njëjtin premtim, 10sepse priste qytetin me themele të sigurta, të cilin ia kishte 
hartuar dhe ndërtuar vetë Perëndia. 
11Meqë Avrahami i besoi fjalës së Perëndisë, mori fuqinë për t’u bërë baba kur ishte i 
thyer në moshë dhe kur gruaja e tij nuk mund të lindte më fëmijë. Ai ishte i bindur që 
Perëndia do ta mbante premtimin e tij. 12Kështu, ky njeri i vetëm, i cili ishte pothuajse i 
vdekur, pati aq pasardhës sa ka yje në qiell ose kokrriza rëre në bregun e detit. 
13Avrahami, Izaku dhe Jakovi vdiqën duke i besuar Perëndisë. Ata nuk e kishin marrë 
atë për të cilën kishte folur Perëndia, por e panë nga larg dhe u gëzuan për këtë. Ata 
thoshin hapur se ishin vetëm të huaj dhe banorë të përkohshëm në tokë. 14Kush flet 
kështu, tregon se kërkon atdheun. 15Ata nuk kishin mall për atdheun që kishin lënë; 
përndryshe, do të ishin kthyer atje. 16Ata kishin më tepër mall për një atdhe më të 
mirë, për atdheun qiellor; prandaj Perëndia nuk ngurron të quhet Perëndia e tyre, 
Perëndia e Avrahamit, Izakut dhe Jakovit. Zoti u ka ndërtuar një qytet ku ata mund të 
banojnë. 
17Meqë Avrahami i besoi fjalës së Perëndisë, ai e solli birin e tij, Izakun, për t’ia 
kushtuar atij si flijim, kur Perëndia e vuri në provë. Ai ishte gati ta flijonte birin e tij të 
vetëm, 18megjithëse Perëndia i kishte premtuar: Me anë të Izakut do të marrësh 

pasardhës. 19Avrahami ishte plotësisht i bindur që Perëndia ishte i aftë për ta kthyer 
përsëri në jetë. Prandaj, në një farë kuptimi, e rifitoi birin e tij nga vdekja. 
20Meqë Izaku i besoi fjalës së Perëndisë, ai i tha bekimet e testamentit të tij drejtuar 
Jakovit dhe Esavit duke qenë i bindur se fjalët e bekimit do të realizoheshin. 
21Meqë Jakovi i besoi fjalës së Perëndisë pak para vdekjes, i tha bekimet e testamentit 
të tij drejtuar dy bijve të Josefit. I mbështetur te shkopi i tij, u përkul thellë para 
Perëndisë. 
22Meqë Josefi i besoi fjalës së Perëndisë, ai mund të fliste për daljen e ardhshme të 
izraelitëve nga Egjipti dhe mund të jepte udhëzime për kthimin e eshtrave të tij në 
Izrael. 
23Meqë prindërit e Moisiut i besuan fjalës së Perëndisë, ata e mbajtën të fshehur për tre 
muaj pas lindjes së tij. Ata panë se ai ishte fëmijë i bukur dhe nuk kishin aspak frikë 
ta kundërshtonin urdhrin e mbretit egjiptian. 
24Meqë Moisiu i besoi fjalës së Perëndisë, nuk pranoi që, kur ishte i rritur, ta quanin 
«bir të bijës së mbretit». 25Ai parapëlqeu të solidarizohej me popullin e Perëndisë në 
vuajtjet e tyre, në vend që të gëzojë për pak kohë dëfrimin e mëkatit. 26Ai ishte i bindur 
se të gjitha pasuritë e Egjiptit nuk kishin asnjë vlerë në krahasim me përbuzjen që 
merrte përsipër si parahijë e Mesisë. Ai mendonte për shpërblimin që e priste. 
27Meqë Moisiu i besoi fjalës së Perëndisë, ai e la Egjiptin dhe nuk kishte frikë nga 
zemërimi i mbretit. Ai kishte parasysh Perëndinë e padukshëm, dhe për këtë nuk 
pranoi të kthehej. 
28Meqë Moisiu i besoi fjalës së Perëndisë, ia kremtoi Pashkën. Dha urdhër t’i spërkatin 
dyert me gjak, që engjëlli vrasës të mos i prekte bijtë e parëlindur të Izraelit. 
29Meqë izraelitët i besuan fjalës së Perëndisë, ata kaluan nëpër Detin e Kuq si nëpër 
tokë të thatë. Kur egjiptianët e provuan këtë, u mbytën të gjithë. 
30Muret e Jerihos u rrëzuan, sepse izraelitët i besuan fjalës së Perëndisë, pasi populli e 
qarkoi qytetin për shtatë ditë. 
31Prostituta Rahava i priti mirë zbuluesit izraelitë, sepse i besoi fjalës së Perëndisë. Për 
këtë arsye nuk e vranë bashkë me të tjerët që kishin ngritur krye kundër Perëndisë. 
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32A duhet t’i numëroj edhe të tjerët një nga një? Sigurisht, nuk do të më dilte koha të 
flisja për Gidonin, për Barakun, për Samsonin, për Jiftahun, për Davidin, për 
Samuelin dhe për profetët. 33Meqë i besuan fjalës së Perëndisë, ata luftuan kundër 
mbretërve dhe dolën fitimtarë. Sunduan me drejtësi dhe përjetuan realizimin e 
premtimeve të Perëndisë. Ua mbyllën gojën luanëve 34dhe shuan nxehtësinë e zjarrit. I 
shpëtuan vdekjes së dhunshme. Ishin të dobët dhe u bënë të fortë. Luftuan si heronj 
dhe dëbuan ushtritë e huaja. 35Gratë që i besuan fjalës së Perëndisë, i rifituan të 
vdekurit. Disa vdiqën nën torturë. Nuk pranuan ta shkëmbenin mohimin e fesë me 
çlirimin e propozuar, sepse ishin të bindur për një jetë më të mirë dhe të re që po i 
priste. 36Edhe të tjerët u vunë në lojë, u rrahën me kamxhik, u lidhën në pranga dhe u 
futën në burg. 37U vranë me gurë, u sharruan dhe u ekzekutuan me shpatë. U endën 
të veshur me lëkura delesh dhe me lëkura dhish. U varfëruan, u përndoqën dhe u 
keqtrajtuan. U endën si të arratisur nëpër shkretëtira e nëpër male dhe jetuan në 
shpella dhe gropa dheu. 38Bota ishte tepër e keqe për ta pranuar vlerën e tyre. 
39Të gjithë këta e morën dëshminë e mirë me anë të besimit të tyre, e megjithatë asnjëri 
prej tyre nuk e mori atë që i ishte premtuar. 40Për hirin tonë Perëndia kishte hartuar 
një plan më të gjerë, sepse nuk donte që ata ta arrinin ringjalljen për jetën e 
përjetshme pa ne. ♦♦ 
___________ 
♦ d.m.th. bota u tregua fajtore, kurse Noahu u tregua i pafajshëm. ♦♦ Kjo do të thotë se 
besimtarët e DhV do të ringjallen në të njëjtën kohë me Kishën. Ndonëse shumë nga ato që u 
tha më sipër nuk kishin atë që ne mund të quhonim një besim shpëtues, ata ishin në gjendje të 
përgjigjen kur Ungjilli u predikua atyre më vonë nga Krishti kur zbriti aty ku ishin pas vdekjes së 
tij dhe para ringjalljes së tij. 
 
Disiplina e Perëndisë 
(Job 5,17; Fu 3,11-12) 

Të gjithë këta dëshmitarë që na rrethojnë si një re, mund të na japin një 
shembull. Prandaj të lirohemi nga gjithçka që na rëndon, e sidomos nga mëkati 

që ngjitet kaq lehtë te ne. Të përballojmë garën e vrapimit, në të cilën hymë. 2Në të të 
mos e humbasim Jezusin nga shikimi. Ai na ka shkuar përpara në rrugën e besimit 
dhe do të na çojë në pikësynim. Mori përsipër kryqin dhe duroi një vdekje kaq të 
tmerrshme, sepse po e priste një gëzim shumë i madh. Tani është ulur në fronin në 
anën e djathtë të Perëndisë. 
3Merreni me mend se çfarë duhej të duronte dhe se si e mori përsipër mbarë 
armiqësinë e njerëzve mëkatarë. Kjo do t’ju ndihmojë që të mos ju lëshojë zemra e të 
mos hiqni dorë. 4Në luftën tuaj kundër mëkatit ende nuk u bë çështje jete a vdekjeje. 
5Mos i harruat fjalët që japin zemër, të cilat Perëndia jua drejton juve si fëmijëve të tij: 
Pranoje, o biri im, kur Zoti të disiplinon! Mos të të lëshojë zemra kur ai të godet!  6Njeriun 

që Zoti e do, e edukon me disiplinë, dhe njeriun që ai e pranon për bir, e rreh edhe me 

thupër. 
7Prandaj durojini të rrahurat. Perëndia ju trajton si fëmijët e tij. A ka djalë të cilin 
babai nuk e edukon me disiplinë? 8Kështu i edukon Perëndia të gjithë fëmijët e tij. Po 
të mos ishte kështu, ju nuk do të ishit fëmijë të ligjshëm. 9Etërit tanë tokësorë na 
edukuan me disiplinë, dhe ne i nderuam për këtë. Aq më tepër duhet t’i nënshtrohemi 
Atit tonë qiellor, që të fitojmë jetën e përjetshme. 10Etërit tanë tokësorë na disiplinuan 
për pak kohë, ashtu siç ua merrte mendja. Por Perëndia sillet me ne për të mirën tonë 
(të përjetshme), që t’i përshtatemi karakterit të tij. 11Në çastin kur disiplinohemi, jemi të 
trishtuar dhe të palumtur. Por më vonë tek të gjithë ata që u edukuan me këtë 
disiplinë, vërehet që kjo ishte e mirë dhe na solli pajtimin me karakterin e Perëndisë, 
dhe në këtë mënyrë paqen. ♦ 

_____ 
♦ Apostulli mendon për persekutim që lejon Perëndia për të forcuar besimin tonë. Kjo disiplinë 
na mban në rrugën e duhur 
 
Rëndësia e kohës 
(Is 35,3; Fu 4,26; Br 29,18; Zan 25,29-34; 27,30-40; Dal 19.16-22; 20,18-21; Br 4,11-12; 5,22-
27, Dal 19,12-13; Br 9,19; Zan 4,10; Dal 20,22; Hag 2,6; Br 2,24) 
12Mblidheni veten, që fuqia të rrjedhë përsëri në duart tuaja të lodhura dhe në gjunjët 
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tuaj të molisur! 13Shkoni në rrugë të drejta, që këmbët e çaluara të mos ndrydhen më, 
por që të shërohen përsëri. 
14Përpiquni për paqen me të gjithë njerëzit dhe për një jetë në përputhje me vullnetin e 
Perëndisë. Kush nuk e përfill këtë, nuk do ta shohë Zotin. 15Kujdes që askush të mos e 
marrë kot mëshirën e Perëndisë. Kujdes që askush të mos lëshojë rrënjë të helmuara 
dhe të shkaktojë turbullim ose ta molepsë bashkësinë. 16Askush prej jush të mos bëjë 
një jetë të shthurur siç bëri Esavi. Meqë nuk kishte respekt për Perëndinë, ai i shiti të 
drejtat e parëlindësisë vetëm për një të ngrënë. 17Kur më vonë deshi të merrte bekimin 
e të atit, u refuzua. Ai nuk arriti ta ndërronte atë që kishte bërë, megjithëse u përpoq 
ta bënte këtë me lot. 
18Ju nuk iu afruat malit të Sinait, të cilin mund ta preknit. Ju nuk keni ardhur te 
flakët e zjarrit, as te errësira, as te stuhia, 19as te tingulli i trumbetës, as te zëri që 
gjëmonte. Kur e dëgjoi këtë zë, populli u lut që të mos i fliste më. 20Nuk mund ta 
duronin urdhrin: Asnjë shtazë të mos e prekë malin; ndryshe, vritet me gurë! 21Pamja 
ishte aq e tmerrshme, saqë edhe Moisiu tha: Po dridhem nga frika. 
22Përkundrazi, ju iu afruat malit të Cionit dhe qytetit të Perëndisë së gjallë. Ky qytet 
është Jerusalemi qiellor me numrin e pamasë të engjëjve të tij. 23Ju keni ardhur te 
mbledhja e festimit të atyre me të drejtat e bijve të parëlindur të Perëndisë, emrat e të 
cilëve janë shkruar në qiell. Ju keni ardhur te Perëndia, Gjyqtari i të gjithëve, dhe te 
shpirtrat e atyre që morën pafajësinë dhe arritën përsosurinë. 24Ju keni ardhur te 
Jezusi, ai që bëri të mundur besëlidhjen e re, dhe te gjaku që pastron e që ka arritur 
shumë më tepër se gjaku i Abelit.♦  
25Prandaj kini kujdes dhe dëgjojeni Atë që ju flet tani. Populli që në malin e Sinait nuk 
deshi ta dëgjonte atë që fliste mbi tokë në emër të Zotit, nuk i shpëtoi dënimit. Në qoftë 
se e refuzojmë Atë që flet nga qielli, nuk do t’i shpëtojmë kurrsesi dënimit. 26Zëri i tij 
atëherë tundi tokën, por tani shpalli: Edhe një herë do të tund nga themeli jo vetëm 

tokën, por edhe qiellin. 27Fjalët edhe një herë tregojnë se në kohën e kësaj tundjeje e 
gjithë toka, të cilën e krijoi Perëndia, do të shndërrohet. Vetëm ajo që nuk mund të 
tundet, do të mbetet e pandryshuar.  

28Të jemi mirënjohjës se kemi marrë një atdhe që nuk mund të na e marrin. Ta 
falënderojmë Perëndinë me frikë të shenjtë dhe me respekt të thellë, dhe t’i shërbejmë 
ashtu siç i pëlqen Atij. 29Në të vërtetë, Perëndia jonë është një zjarr që përpin (armiqtë e 
tij)! 
________ 
♦ Gjaku i Abelit kërkonte hakmarrje, kurse gjaku i Mesisë jep pajtim dhe shpëtim. 
 
Si mund t’i pëlqejmë Perëndisë 
(Zan 18,1-8; 19,1-3; Br 31,6-8; Hab 1,5; Ps 117,6; Lev 16,27) 

Vazhdoni ta doni njëri-tjetrin si vëllezër. 2Mos harroni t’i mirëpritni 
bashkëbesimtarët e bashkësive të tjera. Në këtë mënyrë, disa kanë mirëpritur 

engjëj pa e ditur. 3Kujtoni të burgosurit, sikur të ishit edhe ju me ta në burg. Kujtoni të 
keqtrajtuarit, njësoj sikur të vuanit si ata. 
4Martesa të nderohet nga të gjithë; burri dhe gruaja të jenë besnikë ndaj njëri-tjetrit. 
Perëndia do t’i dënojë të gjithë ata që bëjnë imoralitet e tradhti bashkëshortore. 
5Mos u jepni pas parasë e jini të kënaqur me atë që keni. Perëndia ka thënë: Kurrë nuk 

do të ta tërheq ndihmën time, kurrë nuk do të të lë në baltë! 6Të themi plot besim: Zotin e 

kam për ndihmë. Tani nuk kam më frikë. Çfarë mund të më bëjë njeriu? 7Mos i harroni 
kryetarët e kishës, të cilët ju shpallën më parë fjalën e Perëndisë. Kujtoni se si jetuan 
dhe vdiqën. Ndiqeni shembullin që ata ju lanë me besnikërinë e tyre ndaj fesë. 8Jezusi, 
Mesia, është i njëjtë dje e sot, dhe kështu do të jetë përgjithmonë.♦ 9Mos t’ju 
mashtrojnë gjithfarë mësimesh të rreme. Hiri i Perëndisë do t’ju përforcojë përbrenda. 
Këtë nuk mund ta realizojnë udhëzimet për atë që lejohet të hahet ose të pihet. Askush 
nuk pati dobi kur ndoqi rregullore të tilla. 
10Kemi një flijim ♦♦ nga i cili nuk kanë të drejtë të hanë ata që shërbejnë në 
shenjtëroren e vjetër. 11Ditën e pajtimit kryeprifti sjell gjak kafshësh në shenjtëroren e 
brendshme dhe e kushton atë për të shlyer mëkatet; por trupat e kafshëve digjen 
jashtë kampit. 12Kështu, edhe Jezusi vdiq jashtë qytetit për ta pastruar popullin duke 
derdhur gjakun e tij. 13Prandaj të dalim edhe ne jashtë kampit (të judaizmit) dhe të 
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solidarizohemi me turpin e Jezusit. 14Në tokë nuk ka asnjë qytet ku mund të banojmë 
për jetë. Ne po presim qytetin që do të vijë. 
15Me anë të Jezusit t’i kushtojmë vazhdimisht Perëndisë një flijim gojor, i cili i 
kushtohet Atij çdo herë që e falënderojmë e lavdërojmë. 16Mos harroni të bëni mirë dhe 
ta ndihmoni njëri-tjetrin. Këto janë flijimet që i pëlqejnë Perëndisë. 
17Dëgjojini kryetarët e kishës suaj dhe ndiqini udhëzimet e tyre. Ata kujdesen për ju 
dhe do të japin llogari për shërbimin e tyre. Në qoftë se i ndiqni me dëshirë, ata do ta 
kryejnë shërbimin e tyre me gëzim. Por në qoftë se ata duhet të ankohen për punën e 
tyre, kjo nuk do t’ju sillte dobi. 
18Lutuni për ne! Jemi të bindur se e kemi ndërgjegjen të pastër, sepse dëshirojmë të 
sillemi gjithmonë mirë. 19Për këtë ju lutem me ngulm: lutjuni Perëndisë që të më 
kthejnë sa më parë te ju. 
________ 
♦ shih edhe Apok 1,17; 2,8: 22,13 ♦♦ fjfj. altar (altari është metonim për flijim) 
 
Lutjet dhe përshëndetjet e fundit 
20Perëndia që na sjell paqe dhe që ringjalli nga të vdekurit atë që u bë Bariu i madh i 
deleve, dhe që me anë të vdekjes së tij, e vulosi besëlidhjen e përjetshme nëpërmjet 
derdhjes së gjakut të tij – Zotin tonë, Jezusin,  

21Ai ju ndihmoftë të bëni vepra të mira sipas vullnetit të tij, sepse ai vetë do të realizojë 
në ne atë që i pëlqen atij. Këtë e kryen me anë të Jezusit, Mesisë. Për këtë qoftë 
lavdëruar përgjithmonë! 
Amen. 
22Po ju lutem, vëllezër, pranojeni me gatishmëri atë që ju kam shkruar; kjo është për 
t’ju dhënë zemër. Kjo letër nuk është e gjatë. 
23Ju duhet ta dini se vëllai ynë Timoteu u lirua nga burgu. ♦ Në qoftë se arrin këtu me 
kohë, do ta sjell me vete kur t’ju vizitoj. 
24Përshëndetni të gjithë kryetarët e kishës suaj dhe mbarë popullin e Perëndisë. Ju 
përshëndetin bashkëbesimtarët e Italisë. ♦♦ 
25Perëndia ju mbajttë në hirin e tij! 
_________ 
♦ Do të jetë në Efes ku ishte peshkop, para se Gjoni të vinte në vitin 66. 
♦♦ Mundësisht ata që ishin dëbuar nga Roma me dekret të Klaudit (shih Veprat 18,1). 
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LETRA E JAKOBIT 
 
Përshëndetje 

Jakobi, shërbëtor i Perëndisë dhe i Zotit Jezus, Mesisë, i përshëndet të gjithë 
anëtarët e popullit të Perëndisë ♦ të shpërndarë nëpër tërë botën ku banojnë si të 

huaj. 
_______ 
♦ fjfj. dymbëdhjetë fiset. 
 
Besimi dhe dyshimi 
2Vëllezër, çmojeni si arsye për gëzim kur të viheni në provë në mënyra të ndryshme. ♦ 
3Ju e dini: kur besimi juaj vihet në provë, kjo ju sjell qëndrueshmërinë. 
4Qëndrueshmëria duhet t’ju sjellë pjekurinë, që të jeni të përsosur dhe të patëmetë në 
çdo drejtim. 
5Por, në qoftë se ndokush prej jush nuk e di se ç’duhet të bëjë në një rast të caktuar, t’i 
lutet Perëndisë për urtësi. ♦♦ Perëndia do t’ia japë, sepse jep me qejf dhe pa fjalë. 6Për 
këtë arsye duhet t’i lutet Perëndisë me besim të plotë dhe pa asnjë dyshim. Kush 
dyshon, u ngjan valëve të detit, të cilat era i ngre dhe i përplas. 7Një njeri i tillë të mos 
mendojë se do të marrë gjë nga Zoti; 8sepse njeriu me dy mendje është i 
paqëndrueshëm në gjithçka që ndërmerr. 
___________ 
♦ diçka që e vë besimin tonë në provë, posaçërisht persekutimi. ♦♦ aftësia për të përballuar 
situatën. 
 
Varfëria dhe pasuria 
(Is 40,6-7) 
9Kush nga ju është i varfër dhe i shtypur, të jetë krenar që Perëndia do ta ngrejë në 
nderin më të lartë. 10Përkundrazi, ai që është i pasur dhe i fuqishëm (në kurriz të të 
tjerëve), nuk ka asgjë për të pritur, veçse të poshtërohet në mjerim. Ai do të kalojë si 
një lule në fushë. 11Kur dielli ngrihet në qiell dhe përhap rrezet e tij djegëse, gjethet 
thahen dhe lulet bien përtokë; mbarë bukuria e tyre zhduket. Kështu, edhe të pasurit 
do të rrënohen, dhe të gjitha ndërmarrjet e tyre do të marrin fund. 
 
Prejardhja e tundimeve 
12Secili të gëzohet kur të vihet në provë dhe t’i qëndrojë asaj, sepse Perëndia do t’i japë 
kurorën e fitimtarit, jetën e përjetshme që u premtoi të gjithë atyre që e duan. 
13Askush që është i tunduar të mos thotë: «Perëndia më tundon.» Perëndia nuk mund 
të jetë i tunduar për të keq dhe nuk tundon asnjeri. 14Janë dëshirat egoiste ato që e 
joshin dhe e lidhin njeriun. 15Kur jepet pas tundimit, lakmia e tij mbarset dhe lind 
mëkatin. E mëkati, kur është rritur, lind vdekjen. 
16Vëllezërit e mi të dashur, mos u mashtroni! 17Të gjitha dhuratat e mira, dhuratat e 
përsosura, vijnë nga lart, nga Krijuesi i yjeve. Tek ai nuk ka ndërrim drite dhe errësim. 
18Me vullnetin e tij të lirë ai na e dha jetën e re nëpërmjet fjalës të së Vërtetës, lajmit të 
mirë, që ta arrijmë krijimin e ri si të parët ndër krijesat e tij. 
 
Dëgjimi dhe zbatimi i fjalës 
19Prandaj, vëllezër të dashur: çdo njeri të jetë i shpejtë për të dëgjuar, por mos të ngutet 
të flasë, e aq më pak të zemërohet. 20Nën ndikimin e zemërimit, nuk vepron askush 
sipas vullnetit të Perëndisë. 21Prandaj hiqni dorë nga çdo ndyrësi dhe çdo ligësi, dhe 
fjalën që Perëndia ka mbjellë në ju, pranojeni me plot përulje, sepse fjala e tij ka fuqi 
t’ju shpëtojë. 
22Mos e mashtroni veten vetëm me dëgjimin e kësaj fjale. Ju duhet edhe ta zbatoni atë! 
23Ai që e dëgjon fjalën e Perëndisë, por nuk e zbaton atë, i ngjan njeriut që shikon 
fytyrën e vet në pasqyrë. 24E sheh veten siç është dhe e shikon për pak. Pastaj shkon 
dhe harron menjëherë se si duket. 25Ndryshe ndodh me njeriun që shikon me 
vëmendje dhe për shumë kohë ligjin e përsosur të Perëndisë, ♦ i cili na jep liri. Jo 
vetëm që pas pak nuk do ta harrojë, por edhe do ta zbatojë atë. Ai duhet të gëzohet, 
sepse Perëndia do ta bëjë të lulëzojë. 
26Kur dikush mendon se e nderon Perëndinë, por nuk mund ta mbajë gjuhën, e tërë 
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përshpirtmëria e tij është e kotë dhe ai mashtron veten. 27Njeriu e nderon Perëndinë, 
Atin, siç duhet kur ndihmon jetimët dhe vejushat nevojtare dhe kur ruhet nga ndotja e 
kësaj bote. 
_________ 
♦ d.m.th. Ligji interpretuar nga Jezusi dhe fuqizuar nga Shpirti i Shenjtë. 
 
Paralajmërimi për paragjykimin 

Vëllezërit e mi, ju besoni në Jezusin, Mesinë dhe Zotin tonë, i cili ndan me 
Perëndinë madhështinë e tij. Kjo nuk pajtohet me snobizmin; ju bëni dallime kla-

sore midis atyre që kanë të njëjtën fe. 2Ju jeni të mbledhur për shërbesën fetare dhe ja, 
hyn një i pasur me unazë ari në gisht dhe me veshje aristokratike. Hyn edhe një i 
varfër i leckosur. 3Por njeriut të veshur mirë ju i thoni me plot respekt: «Urdhëro! Ulu 
këtu lirisht!», ndërsa të varfërit i thoni: «Rri në këmbë atje!» ose: «Ulu këtu, përtokë, 
pranë karrigës sime.» 4Kur bëni dallime të tilla, gjykoni sipas kritereve të rreme. 
5Dëgjoni mirë, vëllezërit e mi! Perëndia zgjodhi për të pasuruar në bazë të besimit të 
tyre pikërisht ata që janë të varfër në sy të kësaj bote; ata do të hyjnë në botën e re të 
Perëndisë, të cilën ai ua premtoi atyre që e duan. 6Por ju i përbuzni të varfrit! E kush ju 
shtyp dhe ju nxjerr para gjyqit? Pasanikët! 7A mos janë ata që flasin me mospërfillje 
për Emrin që u thirr mbi ju (në pagëzimin tuaj)? 
8Veproni sipas ligjit që ju dha Perëndia, mbreti i madh, dhe në të cilin thuhet: Duaje të 

afërmin tënd si veten! Atëherë do të veproni siç duhet. 9Por, në qoftë se bëni dallime 
midis njerëzve sipas kritereve të jashtme, atëherë jeni fajtorë para Ligjit. 10Kush nuk i 
bindet qoftë edhe rregullores më të vogël të Ligjit, e shkel kështu tërë Ligjin. 11I njëjti 
Perëndi që tha: Mos bëj tradhti bashkëshortore!, tha gjithashtu: Mos bëj vrasje! Në qoftë 
se nuk bën tradhti bashkëshortore, por bën vrasje, atëherë je fajtor para Ligjit. 
12Flitni dhe veproni si njerëz që do të gjykohen një ditë para gjyqit të Perëndisë, sipas 
ligjit që çliron me të vërtetë. 13Perëndia do ta gjykojë pa mëshirë atë që ka vepruar pa 
mëshirë. Por kush ka vepruar me mëshirë, mund të presë mëshirë para gjyqit të 
Perëndisë. 
 
Feja dhe dashuria 
(Zan 22,1-14; 15,6; 2 Kron 20,7; Is 41,8; Zan 1,26) 
14Vëllezërit e mi! Ç’dobi ka, në qoftë se dikush pohon: «Unë kam besim te Perëndia – 
kam fenë!», por nuk ka vepra të mira për të mbështetur pohimin e vet. A mund ta 
shpëtojë një fe e tillë? 15Do të ishte njësoj sikur mes jush të ishin bashkëbesimtarët dhe 
bashkëbesimtaret që nuk kishin asgjë për të veshur dhe për të ngrënë. 16Dhe njëri nga 
ju do të thoshte: «Ju uroj gjithë të mirat; shpresoj që të visheni sa më ngrohtë dhe të 
hani sa të ngopeni!» dhe nuk u jep ato që u nevojiten për të jetuar. Ç’dobi ka vetëm 
urimi ose qëndrimi miqësor? 17Kështu është edhe me fenë: kur nga ajo nuk del asnjë 
vepër e mirë, kjo provon se ajo është e vdekur. 
18Por ndokush mund të thotë: «Ti ke fenë, kurse unë kam veprat!» Unë i përgjigjem: 
Atëherë ma trego fenë tënde! E si do ta bësh këtë, në qoftë se nuk ke asnjë vepër të 
mirë për të më treguar? Ndërsa unë do të ta tregoj fenë time me anë të veprave të mia. 
19Ti beson se ka vetëm një Perëndi të vetëm? Mirë. Por këtë e besojnë edhe djajtë – dhe 
dridhen nga frika. 
20Ti, njeri pa mend! A nuk dëshiron ta kuptosh se feja që nuk të çon te vepra, është e 
kotë? 21A nuk e tregoi Avrahami, i pari ynë, realitetin e fesë së tij me veprën e tij – 
d.m.th. e vuri djalin e tij, Izakun, në altar për ta flijuar? ♦ 22Kështu, siç e sheh, feja e tij 
bashkëpunonte me veprat e tij; feja e tij u shpreh me anë të veprave. 23Ashtu u realizua 
(më vonë) fjala (e mëparshme) në Shkrimin e shenjtë: Avrahami i besoi premtimit të 

Perëndisë dhe kjo iu llogarit për pafajësi. Po, Perëndia e quajti mik të tij. 24A e shihni që 
realiteti i fesë së njeriut tregohet me anë të veprave? 
25Po kështu i ndodhi edhe Rahavës, prostitutës; ajo mirëpriti zbuluesit izraelitë dhe i 
ndihmoi të iknin me një rrugë tjetër. Me këtë vepër ajo e tregoi realitetin e fesë së saj 
në Perëndinë. 26Ashtu siç është i vdekur trupi pa shpirt, ashtu është e vdekur edhe feja 
pa vepra. 
_________ 
♦ Pali përdor shprehjen 'justifikuar' për të kuptuar 'të pafajshëm, të shpallur të pafajshëm, 
ndërsa Jakovi përdor shprehjen e njëjtë për të nënkuptuar' të shfajësuar 'ose' treguar të 
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justifikuar '(Hebr nitsdaq – forma nifal e të njëjtit verb). Ky kuptim dytësor përdoret shpesh në 
DhV, kryesisht në Psalmet. Për fat të keq kjo nuancë nuk del në greqisht. Në rastin e 
Abrahamit, për shembull, ai ishte i justifikuar (i pranuar si i drejtë) në Zanafillën 15,5, por me 
veprimin e tij në Zanafillën 22 ai tregoi se ishte i justifikuar, domethënë, ai dëshmoi se besimi i 
tij ishte i vërtetë. Jakobi nuk e bën dhe nuk mund të kundërshtojë Palin. Përveç kësaj, çfarë 
thotë Jakobi nëpërmjet veprave, janë fryti i Shpirtit dhe jo veprat meritore që është ajo që do të 
thotë Pali. 
 
Gjuha 

Vëllezërit e mi, shumë nga ju nuk duhet të bëhen mësues të kishës. Ju e dini se ne, 
mësuesit, do të gjykohemi para gjyqit të Perëndisë sipas kritereve më të rënda sesa 

të tjerët. 
2Ne të gjithë jemi njerëz me të meta. Ai që nuk flet një fjalë të gabuar, është njeri i 
përsosur. Atëherë, ai ka vetëkontroll të plotë. 3Kuajve ua vëmë frerët në gojë që të na 
dëgjojnë; kështu e drejtojmë tërë trupin e tyre. 4Ose, përfytyroni një anije: ajo është e 
madhe dhe shtyhet nga erëra të forta; megjithatë drejtohet nga një timon i vogël sipas 
dëshirës së timonierit. 5Po kështu ndodh edhe me gjuhën: ajo është fort e vogël, por 
shkakton gjëra të mëdha. 
Merreni me mend sa e vogël është flaka që ndez një pyll të madh! 6Me gjuhën ndodh si 
me zjarrin. Ajo është një botë e mbushur me atë që është në kundërshtim me 
karakterin e Perëndisë dhe ndyrëson tërë njeriun. Ajo e ndez jetën tonë nga lindja gjer 
në vdekje me zjarrin që vjen nga vetë ferri. 7Njeriu arriti t’i zbutë të gjitha kafshët e 
egra: bishat, shpendët, gjarpërinjtë dhe peshqit. 8Por askush nuk arriti ta zbutë gjuhën 
e vet; askush nuk ka mundësi ta nënshtrojë atë. 
Ajo është plot helm. 9Me të lavdërojmë Perëndinë, Zotin tonë dhe Atin, dhe me të 
mallkojmë të afërmit që janë krijuar sipas ngjashmërisë së Perëndisë. 10Nga e njëjta 
gojë dalin bekimi dhe mallkimi. Vëllezër! Kjo nuk duhet të ndodhë. 
11Nga asnjë burim nuk buron njëherë ujë i ëmbël e njëherë ujë i hidhur. 12Fiku nuk 
mund të prodhojë ullinj, as hardhia fiq dhe një burim i kripur nuk mund të nxjerrë ujë 
të ëmbël. 
 
Urtësia që vjen nga Perëndia 
13Në qoftë se ndokush mes jush mbahet për i urtë dhe i mençur, kjo duhet të dallohet 
nga e tërë sjellja e tij. Veprat e tij duhet ta dëshmojnë këtë me dashamirësinë dhe me 
thjeshtësinë që i përket një të urti. 14Ju bini në kundërshtim me të Vërtetën, në qoftë se 
mburreni për urtësinë tuaj të pretenduar dhe njëkohësisht, jeni plot smirë dhe grindje. 
15Kjo urtësi nuk vjen nga lart; ajo është tokësore, shqisore dhe djallëzore. 16Atje ku 
mbretërojnë smira dhe grindja, ka çrregullim dhe çdo lloj poshtërsie. 17Por urtësia që 
vjen nga lart, merr pjesë në përsosurinë e Perëndisë; ajo është dashamirëse, pajtuese 
dhe paqedashëse. Ajo është plot mëshirë dhe lind vepra të mira. Ajo nuk njeh as 
paragjykim, as shtirje. 18Fara e urtësisë rritet vetëm tek ata që kërkojnë paqen, dhe atje 
jep fryt. 
 
Miqësia me botën 
 (Fu 3,34) 

Nga vijnë atëherë luftërat dhe grindjet që keni mes jush? Nga pasionet egoiste që 
ziejnë gjithnjë brenda jush. 2Ju digjeni për diçka që dëshironi. Jeni smirëzinj dhe 

xhelozë, por kjo nuk ju afron te qëllimi i dëshiruar. Ju luftoni për këtë, por nuk e 
merrni, sepse nuk i luteni Perëndisë. 3Dhe kur t’i luteni, nuk e merrni, sepse i luteni 
vetëm me qëllim që të kënaqni lakminë tuaj të pangopur. 
4Ju jeni të pabesë ndaj Perëndisë si ata që bëjnë tradhti bashkëshortore. Miqësia me 
këtë botë do të thotë armiqësi me Perëndinë. A nuk e dini këtë? Kush, pra, miqësohet 
me botën, armiqësohet me Perëndinë. 5Nuk thuhet kot në Shkrimin e shenjtë: Me zjarr 

e kërkon të drejtën e tij mbi shpirtin që e vuri brenda nesh. ♦ 6Por me mëshirën e tij ai 
dëshiron të na dhurojë edhe më shumë, sepse thuhet, gjithashtu: Zoti e kundërshton 

njeriun mendjemadh, ndërsa të përulurit ♦♦  i drejton dashurinë e tij. 
7Prandaj Perëndisë duhet t’i nënshtroheni me bindje të plotë. Kundërshtojini Satanit 
dhe ai do të ikë nga ju. 8Afrojuni Perëndisë dhe ai do t’ju afrohet juve. Mëkatarë, 
pastrojini duart tuaja! Jepjani zemrat tuaja Perëndisë, ju njerëz me dy mendje! 
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9Ofshani për gjendjen tuaj, vajtoni dhe qani! Qeshja juaj u ktheftë në vajtim dhe gëzimi 
juaj në trishtim! 10Përuluni para Perëndisë, dhe atëherë ai do t’ju bëjë njerëz me peshë. 
_______ 
♦ Perëndia është një Perëndi xheloz që nuk do të tolerojë besnikëri të ndarë te fëmijët e tij 
♦♦  atij që i nënshtrohet Zotit. 
 
Mosgjykimi 
11Vëllezër! Mos shpifni për njëri-tjetrin! Kush shpif ose gjykon keq për 
bashkëbesimtarin e tij, gjykon Ligjin ♦ që ia ndalon një sjellje të tillë. Në vend që t’i 
bindet Ligjit, ai ngrihet si gjyqtar. 12Por të drejtën e gjykimit e ka vetëm Perëndia, e cila 
e dha Ligjin. Vetëm ai mund të dënojë ose të japë pafajësinë. Për kë e mban veten, që 
të gjykosh të afërmin? 
__________ 
♦ Jakobi ka një ligj të veçantë në mendje (Lv 19,16: Mos shpërndaj gënjeshtra / shpifje për 
askënd). 
 
Rreziku i mendjemadhësisë 
13Tani një fjalë për ata që thonë: «Sot ose nesër do të shkojmë në këtë ose në atë qytet. 
Atje do të bëjmë tregti për një vit dhe do të fitojmë shumë para.» 14Nga e dini se çfarë do 
të ndodhë nesër? Çfarë është jeta juaj? Është si avulli që ngrihet nga toka dhe zhduket 
menjëherë. 15Më mirë thoni: «Në dashtë Zoti, do të jetojmë e do të bëjmë këtë ose atë 
gjë!» 16E tani jeni krenarë dhe mendjemëdhenj; por një krenari e tillë është e 
dënueshme. 
17Kush e di se ç’duhet të bëjë dhe nuk e bën, bëhet fajtor. 
 
Paralajmërimi për pasanikët 
(Br 24,14-15) 

Dëgjoni mirë, ju pasanikë! Qani dhe vajtoni për mjerimin që do t’ju ndodhë. 
2Pasuria juaj po kalbet, rrobat tuaja i ha tenja, 3dhe paraja juaj zë ndryshk. Ky 

ndryshk do t’ju akuzojë dhe do t’jua brejë trupin si acidi. Ju keni grumbulluar thesar 
ditët e fundit. 4Ju nuk ua keni dhënë pagën e drejtë njerëzve që punojnë në fushat 
tuaja. Kjo është një padrejtësi e madhe. Korrësit tuaj ankohen dhe ankesa e tyre arriti 
deri te veshët e Zotit të botës. 5Jeta juaj në tokë ishte e mbushur me luks dhe 
kënaqësi. Kur po ju priste dita e therjes, ju u majmët. 6Ju i dënuat dhe i vratë ata që 
ishin të pafajshëm dhe të pambrojtur. 
 
Pritja me durim 
(Job 1,21-22; 2,10; Ps 103,8; 1 Mbr 17,1; 18,1; 18,42-45; Fu 10,12) 
7Vëllezërit e mi, kini durim derisa të vijë Zoti. Shikoni se me sa durim pret bujku, që 
toka e tij të japë drithin e çmueshëm. E di se më parë në tokë duhet të bjerë shiu i 
vjeshtës dhe ai i pranverës. 8Edhe ju duhet të kini durim! Merrni zemër, sepse dita kur 
do të vijë Zoti, është e afërt. 9Mos u ankoni për njëri-tjetrin, vëllezër, që të mos ju 
dënojë Perëndia. Gjyqtari rri pranë derës. 10Mendoni për profetët që flitnin në emër të 
Zotit. Merrini për shembull se me sa durim i duronin vuajtjet e tyre. 11Ata i pret me 
siguri gëzimi i madh, sepse qëndruan të patundur. Ju dëgjuat se sa i durueshëm ishte 
Ijovi, dhe e dini se Zoti i dha fund vuajtjes së tij. Zoti është plot dashuri dhe mëshirë. 
12Vëllezër! Para së gjithash, lini çdo betim kur dëshironi të jepni një premtim. Mos u 
betoni as për qiell, as për tokë e as për ndonjë gjë tjetër. Ju duhet të mjaftoheni me një 
Po ose me një Jo të thjeshtë. Përndryshe, bëheni fajtorë para gjyqit të Perëndisë. 
 
Lutja për të sëmurët 
13A ka ndonjë nga ju diçka të rëndë për të duruar? Atëherë t’i lutet Perëndisë. A është 
ndokush i gëzuar? Atëherë të këndojë himne lavdërimi. 14A është ndonjë nga ju i 
sëmurë? Atëherë të thërrasë kryetarët e kishës, që t’i luten Perëndisë për të dhe ta 
lyejnë me vaj në emër të Zotit. 15Lutja e tyre me plot besim do ta shpëtojë të sëmurin. 
Zoti do ta shërojë dhe do t’ia falë mëkatin, në qoftë se ka mëkatuar. 
16Çdo i sëmurë t’ua pranojë patjetër mëkatet e tij bashkëbesimtarëve, dhe ata t’i luten 
Perëndisë për të; atëherë do të shërohet. Lutja e njeriut që jeton siç e kërkon Perëndia, 
mund të sjellë ndryshime të mëdha. 17Elija ishte njeri si të gjithë ne. Iu lut shumë 
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Perëndisë që të mos binte shi, dhe mbi tokë nuk ra shi për tre vjet e gjashtë muaj. 
18Pastaj përsëri iu lut Perëndisë, e qielli dha shi, kurse toka frytin e saj. 
19Vëllezër! Në qoftë se ndokush nga ju bie në mëkat, atëherë shikoni që ta ktheni në 
rrugë të drejtë. 20Ju duhet ta dini se kush e kthen mëkatarin prej një rruge të keqe, e 
shpëton nga vdekja dhe bën që t’i falen mëkatet. 
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LETRA E PARË E PJETRIT 
 
Përshëndetje 

1-2Pjetri, apostull i Jezusit, Mesisë, ua drejton këtë letër të gjithë besimtarëve në 
Pont, Galaci, Kapadoki, në provincën e Azisë dhe në Bitini. Ju jetoni si të huaj në 

këtë botë, mes të pafeve. Perëndia, Ati, ju ka zgjedhur për popullin e tij, ashtu siç 
vendosi që në fillim. Ju ka veçuar me anë të veprimit të Shpirtit të shenjtë që t’i 
nënshtroheni Jezusit, Mesisë, dhe që të pastroheni me anë të derdhjes së gjakut të tij. 
I lutem Perëndisë t’ju mbushë gjithnjë e më shumë me hirin dhe paqen e tij!  
 
E ardhmja madhështore që na pret 
3Lavdi Perëndisë, Atit të Jezusit, Mesisë! Me mëshirën e tij të madhe na ka rilindur dhe 
na ka mbushur me një shpresë të bazuar në një realitet të ardhshëm. Kjo shpresë 
mbështetet në faktin që Jezusi, Mesia, u ringjall nga të vdekurit. Ajo i drejtohet jetës së 
re, 4të cilën ai e mban gati për ju në qiell, si trashëgim që nuk do të kalojë, nuk do të 
prishet dhe nuk do të vjetrohet kurrë. 5Ndërkohë, ai ju ruan me anë të fuqisë së tij dhe 
nëpërmjet besimit tuaj, që të shpëtoni dhe të merrni jetën e përjetshme që ju është 
caktuar në fund të kësaj kohe. 6Prandaj, jeni plot gëzim, megjithëse tani duhet të vuani 
për një kohë të shkurtër dhe të viheni në prova të ndryshme. 7Kjo ndodh që besimi juaj 
t’i hedhë themelet plotësisht në Perëndinë. Ashtu siç kullohet në zjarr ari i 
paqëndrueshëm për të parë cilësinë e tij, ashtu kullohet në zjarrin e vuajtjeve edhe 
besimi juaj, që është më i vlefshëm se ari. Në qoftë se besimi juaj del i vërtetë, Perëndia 
do t’jua shpërblejë me nderim dhe madhështi në ditën kur Jezusi, Mesia, të shfaqet me 
madhështinë e tij. 8Atë e doni, megjithëse nuk e keni parë kurrë. Ju i besoni atij, 
megjithëse tani nuk e shihni. Për këtë arsye tashmë jeni të mbushur me një ngazëllim 
të patregueshëm që vjen nga Perëndia. Ju jeni të bindur 9se besimi juaj do t’ju sjellë 
shpëtimin e fundit, jetën e përjetshme. 
10-11Ju e dini se edhe profetët e kanë bërë të qartë se çfarë madhështie do t’ju dhurohet 
me mirësinë e Perëndisë. Shpirti i Mesisë veproi tashmë tek ata dhe i bëri të 
parashikonin vuajtjet që duhej të duronte Mesia, dhe madhështinë që do t’i vinte pas. 
Kërkuan dhe shqyrtuan me zell që të mësonin kohën dhe mënyrën e realizimit të të 
gjitha këtyre. 12Por Perëndia i bëri të kuptonin se këto zbulime nuk i kishin marrë për 
veten e tyre, por për ju. E ju tani i mësuat të gjitha këto me anë të lajmëtarëve të lajmit 
të mirë, të cilët janë të pajisur me Shpirtin e shenjtë. Edhe engjëjt digjen për ta mësuar 
këtë fshehtësi. 
 
Thirrje për një jetë që i pëlqen Perëndisë 
(Lev 11,44-45; 19,2; Ps 40,5-8) 
13Prandaj rrini gati dhe qëndroni të arsyeshëm. Mbështeteni tërë shpresën tuaj në atë 
që Perëndia do t’ju dhurojë kur Jezusi, Mesia, të duket në madhështinë e tij.  
14Dëgjojeni Perëndinë dhe mos jetoni sipas dëshirave tuaja egoiste, si atëherë kur nuk 
e njihnit të vërtetën. 15-16Në gjithçka që bëni, duhet të tregoheni si njerëz që Perëndia i 
ka veçuar për t’i takuar, sepse ai që ju ka thirrur, ka thënë: Unë jam i shenjtë; prandaj 

edhe ju duhet të jeni të shenjtë. 
17Ju e quani Perëndinë «Atë» kur i luteni atij. Por mendoni se të gjithë njerëzit pa dallim 
do të japin llogari para tij për gjithçka që kanë bërë. Prandaj bëni një jetë që 
karakterizohet nga dëgjesa ndaj tij, derisa të banoni në këtë botë si të huaj. 18Ju e dini 
se me çfarë çmimi u çliruat, që të mos jetoni më pa kuptim dhe pa dobi, e këtë e keni 
trashëguar nga të parët tuaj. Ju nuk u çliruat me argjend ose me ar – ata e humbasin 
vlerën e tyre, – 19por me derdhjen e gjakut të çmueshëm të një qengji të flijuar, të 
patëmetë dhe të panjollë, me derdhjen e gjakut të Mesisë. 20Perëndia e kishte caktuar 
atë si Shpëtimtar qysh para krijimit të botës. Por tani, në fund të kësaj kohe, erdhi në 
botë për hatrin tuaj. 21Nëpërmjet tij ju u bëtë besimtarë në Atë që e ringjalli Jezusin 
nga të vdekurit dhe i dha madhështinë qiellore. Tani të gjithë besimin tuaj dhe 
shpresat tuaja i keni te Perëndia. 
22Ju iu nënshtruat me plot bindje lajmit shpëtues të Perëndisë, dhe kështu u bëtë të 
aftë t’i doni bashkëbesimtarët tuaj. Duajeni njëri-tjetrin me të vërtetë e me gjithë 
zemër! 23Ju u bëtë njerëz të rinj, të rilindur, por kësaj here jo të lindur me anë të farës 
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së njerëzve të vdekshëm, por me anë të Fjalës së Perëndisë së gjallë dhe qëndron 
përgjithmonë. 24Për këtë thuhet: Njerëzit janë kalimtarë si bari. Megjithë madhështinë që 

kanë, atyre nuk u ndodh ndryshe veç si luleve në fushë. Bari thahet dhe lulet fishken, 
25por Fjala e Perëndisë vepron gjithmonë. 
Edhe kjo Fjalë ju është shpallur juve si lajm i mirë. 
 
Guri i gjallë dhe populli i shenjtë 
(Ps 33,8; Is 28,16; Ps 117,22; Is 8,14-15; Exod 19,5-6; Hoș 2,23) 

Prandaj jepini fund gjithçkaje që nuk është në pajtim me karakterin e Perëndisë. 
Mos e gënjeni më njëri-tjetrin dhe mos u shtirni më. Mos e kini më zili njëri-tjetrin 

dhe mos shpifni për njëri-tjetrin. 2Ashtu si foshnjat e sapolindura që qajnë për 
qumësht, edhe ju duhet të keni mall për Fjalën e kulluar të Perëndisë, që të rriteni ♦ në 
fe e ta arrini pikësynimin – shpëtimin e fundit. 3Tashmë e keni shijuar mirësinë e Zotit, 
Mesisë. 
4Afrojuni atij. Ai është guri i gjallë, për të cilin thuhet: Guri që ndërtuesit hodhën tej, 

tani është bërë guri i qoshes. 5T’ju vënë në Tempull si gurë të gjallë, të cilin e ndërton 
Shpirti i Perëndisë. Pranoni që Jezusi, Mesia, t’ju bëjë të aftë si priftërinj, që jetën tuaj 
t’ia kushtoni Perëndisë si flijim që i jep atij gëzim. 6Në Shkrimin e shenjtë thuhet: Unë 

vë në malin e Cionit një gur, gur themeli të zgjedhur dhe të çmuar. Kush i beson atij, nuk 

do të humbasë. 
7Ky gur është i çmueshëm për ju që e pranuat Jezusin, Mesinë, për Zotin tuaj. Por për 
ata që nuk e pranojnë, vlen: Guri që ndërtuesit hodhën tej, tani është bërë guri i qoshes. 
8Në të njerëzit vriten. Ai është bërë shkëmbi në të cilin ata ♦♦ rrëzohen. 
Në atë rrëzohen të gjithë ata që nuk e dëgjojnë Fjalën e Perëndisë. Kështu, rënia e tyre 
është e pashmangshme. ♦♦♦ 
9Por ju jeni populli i zgjedhur, populli i Mesisë, populli që shërben si priftëri, populli i 
shenjtë që i përket Perëndisë. Ai ju thirri nga errësira në dritën e tij të mrekulleshme 
për të shpallur veprat e tij të fuqishme. 10Më parë nuk ishit populli i Perëndisë; por tani 
jeni populli që i takon Perëndisë. Më parë mëshira e Perëndisë nuk ishte e vlefshme 
për ju, por tani e keni gjetur mëshirën e tij. 
__________ 
♦ nga fuqia e mëkatit (shenjtërimi). ♦♦  d.m.th. Kombi hebre. ♦♦♦ shih Isaia 6,9; 8,14; 53,1. Pali 
merret me këtë pyetje te Romakët 9-11. 
 
Të çliruar për të bërë mirë 
11Miqtë e mi, mendoni mirë se jeni mysafirë dhe të huaj në këtë botë. Prandaj mos u 
jepni pas pasioneve egoiste që luftojnë gjithnjë me vullnetin tuaj të mirë dhe që 
dëshirojnë t’ju shpien në shkatërrim. 12Jeta juaj mes njerëzve që nuk e njohin 
Perëndinë, duhet të jetë pa të meta. Kur shpifin për ju me gjithfarë fjalësh të këqija, ata 
duhet t’i mësojnë veprat tuaja të mira. Ndoshta atëherë do të vijnë në vete dhe do ta 
lavdërojnë Perëndinë për këtë në kohën e fatkeqësisë. 
13Bindjuni, për hir të Zotit, çdo rendi të caktuar nga njerëzit. Nënshtrojuni perandorit 
romak, i cili qëndron në vendin e parë, 14si dhe kryetarëve të tij, të cilët i emëroi për të 
dënuar këdo që bën padrejtësi, dhe për të shpërblyer me mirënjohje atë që bën 
drejtësi. 15Perëndia do që të mbytni çdo fyerje që parashtrohet kundër jush nga njerëzit 
e marrë dhe të paditur. 16Tregohuni si njerëz të çliruar nga Mesia dhe mos e 
shpërdoroni lirinë tuaj për të përligjur një jetë të shthurur. Mendoni se tani ju i takoni 
Perëndisë. 17Nderojini të gjithë njerëzit. Duajini bashkëbesimtarët tuaj! Kini respekt për 
Perëndinë. Nderojeni perandorin romak! 
 
Mesia si shembull 
(Is 53,9; 53,7; 53,5; 53,6) 
18Ju skllevër, nënshtrojuni zotërinjve tuaj dhe tregojuni respektin që u përket, jo vetëm 
të mirëve, por edhe tekanjozëve. 19Perëndia do t’jua japë ndihmën e tij, në qoftë se do 
t’ju duhet të duroni vuajtjet e pësimit të pamerituar për shkak se jeni besimtarë. 20A 
keni ndonjë arsye për t’u krenuar, në qoftë se keni bërë ndonjë të keqe për të cilën ju 
rrahin? Por, në qoftë se keni vepruar drejt dhe duhet ta pësoni për këtë, Perëndia do 
t’ju ndihmojë. 21Ai ju ka thirrur pikërisht për këtë. Ju e dini se Mesia vuajti për ju, dhe 
kështu ju la një shembull. Qëndroni në rrugën që hapi: ndiqini gjurmët e tij. 22Për atë 
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thuhet: Nuk kishte bërë asnjë krim dhe nuk kishte thënë asnjë gënjeshtër. 23Kur e fyen, 
nuk ua ktheu. Kur duhej të vuante, nuk i kërcënoi me hakmarrje, por u mbështet në 
Perëndinë duke e ditur se ai do t’i jepte të drejtë. 24Të gjitha mëkatet tona i mbajti në 
trupin e tij në kryq. Me anë të kësaj jemi çliruar, që të jetojmë për të kryer vullnetin e 
Perëndisë. 
Merreni me mend: Jemi shëruar me anë të plagëve të tij. 25Ju ishit si delet që humbën 
rrugën, por tani u futët në rrugën e drejtë dhe ndiqni bariun që do t’ju drejtojë dhe 
mbrojë. 
 
Udhëzime për gratë e burrat 

Për ju gratë vlen i njëjti rregull: ju duhet t’u nënshtroheni burrave tuaj. Atëherë ata 
që nuk duan t’ia dinë për lajmin e mirë, do të fitohen për fenë pa asnjë fjalë, me 

anë të shembullit tuaj. Do të binden 2kur ta shohin se ju tregoni respekt ndaj tyre dhe 
bëni një jetë shembullore. 
3Stolia juaj të mos jetë e jashtme: frizurë luksoze, me gurë të çmuar ose me rroba të 
ndritshme. 4Bukuria juaj duhet të vijë nga brenda: dashamirësia dhe zemërmirësia 
janë stoli që nuk kalojnë, dhe vlejnë shumë në sy të Perëndisë. 5Në këtë mënyrë u 
zbukuruan më parë gratë e përshpirtshme që i varën shpresat te Perëndia. Ato iu 
nënshtruan burrave të tyre, 6si për shembull Sara, e cila e dëgjonte Avrahamin dhe e 
quante «zotin» e saj. Ju jeni bijat e saj, në qoftë se veproni në përputhje me karakterin 
e Perëndisë pa u larguar për shkak të ndonjë kërcënimi. 
7Ju burra duhet të silleni në mënyrë reciproke. Silluni me respekt ndaj grave tuaja. 
Kini parasysh se ato janë partnere më të dobëta. Kujdesuni për to dhe nderojini, sepse 
Perëndia u dhuron atyre jetën e përjetshme, ashtu si dhe juve. Silluni kështu, që lutjet 
tuaja të mos i pengojë asgjë. 
 
Pësimi për vullnetin e Perëndisë 
(Ps 33,13-17; Zan 6,1 – 7,24) 
8Më në fund, juve të gjithëve po ju them: bëhuni të një mendjeje dhe merrni pjesë në 
dhembjen e tjetrit. Duajeni njëri-tjetrin si vëllezër dhe motra. Bëhuni zemërgjerë dhe të 
sjellshëm me njëri-tjetrin. 9Mos e ktheni të keqen me të keqe, as fyerjen me fyerje. 
Përkundrazi, lutjuni Perëndisë t’i ndihmojë ata që ju fyejnë, sepse Perëndia ju ka 
thirrur që të merrni bekim. 10Në Shkrimin e shenjtë thuhet: Kush kërkon jetën e vërtetë 

dhe dëshiron të përjetojë ditë të gëzuara, ta ruajë gjuhën e tij, që të mos thotë asgjë të 

keqe ose të gënjeshtërt. 11T’i kthejë shpinën së keqes dhe të bëjë mirë. Të mundohet të 

jetojë në paqe me të gjithë. 12Zoti i shikon ata që punojnë drejt dhe ua dëgjon lutjet. Por ai 

drejtohet kundër të gjithë atyre që veprojnë keq. 
13A mund t’ju bëjë ndokush keq, në qoftë se mundoheni të bëni mirë? 14Por në qoftë se 
duhet, megjithatë, të vuani ngaqë zbatoni vullnetin e Perëndisë, ju duhet të gëzoheni. 
Mos kini aspak frikë nga njerëzit; mos u hutoni nga ata! 15Nderojeni Mesinë në zemrën 
tuaj si Zotin tuaj. Qëndroni gjithnjë gati t’i jepni përgjigje gjithsecilit që ju pyet për fenë 
që tregohet në ju. 16Përgjigjuni me butësi dhe me respektin e duhur, por me ndërgjegje 
të pastër. Atëherë të gjithë ata që ju fyejnë, do të turpërohen. 17E në qoftë se vullneti i 
Perëndisë është i ndryshëm, më mirë është ta pësoni për vepra të mira sesa për vepra 
të këqija. 
18Edhe Mesia vuajti një herë e përgjithmonë për mëkatet e njerëzve, i pafajshmi për 
fajtorët, për të na afruar te Perëndia. Përsa i përket trupit, ai u vra, por u kthye në jetë 
me anë të shpirtit, 19me anë të të cilit edhe shkoi për t’ua shpallur (fitoren e tij) 
shpirtrave (të engjejve rebelë) në burg, ♦ 20të cilët kishin ngritur krye dikur, kur durimi 
i Perëndisë priste gjatë, në kohën e Noahut, ndërsa po ndërtohej arka. Vetëm pak 
njerëz, d.m.th. tetë, u shpëtuan ujërave që e mbanin anijen. 21Kjo tregon se si ju hytë 
në sigurinë e anijes së krishterimit me anë të pagëzimit. Kuptimi i pagëzimit nuk është 
pastrimi i trupit nga ndyrësia, por zotimi ♦♦ i dhënë para Perëndisë për të mbajtur një 
ndërgjegje të pastër.  
Një lutje e tillë mund të bëhet, sepse Jezusi, Mesia, u ringjall nga të vdekurit ♦♦♦ dhe 
tani është ulur në vendin e plotfuqishmërisë në anën e djathtë të Perëndisë. 22Ai u ngjit 
në qiell, dhe kështu nënshtroi të gjithë engjëjt dhe të gjitha fuqitë qiellore. 
__________ 
♦ shih Zan 6, 1-4 ; 2 Pjetri 2,4; Jud 6. ♦♦ Ky është kuptimi i vërtetë i fjalës "sakrament" ♦♦♦ Kjo 
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dëshmon për punën e përfunduar të Krishtit. 
 
Jeta e re 

Ju e dini se Mesia pësoi vuajtje trupore. Përvetësojeni qëndrimin e tij dhe qëndroni 
të gatshëm për vuajtje, sepse kush pëson vuajtje trupore provon kështu se i ka 

kthyer shpinën mëkatit. 2Në qoftë se e ndiqni shembullin e Mesisë, atëherë drejtohuni 
nga vullneti i Perëndisë e jo nga pasionet njerëzore në kohën që ju mbetet të jetoni në 
këtë botë. 3Ju keni marrë pjesë për një kohë mjaft të gjatë në sjelljen e atyre që nuk e 
njohin Perëndinë; ju jeni dhënë pa rezervë pas lakmisë dhe shthurjes, keni marrë pjesë 
në gosti të shfrenuara me grykësa e pijanecë dhe në idhujtari të urryera. 4Tani të tjerët 
çuditen që nuk merrni më pjesë në sjelljen e tyre të shthurur dhe ju shajnë për këtë. 
5Por atyre do t’u duhet të japin llogari për sjelljen e tyre para Atij që është i gatshëm të 
japë vendimin gjyqësor për të gjallët dhe të vdekurit. 6Për këtë arsye lajmi i mirë për 
shpëtimin iu shpall atyre që vdiqën, atyre që, megjithëse u gjykuan ashtu në 
ekzistencën e tyre njerëzore, siç gjykohen edhe njerëzit e tjerë, tani jetojnë në shpirt siç 
jeton edhe Perëndia. ♦ 
________  
♦ Do të jetë aludim për Krishtin që predikonte Ungjillin tek besimtarët e Dhiatës së Vjetër në 
vendin e të vdekurve, nga ku i çoi në parajsë. Askush nuk mund të shpëtohet nëse ai / ajo nuk e 
beson Ungjillin.  
 
Administratorë të mirë të dhuntive të Perëndisë 
(Fu 10,12) 
7Mbarimi i kësaj kohe po afrohet. Qëndroni të arsyeshëm dhe të zgjuar, që të mund të 
luteni. 8Para së gjithash, mbahuni me dashuri për njëri-tjetrin. Në të vërtetë, dashuria 
nuk pranon të mbajë një listë të mëkateve të shumta të të tjerëve. 
9Mirëpriteni njëri-tjetrin pa u ankuar për këtë. 10Ndihmojeni njëri-tjetrin për të 
përparuar, secili me dhuntinë që i ka dhënë Perëndia. Atëherë do të jeni 
administratorë të mirë të dhuntive të shumëllojshme të Perëndisë. 11Në qoftë se 
ndokush ka dhuntinë e fjalimit, të flasë për të shpallur fjalën e Perëndisë. Në qoftë se 
ndokush ka dhuntinë e shërbimit (ndaj besimtarëve të varfër), ta bëjë atë me fuqinë që 
i jep Perëndia. Gjithçka që bëni, të bëhet me anë të Jezusit, Mesisë, për nder të 
Perëndisë. Atij i përket madhështia dhe pushteti i përhershëm. Amen! 
 
Pësimi me Mesinë 
(Fu 11,31) 
12Miqtë e mi të dashur! Mos u çuditni për provën e rëndë që ju gjeti si zjarri. Ajo nuk 
mund t’ju zërë në befasi, 13sepse pësoni një pjesë të asaj që pësoi edhe Mesia. Gëzohuni 
për këtë, sepse edhe ju do të merrni pjesë në madhështinë e tij, dhe vetëm atëherë do 
të jeni plot gëzim dhe brohori. 14Ju duhet ta quani veten të lumtur kur ju shajnë pse i 
takoni Mesisë, sepse atëherë ju ndihmon Shpirti i Perëndisë – ky Shpirt në të cilin 
është e pranishme madhështia e Perëndisë. 
15Kur ndonjërit prej jush do t’i duhet ta pësojë, kjo të mos ndodhë për vrasje, vjedhje 
ose për ndonjë krim tjetër, as pse ishte informator.♦ 16Por, në qoftë se e pëson pse është 
i krishterë, nuk duhet të ketë turp. Ta pranojë pa frikë se është i krishterë, dhe kështu 
do të nderohet Perëndia. 
17Erdhi koha për gjyqin e Perëndisë, dhe gjyqi fillon me bashkësinë e tij. Por, pasi fillon 
me ne, çfarë do t’u ndodhë atyre që e kundërshtuan lajmin e mirë për shpëtim? 18Në 
Shkrimin e shenjtë thuhet: Edhe ai që e dëgjon Perëndinë, mezi do të shpëtojë. Çfarë do 

t’i ndodhë, pra, rebelit që përbuz Perëndinë? 19Prandaj ai që duhet ta pësojë sipas 
vullnetit të Perëndisë, t’i besojë plotësisht Krijuesit të tij duke vazhduar kryerjen e 
veprave të mira. 
__________ 
♦ Nëse padia e informatorit dilte e pasaktë, ai ndëshkohej nga shteti. 
 
Bashkësia e Perëndisë 
(Fu 3,34) 

Unë vetë jam epror ♦ dhe marr pjesë në vuajtjen e Mesisë dhe në madhështinë që 
do të duket së shpejti. 2Prandaj po ju bëj thirrje që bashkësinë, kopenë e Perëndisë, 

4

5



 1061

ta drejtoni si udhëheqës të vërtetë. Perëndia do që të kujdeseni për të me vullnet të 
mirë, jo vetëm pse e keni për detyrë. Bëjeni këtë me qejf dhe me dashuri, e jo që të 
pasuroheni. 3Mos u mbani si sundimtarë mbi kopenë që ju u besua juve, por jepni 
shembullin tuaj. 4Atëherë, kur të vijë Bariu më i lartë, do të merrni kurorën e nderimit, 
e cila nuk do të fishket kurrë, jetën në shkëlqimin që nuk do të kalojë kurrë. 
5Edhe juve të rinjve po ju them: nënshtrojuni të parëve. Po ju them të gjithëve: 
shmangni çdo mendjemadhësi në marrëdhëniet me njëri-tjetrin, sepse thuhet: Zoti e 

kundërshton njeriun mendjemadh, ndërsa të përulurit  i drejton dashurinë e tij. 
6Prandaj përkuluni nën dorën e fuqishme të Perëndisë, që ai t’ju ngrejë përsëri kur të 
vijë koha e duhur. 7Shkarkojini të gjitha kujdeset në atë, sepse ai kujdeset për ju. 8Jini 
të zgjuar dhe të arsyeshëm. Armiku juaj, djalli, gjurmon për ushqim rreth kopesë si 
luan i uritur. Ai pret që të gllabërojë njërin nga ju. 9Bëjini ballë dhe qëndroni të 
patundur në fe. Mendoni se të njëjtën gjë e vuajnë bashkëbesimtarët tuaj në mbarë 
botën. 
10Perëndia lejon që të vuani tani për një kohë të shkurtër; por ju ka thirrur me anë të 
Jezusit, Mesisë, të jetoni përgjithmonë në praninë e tij madhështore. Me mirësinë e tij 
të madhe ai do t’ju japë fuqi, që besimi juaj të qëndrojë i fortë dhe i palëkundur, që të 
mos rrëzoheni. 11Atij i përket pushteti përgjithmonë. Kjo është e sigurt! 
___________ 
♦ do të jetë si epror kryesor, por sigurisht jo ipeshkëv në kuptimin modern. Kisha Romake kishte 
një udhëheqje grupi të eprorësve deri në pjesën e dytë të shekullit të dytë. 
 
Përshëndetja e fundit 
12Këtë letër të shkurtër e shkrova me ndihmën e Silvanit, të cilin e çmoj si 
bashkëbesimtar besnik. Doja t’ju jepja zemër dhe t’ju dëshmoja se hirin e vërtetë të 
Perëndisë e provoni pikërisht në vuajtje. 
13Ju bën të fala bashkësia e të zgjedhurve këtu në Romë, si dhe im bir, Marku. 
14Përshëndeteni njëri-tjetrin me puthje vëllazërore. 
Paqja qoftë me të gjithë ju që jeni të lidhur me Mesinë! 
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LETRA E DYTË E PJETRIT 
 
 
Përshëndetje 

Simon Pjetri, i cili i shërben Jezusit, Mesisë, si apostull, ua drejton këtë letër të 
gjithë atyre që, sipas vullnetit të Perëndisë dhe Shpëtimtarit tonë, Jezusit, Mesisë, 

morën të njëjtën fe të çmuar si ne apostujt. 
2I lutem Perëndisë t’ju dhurojë me begati hirin dhe paqen e tij! Kjo do të ndodhë me 
shtimin e njohjes së Tij dhe të Zotit tonë, Jezusit, Mesisë. 
 
Thirrja dhe zgjedhja e Zotit 
3Me anë të fuqisë së tij hyjnore ai na dhuroi gjithçka që na duhet për të bërë një jetë që 
i pëlqen Perëndisë. Na ka thirrur dhe u njoh me ne, që të marrim pjesë në 
madhështinë e tij dhe që ta provojmë mirësinë e tij. 4Kështu, kemi marrë gjërat e 
premtuara të çmuara dhe shumë të mëdha: do t’i shpëtojmë prishjes që është në këtë 
botë për shkak të lakmimit, dhe do të marrim pjesë në pavdekshmërinë e tij hyjnore. 
5Prandaj bëni çdo gjë të mundur që besimin tuaj ta lidhni me karakterin e pjekur të 
krishterë, këtë karakter ta lidhni me diturinë, 6diturinë me vetëkontrollin, 
vetëkontrollin me qëndrueshmërinë, qëndrueshmërinë me respektin e thellë për 
Perëndinë, 7këtë respekt me dashurinë për bashkëbesimtarët, dhe këtë dashuri me 
dashurinë për të gjithë njerëzit. 8Në qoftë se i keni të gjitha këto dhe rriteni në to, do të 
ruheni nga mundësia që njohja e Zotit tonë, Jezusit, Mesisë, të mos dalë pa fryt dhe pa 
veprim. 9Përkundrazi, kush nuk i ka të gjitha këto cilësi, ai nuk e njeh as edhe Zotin 
tonë: ka harruar krejt se ç’do të thotë larja e mëkateve të tij të mëparshme. 
10Vëllezër! Jezusi, Mesia, ju ka zgjedhur dhe ju ka thirrur. Bëni çdo gjë të mundur të 
tregoheni të denjë për këtë. Atëherë nuk do të largoheni nga rruga e drejtë, 11dhe 
Perëndia do t’ju përgatitë një pritje madhështore në mbretërinë e përjetshme të 
Shpëtimtarit tonë, Jezusit, Mesisë. 
12Meqë ju do ta arrini një pikësynim kaq madhështor, jua kujtoj këto edhe pse i dini 
dhe qëndroni të palëkundur në të vërtetën që keni marrë. 13Por e quaj për detyrë t’ju 
kujtoj e t’ju mbaj zgjuar, gjersa jetoj ndër ju. 14E di se së shpejti do ta lë tendën e trupit 
tim: këtë ma ka shpallur Zoti ynë, Jezusi, Mesia. 15Prandaj shpejtoj dhe kujdesem që të 
mos i harroni këto pas vdekjes sime. 
 
Dëshmitarët për madhështinë e Mesisë 
16Ne nuk u bazuam në përralla të trilluara kur ju shpallëm ardhjen e Zotit tonë, 
Jezusit, Mesisë, në fuqi dhe në madhështi. Këtë madhështi hyjnore e pamë vetë me 
sytë tanë ♦ 17kur ai mori nder dhe lavdi nga Perëndia, Ati i tij. Perëndia, e cila ka 
pushtetin më të lartë, i tha: Ky është Biri im, i Dashuri im, të cilin e kam zgjedhur (Mesi). 
18Kur ishim bashkë me të në malin ku u paraqit prania e Perëndisë, e dëgjuam këtë zë 
që erdhi nga qielli. 
19Me anë të kësaj ngjarjeje ne e dimë me më shumë siguri se premtimet e profetëve ♦♦ 
janë të besuara, dhe ju do të bëni mirë t’i merrni parasysh ato. Lajmi i tyre i ngjan një 
kandili që ndrit në errësirë derisa të zbardhë dita dhe zemrat tuaja t’i ndriçojë Ylli i 
Mëngjesit. 20Por kini parasysh se asnjë profeci e Shkrimit të shenjtë nuk e ka burimin 
në mendjen (e profetit); ♦♦♦ 21sepse lajmi i profetëve nuk u hartua nga njerëzit. Profetët 
i zuri Shpirti i shenjtë dhe ata thanë atë që ua futi në mendje Perëndia. 
__________ 
♦ Ne e pamë atë si ai do të shfaqet në kthimin e tij. ♦♦ në lidhje me kthimin e tij. 
♦♦♦  ose: asnjë parakallëxim që gjendet në Shkrimin e shenjtë nuk mund të shpjegohet sipas 
trillit të kujtdo.  
 
Mësuesit e rremë dhe dënimi i tyre 

Por, siç u paraqitën profetët e rremë midis popullit të Izraelit, ashtu do të paraqiten 
edhe midis jush mësues të rremë që do të shpallin mësime të rreme. Me anë të 

sjelljes së tyre ata do ta tradhtojnë Zotin që i çliroi me çmimin e gjakut të tij. Për këtë 
ata do të rrënohen papritur. 2Por shumë njerëz do të ndjekin shembullin e jetesës së 
tyre të shthurur. Për shkak të këtyre mësuesve të rremë, mësimi i vërtetë do të 

1

2
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diskreditohet. 3Me lakminë e tyre ata do të paraqitin tregime të trilluara për të nxjerrë 
fitim. Por dënimi i tyre është vendosur tashmë prej kohësh; rënia e tyre do të ndodhë 
së shpejti. 
4Perëndia nuk kurseu as engjëjt që mëkatuan, por i plandosi në humnerat e errëta, që 
të ruhen të lidhur në pranga për gjyq. 5Ai nuk kurseu as botën e lashtë në kohën e 
Noahut, por lëshoi përmbytjen mbi botën e rebelëve. Shpëtoi vetëm tetë veta: Noahun, i 
cili u kishte bërë thirrje njerëzve të pajtoheshin me Perëndinë, dhe shtatë të tjerë 
bashkë me të. 6Perëndia dënoi edhe qytetet e Sodomit e të Amorrës dhe i bëri shkrumb 
e hi. Me këtë shembull tregoi se çfarë do t’u ndodhë të gjithë mëkatarëve. 7Vetëm një 
njeri shpëtoi: Loti i ndershëm, i cili vuante nga jetesa e shthurur e bashkëqytetarëve të 
tij. 8Atij iu desh të shihte e të dëgjonte ditë për ditë gjëra që e torturonin. 
9Kështu, Zoti di t’i shpëtojë nga halli ata që e nderojnë.♦ Por të gjithë ata që veprojnë në 
kundërshtim me karakterin e Perëndisë, duhet të presin dënimin e tyre Ditën e gjyqit. 
10Me rreptësi të veçantë do të dënohen ata që ndjekin dëshirat e tyre të shthurura dhe 
nuk duan të pranojnë asnjë zot mbi vete. 
________ 
♦ Vini re se Zoti e liron njeriun nga prova (gr. ek) et jo larg (gr. apo) provës. Krishterimi s’është 
policë sigurimi kundër provave të jetës. Zoti lejon që provat i ndodhin besimtarit, por ai na takon 
brenda provave dhe na liron nga ato. As Loti e as Noahu nuk u liruan menjëherë. Zoti mund të 
lejon që të presim shumë gjatë para se të ndërhyjë. Noahu u desh të veprojë vetë duke 
ndërtuar arkën, dhe Loti u desh të duronte shumë vjet të kundërpadisë së vetvetes për shkak të 
vendimit të tij të marrë për të jetuar në Sodom.  
 
Larja e llogarive me mësuesit e rremë (gnostikët) 
Këta mësues të rremë janë të pafytyrë dhe arrogantë. Ata nuk ngurrojnë aspak t’i 
përqeshin fuqitë qiellore. 11Edhe engjëjt që janë më të fortë dhe më të fuqishëm se këto 
fuqi, nuk sjellin para Perëndisë asnjë ankesë fyese. 12Por këta mësues të rremë sillen 
pa mend si egërsira që lindin vetëm për gjah e për shfarosje. Ata shajnë atë për të cilin 
nuk kanë idenë. Edhe ata do të shfarosen si egërsira. 13E keqja që bënë, do t’u kthehet 
me të njëjtën masë. 
Ata shfrenohen me qejf në mes të ditës. Ata janë njolla ndyrësie dhe turpi, që, po me 
qejf përhapin mësimet e tyre tërheqëse, kur hanë me kënaqësi në tryezat tuaja. 14Sytë e 
tyre janë gjithmonë të ngulur në ndonjë grua: dëshira e tyre për të mëkatuar është e 
pangopur. Ata i çojnë njerëzit e dobët në rrugë të gabuara. Ata janë të pangopur në 
lakminë e tyre pas parasë. Dënimi i tyre është i sigurt. 15Ata e lanë udhën e vërtetë dhe 
shkuan pas Bilamit, birit të Peorit. Ai e lakmonte paranë që duhej të merrte për veprat 
e tij të këqija, 16dhe u dënua për mosbindjen e tij. Një shtazë pa gojë i foli me zë 
njerëzor, dhe kështu e pengoi profetin ta zbatonte planin e tij të marrë. 
17Këta njerëz janë si burime pa ujë, si re pa shi që shpërndahen nga era. Perëndia u ka 
caktuar atyre një vend në errësirën më të dendur. 18Ata flasin me fjalë të fryra pa 
përmbajtje dhe tërheqin pas vetes me anë të jetesës së shthurur ata që mezi i 
shpëtuan jetës së gabuar. 19U premtojnë të tjerëve lirinë, kurse vetë janë skllevër të 
veseve vdekjeprurëse. Secili është skllav i asaj që e ka mundur. 20Ata u njohën me 
Jezusin, Mesinë dhe Zotin tonë, dhe me ndihmën e tij u liruan nga kurthi i ndyrësisë 
së kësaj bote. Por pastaj ranë përsëri në rrjetën e veseve të tyre të mëparshme. Prandaj 
në fund janë në gjendje më të keqe se më parë. 21Për ta do të kishte qenë më mirë që të 
mos e kishin njohur kurrë udhën e drejtë, në vend që ta njohin e pastaj t’i kthejnë 
përsëri shpinën mësimit të Perëndisë, i cili iu transmetua. 22Atyre u ndodhi siç thotë 
proverbi: Qeni i ha përsëri të vjellat e tij. Ose siç thotë një proverb tjetër: «Derri i larë 
zhgërryhet përsëri.» ♦ 
_______ 
♦ Pjetri duhet të gjykojë sipas pamjes së jashtme, sepse sipas Palit vetëm Zoti i njeh të tijtë. 
 
Zoti do të kthehet 

Miqtë e mi të dashur! Ja, po ju shkruaj letrën e dytë. Në të dyja jam përpjekur t’ju 
shkund nga gjumi, që të vini në vete. 2Mbani mend atë që parathanë profetët e 

Perëndisë, si dhe atë që ju shpallën apostujt në emër të Zotit dhe Shpëtimtarit tonë. 
3Para së gjithash ju duhet ta keni të qartë se para mbarimit të kësaj epoke do të 
paraqiten njerëz që ndjekin veçse instinktet e tyre. Ata do t’ju përqeshin 4e do të thonë: 

3
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«A nuk premtoi të kthehet? Atëherë ku është? Të parët tanë kanë vdekur ndërkohë, 
por gjithçka mbetet si në krijimin e botës.» 
5Ata nuk duan ta pranojnë faktin se prej shumë kohësh, me urdhrin e Perëndisë u 
krijuan qielli e toka. Toka doli nga uji dhe jeta e saj u mbajt me anë të ujit. 
6Gjithashtu, me anë të ujit, ujërave të përmbytjes, bota e lashtë u shkatërrua. 7Por 
qielli dhe toka që tani ekzistojnë, mbahen me anë të së njëjtës fjalë derisa të vijë dita e 
gjyqit. Atëhere ata do të rrënohen me anë të zjarrit, bashkë me të gjithë ata që 
rebelohen kundër Perëndisë. 
8Miqtë e mi, nuk duhet të harroni një gjë: te Zoti vlen një shkallë kohe e ndryshme nga 
ajo e njerëzve. Te Zoti një ditë është si një mijë vjet, po edhe një mijë vjet janë si një 
ditë e vetme. 9Zoti nuk ngurron ta plotësojë premtimin e tij, siç mendojnë disa. 
Përkundrazi, ka durim me ju, sepse nuk do që të humbasë askush. Ai dëshiron që të 
gjithë të kenë mundësi të kthehen prej rrugës së gabuar. 
 
Qielli i ri dhe toka e re 
10Por dita e Zotit do të vijë papritur si vjedhësi. Atëherë qielli do të zhduket me krismë, 
♦ elementet do të shkrihen nën veprimin e ngrohtësisë dhe toka e veprat në të do të 
zbulohen (para Gjyqit). 
11Kur mendoni se gjithçka do të kalojë në këtë mënyrë, çfarë nxitjeje është kjo për të 
bërë një jetë që i pëlqen Perëndisë! 12-13Jetoni duke pritur Ditën e madhe që do të sjellë 
Perëndia. Bëni çdo gjë të mundur për ta shpejtuar atë ditë, në të cilën qielli duhet të 
shkatërrohet me zjarr dhe elementet e botës duhet të shkrihen nën veprimin e 
nxehtësisë, në mënyrë që Perëndia të krijojë botën e re. Perëndia na ka premtuar 
qiellin e ri dhe tokën e re. Atje do të bëhet gjithçka sipas vullnetit të Perëndisë. 
_________ 
♦ Kjo është ose aludim për ngjarjet në fund të mijëvjeçarit (Apok 20,11) ose mund të jetë një 
përshkrim shumë hiperbolik i Ardhjes së Dytë (Apok 6,14). 
 
Nxitje dhe paralajmërim 
14Miqtë e mi, meqë i pritni të gjitha këto, bëni çdo gjë të mundur që të jetoni në paqe 
me Zotin. Kini kujdes që të qëndroni para tij të panjollë dhe të patëmetë, kur të vijë ai. 
15Ta dini se ai ngurron vetëm nga durimi që ju të shpëtoni. Pikërisht kështu shkroi 
vëllai ynë i dashur, Pali, të cilit Perëndia i dha shumë urtësi. 16Kështu thotë në të gjitha 
letrat e tij, kur shkruan për këtë çështje. Megjithatë, në to ka fragmente të vështira. 
Ato i shtrembërojnë njerëzit e pamend dhe të lëkundshëm.♦ Por kështu veprojnë edhe 
me pjesët e tjera të Shkrimit të shenjtë – ata i bëjnë të zezën vetes. 
17Miqtë e mi, ju kam paralajmëruar. Kini kujdes dhe mos u mashtroni nga mësimet e 
rreme të njerëzve të pandërgjegjshëm. Përndryshe, nuk do të gjeni më mbështetje e do 
të rrëzoheni. 18Jetoni gjithnjë e më shumë prej hirit të Zotit dhe Shpëtimtarit tonë, 
Jezusit, Mesisë, dhe rrituni në njohjen e tij. Atij i qoftë lavdi, tani dhe përgjithmonë! 
Amen. 
________ 
♦ Ata e kuptojnë doktrinë e shfajësisë me anë të besimit si përligjje për shthurje. 
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LETRA E PARË E GJONIT 
 
Kundërshtimi i mësimit të rremë: «Mesia nuk u trupëzua.» (1) 

Ai që quhet «Fjala», ekzistonte qysh para krijimit, e megjithatë e dëgjuam, e pamë 
me sytë tanë, e shikuam dhe e prekëm me duart tona – Fjalën jetëprurëse. 2U shfaq 

vetë jeta, dhe ne e pamë. Ne jemi dëshmitarë për këtë dhe po ju tregojmë për jetën e 
përjetshme që ishte tek Ati dhe që na u zbulua neve. 3Atë që pamë e dëgjuam, po jua 
transmetojmë edhe juve. Dëshirojmë që të jeni të lidhur me ne dhe, nëpërmjet nesh, 
me Atin dhe me Birin e tij, Jezusin, Mesinë. 4Atëherë asgjë nuk do të na mungojë për 
gëzimin tonë, dhe për këtë arsye po ju drejtojmë këtë letër. 
 
Kundërshtimi i mësimit të rremë: «Jemi pa mëkat» (2) 
5Lajmin që po jua transmetojmë, e solli Jezusi: Perëndia është dritë; në të nuk ka asnjë 
pikë errësire. 6Në qoftë se pohojmë që jemi të lidhur me Perëndinë dhe njëkohësisht 
jetojmë në errësirë, atëherë gënjejmë dhe tërë jeta jonë është e gënjeshtërt. 7Por, në 
qoftë se jetojmë në dritë, siç është në dritë edhe Perëndia, jemi të lidhur me njëri-tjetrin 
dhe gjaku  i Jezusit, Birit të tij, na mban të pastër nga çdo mëkat.♦ 
8Në qoftë se pohojmë se jemi pa mëkat,♦♦  mashtrojmë vetveten, dhe e vërteta nuk 
është në anën tonë. 9Por në qoftë se i pranojmë mëkatet tona, Perëndia është besnik 
dhe i drejtë: do të na i falë ato dhe do të na pastrojë nga çdo faj. 10Por, në qoftë se 
pohojmë që nuk kemi mëkatuar, e bëjmë atë gënjeshtar, dhe fjala e tij nuk është ndër 
ne. 
_________ 
♦ Gjoni do të thotë se, në sajë të flijimit të Krishtit (gjakun e derdhur) të kryer njëherë e 
përgjithmonë, ne jemi sjellë në familjen e Perëndisë me anë të së cilës mund të marrim faljen e 
përditshme për mëkatin (nëse e pranojmë), falë këtij statusi të ri si fëmijë të Perëndisë. 
♦♦ Pohimi i gnostikëve, të cilëve u drejtohen shtatë kundërshtimet e Gjonit. 
 
Kundërshtimi i mësimit të rremë: «Sjellja morale është pa rëndësi» (3) 

Fëmijët e mi, po jua shkruaj këtë që të mos mëkatoni. Por, edhe në qoftë se 
ndokush mëkatoi, e kemi njërin që është pa mëkat, që ndërhyn për ne tek Ati: 

Jezusin, Mesinë. 2Meqenëse ai u flijua për ne për të na pajtuar me Perëndinë, mund të 
falen jo vetëm mëkatet tona, por edhe mëkatet e tërë botës. 3Në qoftë se e dëgjojmë 
Perëndinë, mund të jemi të sigurtë se e njohim. 4Kush pohon se e njeh, por nuk e 
dëgjon, është gënjeshtar, dhe e vërteta nuk banon tek ai. 5Por kush ndjek vullnetin e 
Perëndisë, tek ai dashuria e Perëndisë ia ka arritur qëllimit. Nga kjo e dimë se jemi të 
lidhur me të. 6Kush pohon se është vazhdimisht i lidhur me të, duhet të jetojë siç jetoi 
edhe Jezusi. 
 
Kundërshtimi i mësimit të rremë: «Dashuria për bashkëbesimtarin është pa rëndësi». 

(4) 
7Miqtë e mi të dashur, nuk po ju shpall urdhërim të ri, por urdhërim të vjetër. Ky është 
lajmi që e dëgjuat që nga fillimi, dhe që e dini vetë. 8E megjithatë, ky është edhe 
urdhërim i ri, sepse e vërteta e tij u dëshmua te Mesia, që dha jetën për ne, dhe u 
dëshmua te ju, sepse errësira po kalon dhe tashmë po ndrit drita e vërtetë. 
9Kush pohon se jeton në dritë, por e urren bashkëbesimtarin e tij, mbetet në errësirë. 
10Vetëm ai që e do bashkëbesimtarin e tij, jeton me të vërtetë në dritë. Në të nuk ka 
asgjë që ta bëjë të rrëzohet. 11Përkundrazi, kush e urren bashkëbesimtarin e tij, jeton 
në errësirë dhe ka humbur rrugën, sepse errësira i ka verbuar sytë. 
12Fëmijët e mi, po ju shkruaj për t’ju kujtuar se mëkatet tuaja janë falur në bazë të 
flijimit të Mesisë. 13Po ju kujtoj, etër, se u njohët me Atë që ka ekzistuar para krijimit. 
Dhe ju të rinj, po ju kujtoj se e keni mundur Satanin. 
14Fëmijët e mi, po ju kujtoj se u njohët me Atin. Ju etër, po ju kujtoj se e njihni Atë që 
ka ekzistuar para krijimit. Dhe ju të rinj, po ju kujtoj se keni marrë fuqi, sepse te ju 
vepron fjala e Perëndisë, dhe e keni mundur Satanin. 
 
Kundërshtimi i mësimit të rremë: «Dashuria për botën është me rëndësi». (5) 
15Nuk duhet ta doni botën dhe ato që i përkasin asaj. Kush e do botën, nuk ka vend në 
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zemrën e tij për dashurinë e Atit. 16Çfarë ndodh, pra, në botë? Njerëzit nxiten nga 
dëshirat e tyre egoiste, shohin diçka e duan ta marrin; janë krenarë për pushtet dhe 
për pasuri. Të gjitha këto nuk vijnë nga Ati, por janë cilësi e botës. 17Bota dhe gjithçka 
që njerëzit dëshirojnë në të, do të kalojë. Përkundrazi, kush kryen vullnetin e 
Perëndisë, do të jetojë përgjithmonë. 
 
Mesia i rremë 
18Fëmijët e mi, ora e fundit filloi. Ju keni dëgjuar se do të vijë mesia i rremë. Në të 
vërtetë, tashmë erdhën shumë mesi të rremë. Nga kjo e dimë se ora e fundit filloi. 
19Këta mesi të rremë ishin më parë të lidhur me ne, por në të vërtetë nuk na takonin 
neve; përndryshe, do të kishin qëndruar me ne. Ata u larguan, dhe kështu provuan se 
askush prej tyre nuk i takonte rrethit tonë. 
20Ju të gjithë e njihni të vërtetën, sepse Mesia ju dha Shpirtin e tij. 21Po ju shkruaj jo 
sepse duhet të mësoni përsëri për të vërtetën, por sepse pikërisht e njihni dhe e keni të 
qartë se nga e vërteta nuk mund të dalë asnjë gënjeshtër. 
 
Kundërshtimi i mësimit të rremë: «Jezusi ishte vetëm një guru gnostik». (6) 
22Kush është, pra, gënjeshtari dhe mesia i rremë? Cilido që pohon se Jezusi nuk është 
Mesia. Kush e pohon këtë, kundërshton edhe Birin, edhe Atin. 23Kush nuk do t’ia dijë 
për Birin, nuk ka asnjë lidhje me Atin. Por ai që dëshmon se i takon Birit, është i 
lidhur edhe me Atin. 24Prandaj kini kujdes që në zemrat tuaja të mbani lajmin që 
dëgjuat qysh në fillim. Në qoftë se ato që dëgjuat që nga fillimi, mbeten në zemrat 
tuaja, do të jeni vazhdimisht të lidhur me Atin. 25Pikërisht këtë na premtoi edhe Mesia: 
jetën e përjetshme. 
26Kaq ju shkrova lidhur me ata që kërkojnë t’ju mashtrojnë. 27Por Mesia ju dha Shpirtin 
e tij. Ky Shpirt mbetet te ju, dhe për këtë nuk keni nevojë për ndonjë mësues tjetër. Ai 
ju mëson vetë për gjithçka. Ajo që ai thotë, është e vërtetë dhe aspak e gënjeshtërt. 
Prandaj zbatoni atë që ju mëson Shpirti: rrini të lidhur me Mesinë. 
28Rrini të lidhur me të, fëmijët e mi! Atëherë do të jemi plot besim kur të shfaqet ai, dhe 
nuk do të duhet të kemi frikë se do të na dënojë kur të vijë. 29Ju e dini se Mesia nuk 
bëri kurrë ndonjë gjë të keqe. Nga kjo e dini, gjithashtu, se asnjë fëmijë i Perëndisë nuk 
vazhdon të bëjë keq. 
 
Fëmijët e Perëndisë 

Shikoni se sa shumë na deshi Ati. Dashuria e tij është aq e madhe, saqë na quan 
fëmijët e tij. Dhe ne jemi vërtet të tillë. Bota nuk na kupton, sepse nuk e njeh 

Perëndinë. 2Miqtë e mi të dashur, tashmë ne jemi fëmijë të Perëndisë. Se çfarë do të 
bëhemi, nuk është ende e dukshme. Por e dimë se kur të bëhet e dukshme, ne do të 
jemi të ngjashëm me Jezusin, sepse do ta shohim ashtu siç është ai në të vërtetë. 
3Kush e pret një gjë të tillë, largohet nga gjithçka që është në kundërshtim me 
karakterin e Perëndisë, siç bëri edhe Mesia. 
4Kush mëkaton, rebelohet kundër Perëndisë, sepse mëkati është rebelim kundër 
Perëndisë. 5Ju e dini se Mesia erdhi për të larguar mëkatet e njerëzve. Në atë nuk ka 
vend mëkati. 6Kush mbetet i lidhur me të, nuk mbetet në mëkat. Por kush vazhdon të 
mëkatojë, as nuk e ka parë dhe as nuk e ka njohur atë.♦ 
7Mos u mashtroni, fëmijët e mi. Kush sillet në pajtim me karakterin e Perëndisë, mund 
të qëndrojë para gjyqit të Perëndisë. 8Kush mbetet në mëkat, i përket djallit, sepse 
djalli mëkatoi qysh në fillim. Por Biri i njeriut erdhi në botë që t’i shkatërrojë veprat e 
djallit. 
9Kush është fëmijë i Perëndisë, nuk mbetet në mëkat, sepse tek ai vepron jeta e 
Perëndisë. Ai nuk mund të mbetet në mëkat, sepse Perëndia është Ati i tij. 10Por kush 
bën keq ose nuk e do bashkëbesimtarin e tij, nuk i takon Perëndisë. Nga kjo mund ta 
dalloni se kush është fëmijë i Perëndisë e kush është fëmijë i djallit. 
__________ 
♦ Gnostikët thanë: le të mëkatojmë deri në fund, në mënyrë që hiri të bollëkohet. Kjo ishte 
sigurisht parulla e Rasputinit. Gjoni pohon se njerëz të tillë nuk janë besimtarë të vërtetë. 
 
Ta duam njëri-tjetrin 
11Lajmi që dëgjuat që nga fillimi, thotë që ta duam njëri-tjetrin. 12Të mos jemi si Kaini që 
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u solidarizua me djallin dhe vrau të vëllanë. Pse e vrau? Sepse mirësia e jetës së vëllait 
nxori në dritë prishjen e jetës së tij. 
13Mos u çuditni, o vëllezër, në qoftë se bota ju urren. 14E dimë se e kemi kaluar kufirin 
nga vdekja në jetë. E dimë nga fakti se i duam bashkëbesimtarët tanë. Përkundrazi, 
kush nuk ka dashuri, mbetet në vdekje. 15Kush e urren bashkëbesimtarin e tij, është 
vrasës. Ju e dini se asnjë vrasës nuk e ka në vete jetën e përjetshme. 16Mesia dha jetën 
për ne; nga kjo e dimë se ç’është dashuria. Prandaj edhe ne duhet të jemi të gatshëm 
ta japim jetën tonë për bashkëbesimtarët. 17Në qoftë se pasaniku e sheh 
bashkëbesimtarin e tij në nevojë dhe e ngushton zemrën e tij, si mund të pohojë se e 
do Perëndinë? 
 
Dashuria është pa frikë 
18Fëmijët e mi, dashuria jonë nuk duhet të përbëhet nga fjalë të bukura. Ajo duhet të 
jetë dashuri e vërtetë që tregohet me vepra. 19Nga kjo do të shihet se jetën tonë e 
cakton e vërteta e Perëndisë. Atëherë do të kemi ndërgjegje të pastër, 20edhe në qoftë se 
ndërgjegjja jonë na akuzon sepse dashuria jonë ende mbetet punë e pakryer, sepse 
duhet ta dimë se Perëndia është më i madh se ndërgjegjja jonë dhe se Ai merr 
parasysh gjithçka. 
21Miqtë e mi, derisa para Perëndisë mund të kemi siguri edhe kur na bren tepër shumë 
ndërgjegjja, aq më shumë siguri kemi kur ajo nuk na bren. 22Ne marrim nga Ai gjithçka 
që kërkojmë, sepse zbatojmë urdhërimet e tij dhe bëjmë atë që i pëlqen atij. 
23Urdhërimi i tij është që të qëndrojmë besnikë ndaj Birit të tij, Jezusit, Mesisë, dhe ta 
duam njëri-tjetrin siç na urdhëroi ai. 24Kush e dëgjon Perëndinë, mbetet i lidhur me 
Perëndinë dhe vetë Perëndia me të. Ne e dimë se Perëndia jeton në ne nga Shpirti që 
na ka dhënë vetë ai. 
 
Shpirti i vërtetë dhe shpirti i rremë 

Miqtë e mi të dashur, mos u besoni më të gjithë atyre që pohojnë se kanë Shpirtin e 
shenjtë. Vërini në provë për të parë nëse shpirti i tyre vjen nga Perëndia, sepse kjo 

botë është plot me profetë të rremë. 2Shpirtin e Perëndisë mund ta njihni nga kjo 
shenjë: kush pranon se Jezusi, Mesia, u bë njeri i gjallë, e ka Shpirtin e Perëndisë. 
3Kush e mohon trupëzimin e tij, nuk ka Shpirtin e Perëndisë, por shpirtin e mesisë së 
rremë. Ju keni dëgjuar se do të vijë, e tashmë ai ka ardhur. 
4Por ju i takoni Perëndisë, fëmijët e mi, dhe i keni mundur profetët e rremë. Shpirti që 
vepron në ju, është më i fuqishëm se shpirti që sundon këtë botë. 5Ata i takojnë botës 
dhe flasin sipas mënyrës së botës. Prandaj bota i dëgjon. 6Por ne jemi fëmijë të 
Perëndisë. Kush e njeh Perëndinë, na dëgjon edhe ne. Kështu mund ta dallojmë 
shpirtin e së vërtetës nga shpirti i gabimit. 
 
Perëndia është burimi i dashurisë 
7Të dashur miq, ta duam njëri-tjetrin, sepse dashuria vjen nga Perëndia. Kush e ka 
këtë dashuri, është fëmijë i Perëndisë dhe tregon se e njeh Atë. 8Kush nuk e ka këtë 
dashuri, nuk e njeh Perëndinë, sepse vetë Perëndia është dashuri. 9Dashuria e 
Perëndisë ndaj nesh u tregua në atë se ai dërgoi në botë Birin e tij të dashur. 
Nëpërmjet tij donte të na jepte jetën e re. 10Veçoria e kësaj dashurie është jo se ne e 
kemi dashur Perëndinë, por se ai na ka dashur ne, dhe e ka dërguar Birin e tij si fli 
pajtuese për mëkatet tona. 11Miqtë e mi, në qoftë se Perëndia na ka dashur kaq shumë, 
edhe ne duhet ta duam njëri-tjetrin.  

12Askush nuk e ka parë ndonjëherë Perëndinë,♦  por në qoftë se e duam njëri-tjetrin, 
Perëndia jeton në ne. Atëherë dashuria e tij ka arritur pjekurinë. 
13Perëndia na ka dhuruar Shpirtin e tij. Nga kjo mësojmë se ne jemi të lidhur me të dhe 
ai me ne. 14Vetë e pamë dhe jemi dëshmitarë për këtë se Ati e dërgoi Birin e vet si 
Shpëtimtar në botë. 15Kush pranon se Jezusi është Biri i Perëndisë, jeton në Perëndinë 
dhe Perëndia jeton në të. 16Sidoqoftë, ne jemi plotësisht të bindur se Perëndia na do. 
Perëndia është burim i dashurisë. Kush jeton në dashuri, jeton në Perëndinë dhe 
Perëndia jeton në të. 17Në qoftë se dashuria e ka arritur pjekurinë te ne, atëherë do të 
jemi plot besim Ditën e gjyqit, sepse në këtë botë jemi të lidhur me Perëndinë, siç është 
edhe Mesia. 18Dashuria nuk njeh frikë. Dashuria e vërtetë e dëbon frikën. Kush ka 
frikë dhe dridhet nga dënimi, tek ai dashuria nuk e ka arritur pjekurinë. 
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19Ta duam, sepse Perëndia na deshi më parë. 20Në qoftë se dikush pohon: «E dua 
Perëndinë», dhe njëkohësisht e urren bashkëbesimtarin e tij, gënjen. Në qoftë se nuk e 
do bashkëbesimtarin e tij që e sheh, si mund ta dojë Perëndinë që nuk e ka parë? 
21Përveç kësaj, Mesia na dha këtë urdhër: Kush e do Perëndinë, duhet të dojë edhe 
bashkëbesimtarin e tij. 
__________ 
♦ Aludim për polemikën kundër gnostikëve, të cilët pohonin se e shihnin Perëndinë me 
anë të një intuite të drejtpërdrejtë. 
 
Fitorja mbi botën 

Kush beson që Jezusi është Mesia, është fëmijë i Perëndisë. Kush e do atin, do 
edhe fëmijën e tij. 2Dashuria jonë ndaj fëmijëve të Perëndisë dihet nga kjo: ne e 

duam Perëndinë dhe e dëgjojmë atë. 3Dashuria ndaj Perëndisë njihet nga fakti se ne 
bëjmë atë që ai kërkon nga ne; e kjo nuk është e vështirë. 4Të gjithë fëmijët e Perëndisë 
mund ta korrin fitoren mbi botën. Me anë të besimit tonë tashmë e mundëm botën. 
5Kush mund ta mundë me të vërtetë botën? Vetëm ai që beson që Jezusi është Biri i 
Perëndisë. 
 
Kundërshtimi i mësimit të rremë: «Shpirti i Perëndisë zbriti në Jezusin me pagëzimin 

e tij, por u largua prej tij para kryqëzimit të tij» (7) 
6Jezusi erdhi te ne me anë të ujit të pagëzimit të tij dhe me anë të gjakut të vdekjes së 
tij. Ai nuk erdhi vetëm me anë të ujit, por me anë të ujit dhe me anë të gjakut 
njëkohësisht. ♦ Shpirti i Perëndisë dëshmon për këtë, dhe Shpirti është burimi i së 
vërtetës. 7Janë, pra, tre dëshmitarë: 8Shpirti, uji dhe gjaku. Dëshmitë e këtyre të treve 
pajtohen me njëra-tjetrën. 9Ne u besojmë dëshmitarëve njerëzorë, por dëshmia e 
Perëndisë peshon më shumë, sepse është fjala për dëshminë që Perëndia dha për Birin 
e tij. 10Kush beson në Birin e Perëndisë, e ka këtë dëshmi në zemrën e tij. Kush nuk i 
beson Perëndisë, e bën atë gënjeshtar, sepse vë në dyshim dëshminë që Perëndia dha 
për Birin e tij. 11Kjo dëshmi thotë: Perëndia na dha jetën e përjetshme, dhe këtë jetë e 
marrim me anë të Birit të tij. 12Kush e ka Birin e Perëndisë, ka edhe jetën. Kush nuk e 
ka Birin, nuk e ka as jetën. 
13Po ju shkruaj që ta dini se jetën e përjetshme e keni sepse besoni në Birin e 
Perëndisë. 
___________ 
♦ Në kundërshtim me atë që pretendonin gnostikët, ai që u pagëzua (Mesia hyjnore) është 
identik me atë që vdiq në kryq, duke e bërë kështu burimin e vetëm të shpëtimit dhe të jetës së 
përjetshme. 
 
Siguria e fëmijëve të Perëndisë 
14Jemi plotësisht të bindur se Perëndia na dëgjon kur i lutemi për diçka që i përgjigjet 
vullnetit të tij. 15E dimë se na dëgjon. Prandaj dimë edhe këtë: ai na jep atë që i 
kërkojmë. 
16Në qoftë se ndokush sheh se bashkëbesimtari i tij bën mëkat që nuk e çon në vdekje, 
t’i lutet Perëndisë, dhe Perëndia do t’i japë këtij bashkëbesimtari jetën. Kjo vlen për ata 
që nuk e kanë bërë mëkatin që shkakton vdekjen. Por ka një mëkat që të çon në 
vdekje.♦  Në një rast të tillë nuk them se duhet t’i luteni Perëndisë. 17Gjithçka që nuk 
është në pajtim me karakterin e Perëndisë, është mëkat, por jo çdo mëkat të çon në 
vdekje. 
18E dimë se fëmija i Perëndisë nuk mbetet në mëkat. Biri i Perëndisë e mbron, që 
Satani të mos e dëmtojë. 19E dimë se i takojmë Perëndisë; por mbarë bota është nën 
pushtetin e Satanit. 
20E dimë se Biri i Perëndisë ka ardhur. Ai na ka hapur sytë, që ta njohim Perëndinë e 
vërtetë. Ne jemi të lidhur me Perëndinë e vërtetë me anë të Birit të tij, Jezusit, Mesisë. 
Jezusi, Mesia, është Perëndia e vërtetë; ai është jeta e përjetshme. 
21Fëmijët e mi, mos u lidhni me perëndi të rreme! 
_______ 
♦ do të jetë aludim për mëkatin e gnostikëve. 
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LETRA E DYTË E GJONIT 
 
Përshëndetje 
Kryetari ia drejton këtë letër kishës së zgjedhur dhe anëtarëve të saj, të cilët i dua në të 
Vërtetën, dhe jo vetëm unë, por edhe të gjithë ata që e njohin të Vërtetën. 2E Vërteta 
mbetet vërtet në ne dhe do të jetë përgjithmonë me ne. 
3Perëndi Ati dhe Biri i tij Jezusi, Mesia, na dhënçin hir, mëshirë dhe paqe, që të 
mbetemi të lidhur në të Vërtetën dhe dashurinë. 
 
E vërteta dhe dashuria 
4U gëzova shumë, sepse ndër anëtarët e kishës gjeta disa që jetojnë sipas së Vërtetës, 
siç na urdhëroi Ati. 5Prandaj, ju lutem, bashkësi e dashur, ta duam njëri-tjetrin. Nuk e 
shkruaj këtë si një urdhër të ri, sepse e kemi qysh në fillim. 6Dashuria, për të cilën 
flas, tregohet kur në jetën tonë drejtohemi sipas vullnetit të Perëndisë. E dëgjuat që 
nga fillimi se ç’thotë urdhri i tij: dashuria duhet të caktojë tërë jetën tuaj. 
7Kjo botë është plot me mashtrues. Ata mohojnë se Jezusi, Mesia, u bë njeri i gjallë. ♦ 
Nga kjo njihet mashtruesi dhe mesia i rremë.  

8Kini kujdes që të mos e humbitni atë për të cilën punuat, por të merrni shpërblimin e 
plotë. 
9Kush kalon përtej dhe nuk qëndron në mësimin që na e dha Mesia, nuk ka asnjë 
lidhje me Perëndinë. Kush qëndron në atë që mësoi Mesia, ka edhe Birin, edhe Atin. 
10Prandaj, në qoftë se te ju vjen ndokush dhe jep ndonjë mësim tjetër, mos e lini të hyjë 
në shtëpi. As mos e përshëndetni; 11sepse kush e përshëndet, është bashkëfajtor me 
veprat e tij të këqija. 
12Kam edhe një gjë tjetër për t’ju thënë, por nuk dëshiroj ta bëj me shkrim. 
Shpresoj t’ju bëj vizitë dhe të flas personalisht me ju. Atëherë do ta kalojmë shumë 
mirë së bashku. 
13Ju bëjnë të fala anëtarët e kishës simotër. 
_______ 
♦ Gnostikët mohonin trupëzimin e Krishtit. 
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LETRA E TRETË E GJONIT 
 
Përshëndetje 
Kryetari ia drejton këtë letër Gajit të dashur, të cilin e dua në të Vërtetën. 
2I dashur mik, dëshiroj që të jesh mirë në çdo drejtim, që të jesh mirë me shëndet si në 
trup, ashtu edhe në shpirt. 3Disa bashkëbesimtarë udhëtues më dëshmuan se po 
qëndron besnik ndaj së Vërtetës dhe po jeton sipas saj.  
Për këtë u gëzova shumë. 4Për mua nuk ka gëzim më të madh kur dëgjoj se fëmijët e 
mi jetojnë në dritën e së Vërtetës. 
 
Besimtarët e vërtetë dhe besimtarët e rremë 
5I dashur mik,  
ti je shumë besnik në përpjekjet e tua për bashkëbesimtarët, megjithëse ata vijnë nga 
bashkësi të huaja. 6Bashkëbesimtarët na njoftuan për dashurinë tënde. Të lutem t’i 
ndihmosh, që ta vazhdojnë rrugën në mënyrë të denjë para Perëndisë. 7Në të vërtetë, 
ata u nisën për këtë udhëtim në shërbim të Mesisë dhe nuk pranojnë ndihmë nga të 
pafetë. 8Prandaj jemi të detyruar t’i ndihmojmë këta njerëz. Kështu ndihmojmë në 
përhapjen e së vërtetës. 
9I kam shkruar disa fjalë kishës, por Diotrefi, që e përvetësoi padrejtësisht drejtimin e 
kishës, nuk më kushton aspak vëmendje.  

10Kur të vij, do ta vë para përgjegjësisë për atë që ka bërë. Ai gënjen dhe tregon gjëra të 
pabesueshme për ne. Por kjo nuk i mjafton! Nuk i pranon bashkëbesimtarët që janë në 
kalim. Kur ndokush dëshiron t’i pranojë ata, ia ndalon dhe e shkishëron! 
11I dashur mik, mos ndiq këtë shembull të keq, por të mirin. Besimtari që bën mirë, 
dëshmon se i takon Perëndisë; kurse besimtari që bën keq, dëshmon se nuk e njeh 
Atë. 
12Për Demetrin po flasin mirë të gjithë. Jeta e tij në të Vërtetën flet vetë. Këtë dëshmi e 
vërtetojmë edhe ne, e ti e di se ne flasim të vërtetën. 
 
Përshëndetje e fundit 
13Kam edhe shumë gjëra për të të treguar, por nuk dua t’i them me shkrim. ♦ 
14Shpresoj se do të të shoh së shpejti dhe atëherë do të flasim personalisht dhe me 
hollësi për të gjitha këto. 
15Paqja me ty! 
Të përshëndesin miqtë e tu këtu. Përshëndet miqtë tanë, secilin personalisht. 
__________ 
♦ Gjoni ishte duke u fshehur dhe ishte i fshehtë në aludimet e tij në rast se letra e tij ra në duart 
e gabuara. 
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LETRA E JUDËS 
 
Përshëndetje 
Juda, shërbëtori i Jezusit, Mesisë, vëllai i Jakobit, ua drejton këtë letër të gjithë atyre 
që Perëndia i ka thirrur, që Ai, Ati ynë i do, dhe që Jezusi, Mesia, i mbron. 
2Paçi me begati mëshirë, paqe dhe dashuri!  
 
Mësuesit e rremë 
(Dal 12,51; Nr 14,29-30; Zan 19,1-24; 4,3-8; Nr 16,1-35; 22,1-35; Gen 5,18, 21-24) 
3Miq të dashur, mendoja t’ju shkruaja me kujdes për shpëtimin tonë të përbashkët, 
por papritur e ndjeva veten të detyruar t’ju shkruaj pa vonesë për t’ju nxitur të luftoni 
për fenë e transmetuar, e cila iu besua një herë e përgjithmonë popullit të Perëndisë. 
4Në të vërtetë, disa njerëz të pandërgjegjshëm u futën fshehtas mes jush. Ata e mbajnë 
lajmin e mirë për mëshirën e Perëndisë si leje për të bërë një jetë të shthurur, dhe 
kështu e tradhtojnë Jezusin, Mesinë, i cili është i vetmi Zot dhe Sundimtari ynë. 
Perëndia e ka caktuar prej kohësh dënimin e tyre. 
5Megjithëse ju i dini të gjitha këto, dëshiroj t’ju kujtoj se Zoti vërtet e shpëtoi popullin e 
tij nga Egjipti, por pastaj i shkatërroi ata që dolën të pabesë.  

6Mendoni, gjithashtu, për engjëjt që e lanë dinjitetin e tyre sundues dhe vendbanimin 
që u kishte caktuar Perëndia. Perëndia i ruan të lidhur me pranga në errësirë 
nëntokësore për Ditën e madhe të gjyqit. 7Dhe mos i harroni Sodomin dhe Amorrën 
bashkë me qytetet përreth tyre. Banorët e tyre mëkatuan në të njëjtën mënyrë si 
engjëjt që dëshironin të kishin marrëdhënie seksuale me qenie të një lloji tjetër. Si 
paralajmërim për të gjithë, ata u dënuan me torturat e zjarrit të përjetshëm.♦ 
8Po kështu edhe këta ëndërrues çnderojnë trupin e tyre. Ata nuk duan të pranojnë 
asnjë zot mbi vete dhe shajnë fuqitë e padukshme. 9Këtë nuk guxoi ta bënte madje as 
kryeengjëlli Mihael.  
Kur djalli donte t’i mohonte kufomën e Moisiut,♦♦ ai nuk guxoi ta dënonte me fyerje. 
Vetëm tha: të dënoftë Zoti! 10Por këta njerëz përqeshin atë që nuk e njohin aspak. 
Ashtu si egërsirat, ata njohin veçse instinktet, e për këtë do të rrënohen.  

11Mjerë ata, sepse morën rrugën e Kainit. Për shkak të të hollave morën të njëjtën rrugë 
të gabuar si Bilami. U dënuan si Korahu për shkak të rebelimit të tyre. 12Ata janë një 
njollë ndyrësie në darkat tuaja të përbashkëta, në të cilat marrin pjesë pa turp dhe 
argëtohen. Ata janë si barinj që kujdesen për vetveten, si re që shtyhen nga era, por që 
nuk sjellin shi. Ata janë si pemë pa fryt, të cilave u bien gjethet në vjeshtë dhe pastaj 
shkulen – kështu janë dy herë të thata! 13Ata janë si valë në det: veprat e tyre të 
turpshme duken si shkumë në përplasjen e dallgëve. Ata janë si yje të larguara nga 
orbitat. Perëndia u ka rezervuar vendin në terrin më të dendur, ku do të mbeten 
përgjithmonë. 
14Edhe Henoku, pasardhësi i shtatë i Adamit, e paratha dënimin e tyre kur tha: «Ja, 
Zoti po vjen me dhjetëra mijëra engjëj të tij, 15për t’i gjykuar të gjithë. Atëherë të gjithë 
mëkatarët do të dënohen për veprat me të cilat u rebeluan kundër Perëndisë, dhe për 
të gjitha fyerjet që thanë kundër tij.»  

16Këta njerëz janë të pakënaqur me fatin e tyre dhe qortojnë Perëndinë kur duhet të 
vuajnë. Ata ndjekin veçse instinktet e tyre, thonë fjalë të bukura dhe u bëjnë lajka 
njerëzve për të përfituar prej tyre. 
_______ 
♦ sepse kishte bërë vrasje (shih Dalja 2,12). ♦♦ Shkatërrimi i tyre i zjarrtë është parashije e 
zjarrit të përjetshëm që pret djallin dhe bashkëfajtorët e tij.  

 
Qortime dhe porosi 
17Por ju, miq të dashur, duhet të kujtoni atë që ju paralajmëruan apostujt e Zotit tonë, 
Jezusit, Mesisë. 18Ata jua kujtuan gjithnjë me këmbëngulje: Menjëherë para mbarimit 
të kësaj epoke do të paraqiten njerëz të pafe e të pabesë që ndjekin vetëm instinktet e 
tyre. 19Këta njerëz sjellin përçarje. Ata janë njerëz të shtyrë nga instinkte që nuk e kanë 
aspak Shpirtin e Perëndisë. 20Por ju, miqtë e mi, duhet të qëndroni në fenë më të 
shenjtë që morët, dhe të rriteni të patundur në të. Lutuni me fuqinë e Shpirtit të 
shenjtë. 21Qëndroni në dashurinë e Perëndisë dhe pritni me durim që Jezusi, Mesia 
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dhe Zoti ynë, t’ju dhurojë jetën e përjetshme me mëshirën e tij. 
22Me ata që janë bërë të pasigurtë në fe, silluni me mëshirë dhe kujdesuni për ta. 23Të 
tjerët ndoshta mund t’i shpëtoni nga zjarri i gjyqit. Për të tjerët duhet të keni vërtet 
mëshirë, por edhe kujdes ndaj tyre, që të mos ju ngjitet ndyrësia e tyre. 
 
Lavdërimi i fundit 
24Perëndia ka fuqi t’ju ruajë nga dështimi dhe t’ju çojë atje ku madhështinë e tij do ta 
shihni pa të meta dhe plot gëzim. 25Ai, i vetmi Perëndi, na shpëton me anë të Jezusit, 
Mesisë dhe Zotit tonë. Atij i qoftë madhështi, madhëri, fuqi dhe pushtet, tani dhe 
përgjithmonë! Amen. 
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APOKALIPSI 
 
Hyrje 
(Dan 2,28) 

Në këtë libër është shkruar ajo që Perëndia (Ati) i zbuloi Mesisë. Me këtë ai donte 
t’u tregonte shërbëtorëve të tij atë që do të ndodhë së shpejti. 

Mesia ia dërgoi engjëllin e tij Gjonit për t’ia treguar këtë. 2Gjoni është dëshmitar për atë 
që ia shpalli Perëndia dhe për atë që Jezusi, Mesia, ia vërtetoi me anë të vegimeve. 
3Lum ai që e lexon këtë libër dhe ata që i dëgjojnë këto fjalë profetike dhe i zbatojnë ato 
që janë të shkruara në të, sepse koha e caktuar për realizimin e tyre është afër. 
 
Përshëndetje drejtuar shtatë kishave 
(Ps. 89,37.27; Is. 55,4; Dal. 19,6; Dan. 7,13; Zak. 12,10.14) 
4Gjoni ua drejton këtë zbulim shtatë bashkësive (fetare) në provincën e Azisë së Vogël. 
Hir dhe paqe nga Perëndia, që është, që ishte dhe që po vjen, dhe nga shtatë shpirtrat 
që qëndrojnë para fronit të tij, 5dhe nga Jezusi, Mesia, Dëshmitari besnik që u ringjall i 
pari nga të vdekurit, dhe që sundon mbi mbretërit e tokës! 
Ai na do dhe derdhi gjakun e tij për ne, që të na çlirojë nga mëkatet tona. 6Ai na ka 
emëruar bashkësundimtarë dhe priftërinj në mbretërinë e tij, që t’i shërbejmë 
Perëndisë, Atit të tij. Prandaj Atij i qoftë lavdi dhe pushtet përgjithmonë! Amen. 
7Ja, Jezusi, Mesia, po vjen me re! Të gjithë do ta shohin, edhe ata që e shpuan. Të 
gjitha fiset e tokës ♦ do të vajtojnë për shkak të tij. Po. Amen! 8Zoti Perëndi thotë: «Unë 
jam i Pari dhe i Fundit – Ai që është, që ishte dhe që po vjen, i Gjithëpushtetshmi.» 
_________ 
♦ d.m.th e tokës së Izraelit. shih Zak 12,10-13,2). Që nga koha kur kisha është ngritur në qiell 
para Ditës së Zotit, deri në kohën kur ajo zbret në tokë përsëri (ndoshta një interval prej 24 
orësh), është e dukshme në qiell me Krishtin që të gjithë të shohin. Është ky fenomen që bind 
Izraelin se ky është Mesia e vërtetë që çon në pendimin e tyre (të përmendur këtu) dhe në 
kthimin e tij në fe. 
 
Mesia i shfaqet Gjonit 
(Dan. 7,13; 10,5; 7,9; 10,6. Ezek. 1,24; 43,2; Is, 44.6; 48,12; Apok. 2,8; 22,13) 
9Unë jam Gjoni, vëllai juaj, i cili është i lidhur me Jezusin si ju. Për këtë arsye jetoj në 
kohën e përndjekjes si ju, prandaj mund të mbahem si ju dhe të jem bashkë me ju në 
mbretërinë e Perëndisë. Më internuan në ishullin Patmos, sepse shpallja botërisht 
fjalën e Perëndisë dhe të vërtetën që njoftoi Jezusi. 10Një të diel më pushtoi Shpirti i 
Perëndisë. Dëgjova pas meje një zë të madh që tingëllonte si bori. 11Ai tha: «Atë që do të 
shohësh, shkruaje në një libër dhe dërgojua shtatë bashkësive (fetare): në Efes, 
Smirnë, Pergam, Tiatirë, Sardë, Filadelfi dhe Laodice!» 
12Unë u ktheva për të parë se kush po fliste me mua. Atëherë pashë shtatë shandanë të 
artë. 13Në mes të shandanëve qëndronte Dikush me pamje njeriu.♦  Ishte veshur me një 
petk të gjatë dhe kishte ngjeshur tërthor parzmës një brez të gjerë ari. 14Flokët në kokë 
i kishte të bardhë si leshi, si bora. Sytë i kishte si flaka e zjarrit. 15Këmbët i shkëlqenin 
si ari i lëmuar që skuqet në shkritore dhe zëri i tingëllonte si gjëmimi i ujëvarës. 16Në 
dorën e djathtë mbante shtatë yje, dhe nga goja i dilte një shpatë e mprehtë me dy 
tehe. Fytyra i ndriçonte si dielli në mesditë. 
17Kur e pashë, i rashë përmbys para këmbëve si i vdekur. Ai vuri mbi mua dorën e 
djathtë dhe tha: «Mos ki frikë! Unë jam i Pari dhe i Fundit. 18Unë jam Ai që vepron! Isha 
i vdekur, por tani jam i gjallë përgjithmonë. Unë kam pushtet mbi vdekjen dhe mbi 
botën e të vdekurve. 19Shkruaje atë që sheh – së pari, atë që i përket së tanishmes dhe 
pastaj, atë që do të ndodhë në të ardhmen. 20A i sheh yjet në dorën time të djathtë dhe 
shtatë shandanët e artë? Unë do të tregoj kuptimin e tyre: shtatë yjet janë lajmëtarët 
♦♦  e shtatë bashkësive (fetare), kurse shtatë shandanët janë vetë shtatë bashkësitë. 
______________ 
♦ fjfj. Biri i Njeriut (shih. Daniel 7,13-14). ♦♦ fjfj. engjëjt.  
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Letra drejtuar kishës së Efesit 
(Zan. 2,9; Ezek. 28,13; 31,8; Apok. 22,2) 

Shkruaji lajmëtarit të kishës në Efes: 
Kështu thotë ai që mban në dorën e djathtë shtatë yjet dhe që ecën midis ♦ shtatë 

shandanëve të artë. 2I njoh veprat e tua, përpjekjet e tua dhe qëndrueshmërinë tënde. 
E di se nuk mund të durosh njerëz të këqij. Ti i vure në provë njerëzit që hiqen si 
apostuj, por që nuk janë, dhe i nxore gënjeshtarë.♦♦ 3Ke qëndrueshmëri. Për shkakun 
tim ke vuajtur, e megjithatë nuk të lëshon zemra. 4Megjithatë, tek ti gjeta këtë të metë: 
dashurinë tënde të parë e ke lënë. 5Merre me mend se nga çfarë lartësie re. Kthehu dhe 
vepro si në fillim. Në qoftë se nuk kthehesh, do të vij që ta largoj shandanin tënd nga 
vendi. 6Por një gjë flet në të mirën tënde: i urren veprat e nikollaitëve,♦♦♦ të cilat i urrej 
edhe vetë. 
7Kush mund të dëgjojë, ta dëgjojë me vëmendje atë që Shpirti i shenjtë u thotë 
bashkësive (fetare)! 
Atij që del fitimtar, do t’i jap të drejtën të hajë nga pema e jetës që është në parajsën e 
Perëndisë.● 
_________ 
♦ Kjo jep të kuptojë se Jezusi rregullon fitilat dhe rimbush ullirin e shandanëve që të ndritin më 
mirë. Me anë të këtyre mesazheve drejtuar shtatë kishave. Me fjalë të tjera Jezusi i nxit dhe 
ndreq sjelljen e tyre që të dëshmojnë më mirë për të. Në të njëjtën mënyrë te Gjn 14 Jezusi flet 
për krasitjen e hardhive. ♦♦ d.m.th. të dërguarit – do të jenë ata që pretendonin të jenë dërguar 
nga kisha memë në Jeruzalem. ♦♦♦  sekt gnostik me prirje për spekulime, kompromise dhe 
imoralitet. Jezabela (Itobala e DhV) do të ketë qenë profeteshë e këtij sekti. ● simbolik i jetës së 
përjetshme (pavdekësisë). Përfundimet e secilës letër shprehin të njëjtën ide por në terma të 
ndryshëm. 
 
Letra drejtuar kishës së Smirnës 
 (Is. 44,6: 48,12; Apok. 1,17; 22,13) 
8Shkruaji lajmëtarit të kishës në Smirnë: 
Kështu thotë i Pari dhe i Fundit, Ai që kishte vdekur dhe u ringjall: 9E di se të 
përndjekin dhe se je i varfër. Por në të vërtetë, je i pasur. I njoh fyerjet që përhapin për 
ju njerëzit që hiqen si hebrenj – anëtarë të popullit të Perëndisë. Ata nuk janë të tillë, 
por i takojnë Satanit. 10Mos ki frikë nga vuajtjet që do të pësosh. Djalli do të futë disa 
nga ju në burg për t’ju vënë në provë. Për dhjetë ditë do t’ju përndjekin. Qëndro 
besnik, edhe në qoftë se kjo do të të kushtojë jetën. Atëherë do t’ju jap, si shpërblim 
për fitimtarin, jetën e përjetshme. 
11Kush mund të dëgjojë, ta dëgjojë me vëmendje atë që Shpirti i shenjtë u thotë 
bashkësive: Kush del fitimtar, atë nuk do ta dëmtojë vdekja e dytë. 
 
Letra drejtuar kishës së Pergamit 
(Num. 22,5.7; 25,1-3; 31,16; Br. 23,4, Is.16,14-15; 33,34; Is. 62,2; 65,15) 
12Shkruaji lajmëtarit të kishës në Pergam: 
Kështu thotë ai që e ka shpatën e mprehtë me dy tehe: 13E di se banon atje ku gjendet 
froni i Satanit.♦  Ti qëndrove besnik ndaj meje dhe nuk e mohove besimin tek unë, as 
kur dëshmitarin tim besnik, Antipën, e vranë te ju, aty ku banon Satani.  

14Megjithatë, tek ti gjeta këtë të metë: mes jush ka dishepuj të mësimit të Bilamit. Atë e 
nxiti Balaku për t’i shpënë izraelitët në mëkat. Ata hëngrën mishin e flijuar për nder të 
idhujve dhe bënë imoralitet. 15Mes jush, gjithashtu, ka disa që ndjekin mësimin e 
nikollaitëve. 16Kthehu! Përndryshe, do të vij së shpejti te ti dhe do t’i ndëshkoj ata me 
shpatën e gojës sime. 
17Kush mund të dëgjojë, ta dëgjojë me vëmendje atë që Shpirti i shenjtë u thotë 
bashkësive: Atij që del fitimtar, do t’i jap të hajë nga mana e fshehur.♦♦  Do t’i jap, 
gjithashtu, një gur të bardhë ♦♦♦  dhe mbi këtë gur do të jetë shkruar një emër i ri, ● të 
cilin nuk e njeh askush përveç atij që e merr. 
__________ 
♦  Pergami ishte selia e kultit perandorak. ♦♦  pavdekshmëria – mana ishte dhurata personale e 
Mesisë. ♦♦♦  guri i atletit fitimtar jepte hyrje të lirë në festa publike (këtu, pra, në qiell). ● fat i ri 
(në qiell). 
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Letra drejtuar kishës së Tiatirës 
(1 Mbr. 16,31; 2 Mbr. 9,22.30; Ps. 7,10; 61,13; Jer. 17,10; Ps, 2,8-9) 
18Shkruaji lajmëtarit të kishës në Tiatirë: 
Kështu thotë Biri i Perëndisë, sytë e të cilit ndizen si flaka e zjarrit dhe këmbët e të cilit 
ndritin si ar i lëmuar. 19I njoh veprat e tua: dashurinë, fenë e qëndrueshme, shërbimin 
dhe qëndrueshmërinë tënde. E di se tani bën edhe më shumë vepra se më parë. 
20Megjithatë, tek ti gjeta këtë të metë: duron atë Jezabelë ♦  që hiqet si profeteshë. Me 
mësimin e saj ajo i shtyn shërbëtorët e mi të bëjnë imoralitet dhe të hanë mish 
kushtuar idhujve. 21Unë i dhashë kohë të kthehet, por ajo nuk do ta lërë jetën e saj të 
shthurur. 22Prandaj do ta hedh në shtratin e sëmundjes. Të gjithë ata që janë të lidhur 
me të, do të vuajnë gjëra të tmerrshme, në qoftë se nuk i ndërpresin marrëdhëniet me 
këtë grua. 23Edhe ndjekësit e saj do t’i ndëshkoj me vdekje. Atëherë të gjitha bashkësitë 
do ta kenë të qartë se unë i njoh mendimet dhe dëshirat më të fshehta të njerëzve. Me 
secilin nga ju do të sillem sipas veprave të tij. 
24Por ju të tjerët në Tiatirë nuk e ndoqët këtë mësim të rremë. Ju nuk u njohët me të 
ashtuquajturat «të fshehta të thella» të Satanit. Për këtë nuk do t’ju vë në prova të 
tjera. 25Mbahuni pas kësaj që keni, derisa të vij. 
26Atij që del fitimtar, d.m.th. atij që vepron gjer në fund sipas vullnetit tim, do t’i jap 
pushtet mbi kombet, të njëjtin pushtet që mora nga Ati im: 27ai do të sundojë mbi to 
me skeptër hekuri dhe do t’i thyejë ato si enë argjile. 28Si shenjë pushteti do t’i jap Yllin 
e mëngjesit. 
29Kush mund të dëgjojë, ta dëgjojë me vëmendje atë që Shpirti i shenjtë u thotë 
bashkësive! 
_________ 
♦  fjfj. atë grua ose gruaja jote (d.m.th. gruaja e kryetarit të kishës). 
 
Letra drejtuar kishës së Sardit 
(Mt. 24,43-44; Lk. 12,39-40; Apok. 16,15; Is. 32,32-33; Ps. 68,28; Mt. 10,32; Lk. 12,8; Apok. 
19,12) 

Shkruaji lajmëtarit të kishës në Sard: 
Kështu thotë ai të cilit i shërbejnë shtatë shpirtrat e Perëndisë dhe që ka në dorë 

shtatë yjet: 
I njoh veprat e tua: e di edhe se mbahesh si bashkësi e gjallë, por në të vërtetë je e 
vdekur. 2Zgjohu dhe forco atë që është ende gjallë, që të mos vdesë. Të vura në provë 
dhe zbulova se veprat e tua janë bërë me gjysmë zemre në sy të Perëndisë sime. 
3Mendo për lajmin e mirë që dëgjove! Kujtohu se sa me zjarr e pranove. Qëndro besnik 
ndaj tij dhe jeto siç jetove më parë. Në qoftë se nuk zgjohesh, do të të zë në befasi si 
vjedhës: nuk do të dish në ç’orë do të vij kundër teje. 4Por disa nga ju në Sard nuk u 
njollosën. Ata janë të denjë të jenë të veshur me petka të bardha dhe të jenë gjithnjë 
pranë meje.  
5Kush del fitimtar, do të jetë i veshur me një petk të tillë të bardhë. Emrin e tij nuk do 
ta fshij nga libri i jetës. Do të dëshmoj botërisht para Atit tim dhe para engjëjve të tij se 
ai më takon mua. 
6Kush mund të dëgjojë, ta dëgjojë me vëmendje atë që Shpirti i shenjtë u thotë 
bashkësive! 
 
Letra drejtuar kishës së Filadelfit 
 (Job. 12,14; Is. 43,4; 49,23; 60,14; 62,2; 65.15; Apok. 21,2) 
7Shkruaji lajmëtarit të kishës në Filadelfi: 
Kështu thotë i Shenjti, i Vërteti. Ai ka çelësin e Davidit. ♦ Atje ku hap ai, nuk mund të 
mbyllë më askush, e atje ku mbyll ai, nuk mund të hapë më askush. 8I njoh veprat e 
tua dhe e di se fuqia jote është e vogël. Megjithatë, udhëzimet e mia i ndoqe dhe u 
tregove besnikë ndaj meje. Para teje hapa derën që nuk mund ta mbyllë askush. 
9Dëgjo mirë: unë do të sjell te ju disa nga sinagoga e Satanit – që mbahen si hebrenj e 
në të vërtetë nuk janë, por gënjejnë. Do të bëj që të bien përmbys para teje dhe të të 
nderojnë. Ata do ta pranojnë se ju jeni populli im i dashur.♦♦ 10Meqë e zbatove urdhrin 
tim për të qëndruar besnik, edhe unë do të të ruaj në ♦♦♦ kohën e provës së rëndë, e 
cila do të lëshohet së shpejti mbi mbarë botën për t’i vënë në provë të gjithë njerëzit. 
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11Do të vij së shpejti! Ruaje mirë atë që ke; përndryshe, të tjerët do ta marrin kurorën 
tënde fitimtare. 
12Atë që del fitimtar, do ta bëj shtyllë në tempullin e Perëndisë tim, dhe ai do të mbetet 
atje gjithmonë. Mbi të do të shkruaj emrin e Perëndisë tim dhe emrin e qytetit të 
Perëndisë tim. Ky qytet është Jerusalemi i ri që do të zbresë nga qielli, nga Perëndia 
sime. Në të do ta shkruaj edhe emrin tim të ri. 
13Kush mund të dëgjojë, ta dëgjojë me vëmendje atë që Shpirti i shenjtë u thotë 
bashkësive! 
_________ 
♦ d.m.th. ka të drejtën të pranojë ose të përjashtojë nga mbretëria qiellore. 
♦♦  d.m.th. i zgjedhur. Në vitin 85, hebrenjtë i kishin shtuar liturgjisë së tyre fragmentin që vijon: 
«Që nazareasit (d.m.th. të krishterët) dhe heretikët e tjerë të shkatërrohen dhe të fshihen nga 
Libri i jetës.» ♦♦♦ Parafjala greke e përmendur këtu është ek (të kalojë me sukses) e jo apo (të 
ikë nga).(shih Apok 7,14). Teksti hebraik ka: bajom masa (në ditën e provës) 
 
Letra drejtuar kishës së Laodicesë 
(Fu. 3,12; Heb.12,6) 
14Shkruaji lajmëtarit të kishës në Laodice: 
Kështu thotë i Besueshmi, Dëshmitari besnik dhe i vërtetë, Autori i krijimit të 
Perëndisë: 
15I njoh veprat e tua: e di se nuk je as i ftohtë, as i nxehtë! Sikur të ishe i ftohtë ose i 
nxehtë! 16Por nuk je as i ftohtë, as i nxehtë: ti je i vakët. Prandaj do të të vjell nga goja 
ime! 17Ti thua: «Ne jemi të pasur e të pajisur mirë; nuk na mungon gjë.» Por nuk e di se 
je fatkeq dhe i mjerë. Je i varfër, i zhveshur dhe i verbër. 18Po të këshilloj të blesh prej 
meje ar të lëmuar. Atëherë do të pasurohesh. Të këshilloj të blesh, gjithashtu, petka të 
bardha, që të mos qëndrosh i zhveshur e të turpërohesh. Bli barin për të lyer sytë, që 
të shohësh! 19Unë i qortoj dhe i ndëshkoj ata që i dua. Merre seriozisht, pra, këtë 
paralajmërim dhe kthehu! 
20Dëgjo mirë: unë qëndroj te dera dhe trokas: në qoftë se dikush ma dëgjon zërin dhe 
ma hap derën, do të hyj tek ai. Do të ha darkë me të dhe ai me mua. 
21Atij që del fitimtar, do t’i jap të drejtën të qëndrojë me mua në fronin tim, siç dola vetë 
fitimtar dhe tani jam i ulur bashkë me Atin tim në fronin e tij. 
22Kush mund të dëgjojë, ta dëgjojë me vëmendje atë që Shpirti i shenjtë u thotë 
bashkësive.» 
 
Adhurimi në qiell dhe përgatitjet për dënimin e botës 
(Ezek. 1,26-28; 10.1; Is. 19,16; Ezek. 1,13; Zak. 4,2; Apok. 1,4; 8,5; 11,19; 16,18; Ezek. 1,5-10 – 
10,22; 10,14; Is. 6,2-3; Ezek. 1,18; 10,12) 

Pastaj ngrita sytë dhe pashë në qiell një derë të hapur. Zëri që foli me mua më parë 
e që ushtoi si bori, tha: «Hip këtu dhe do të të tregoj atë që do të ndodhë më vonë.» 

2Menjëherë kalova në vegim me anë të Shpirtit të shenjtë. Në qiell ishte një fron dhe 
Dikush që qëndronte ulur mbi të. 3Fytyra e tij ndriçonte si gurët e çmuar të jaspisit 
dhe të sardit. Mbi fron ishte një ylber që ndrinte si smerald. 4Përreth fronit kishte 24 
frone të tjera. Mbi ta qëndronin 24 anëtarët e këshillit qiellor ♦ të veshur me rroba të 
bardha e me kurora të arta në kokë. 5Nga froni dilnin vetëtima, britma dhe rrufe. Para 
fronit digjeshin shtatë pishtarë të ndezur – d.m.th. shtatë shpirtrat e Perëndisë. 6Në 
planin e parë ishte diçka si det i qelqtë, i pastër si kristal. Menjëherë përreth fronit 
ishin katër qenie engjëllore ♦♦  plot me sy para dhe pas. 7I pari dukej si luan, i dyti si 
dem, i treti kishte fytyrë njeriu dhe i katërti ishte si shqiponjë në fluturim. 8Secila prej 
këtyre katër qenieve engjëllore kishte gjithandej nga gjashtë krahë; përreth dhe 
përbrenda ishte e mbushur me sy. Ditë e natë thonë pa pushim: 
«I shenjtë! I shenjtë! I shenjtë është Zoti, Perëndia e gjithëpushtetshme – Ai që ishte, Ai 
që është dhe Ai që do të vijë!» 
9Katër qeniet engjëllore i japin lavdi, nder dhe falënderim Atij që qëndron në fron, Zotit 
të gjithëpushtetshëm përgjithmonë. 10Kurdo që të ndodhë kjo, 24 këshilltarët bien 
përmbys para Atij që qëndron në fron dhe adhurojnë Atë që jeton përgjithmonë. 
Kurorat e tyre i ulin para fronit duke thënë: 11«Ti je Zoti dhe Perëndia jonë. Ti krijove 
gjithësinë: ajo u bë, sepse ashtu e deshe ti. Prandaj vetëm ti je i denjë që të gjithë të të 
adhurojnë, të të nderojnë dhe ta pranojnë pushtetin tënd.» 
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____________ 
♦  fjfj: pleqtë. Dëshmorët nuk marrin kurora e tyre deri në Apok  20,4, e cila përkon me ringjalljen 
e tyre. ♦♦ fjfj: gjallesat, d.m.th. keruvët (hebr. keruvim) që përfaqësonjë 4 trajtat më të larta të 
jetës.  
 
Qengji: ekzekutuesi i testamentit eshatologjik të Perëndisë 
Is. 29,11; Ezek. 2,9-10; Zan. 49.9; Ps. 11.1,10, Is. 53,7; Zak. 4,10, Ps. 140,2; Ps. 32,3: 97,1; Is. 
42,10; Is. 19,6; Apok. 1,6; Dan. 7,10) 

Në dorën e djathtë të Atij që rrinte në fron, pashë një pergamenë. Pergamena ishte 
shkruar brenda dhe jashtë dhe vulosur me shtatë vula. 2Pashë një engjëll të 

fuqishëm që pyeste me zë të lartë: «Kush është i denjë ta hapë pergamenën dhe t’ia 
zgjidhë vulat?» 3Por nuk gjetën asnjeri as në qiell, as në tokë, as në nëntokë, që ishte i 
zoti ta hapte pergamenën e të shikonte në të. 4Unë qava shumë, sepse askush nuk 
ishte i denjë ta hapte pergamenën e të shikonte në të. 5Atëherë njëri nga anëtarët e 
këshillit qiellor më tha: «Mos qaj më! Luani nga fisi i Judës, pasardhësi i Davidit, doli 
fitimtar. Ai mund ta hapë pergamenën dhe shtatë vulat e saj.» 
6Atëherë vura re një Qengj që qëndronte midis fronit që e mbanin katër qeniet 
engjëllore, dhe këshilltarëve. Ai dukej si i therur. Kishte shtatë brirë ♦ dhe shtatë sy.♦♦  
Këta janë shtatë shpirtrat e Perëndisë që dërgohen në mbarë botën. 7Qengji iu afrua 
Atij që rrinte në fron dhe ia mori pergamenën nga dora e djathtë. 
8Atëherë katër qeniet engjëllore dhe 24 këshilltarët ♦♦♦ ranë përmbys para Qengjit. 
Secili këshilltar kishte një harpë dhe një kupë ari plot me temjan, d.m.th. me lutjet e 
popullit të Perëndisë. 9Ata këndonin një këngë të re: «Ti je i denjë ta marrësh 
pergamenën dhe t’ia zgjidhësh vulat, sepse u there si fli, dhe me anë të gjakut tënd të 
derdhur fitove njerëz për Perëndinë, njerëz të çdo fisi, gjuhe, populli dhe kombi. 10I bëre 
ata mbretër dhe priftërinj për Perëndinë tonë; dhe ata do të sundojnë në tokë.» 
11Atëherë në vegim pashë dhe dëgjova mijëra dhe mijëra engjëj, një turmë të panumërt. 
Rrinin bashkë me katër qeniet engjëllore dhe me këshilltarët rreth fronit 12duke 
brohoritur me zë të lartë: «Qengji i flijuar është i denjë të marrë pushtetin, pasurinë 
dhe urtësinë, fuqinë dhe nderin, lavdinë dhe adhurimin!» 13Dhe dëgjova çdo krijesë në 
qiell, në tokë, në nëntokë dhe në det se si u bashkua me ta duke kënduar me zë të 
lartë: «Adhurimi dhe nderi, madhështia dhe pushteti i takojnë Atij që rri në fron, dhe 
Qengjit përgjithmonë!» 
14Katër qeniet engjëllore iu përgjigjën: «Amen!» Dhe këshilltarët ranë përmbys për të 
adhuruar. 
__________ 
♦  gjithëfuqishmëri. ♦♦  gjithëdituri. ♦♦♦ Fronet: (gr: tronoi) shënojnë qeniet engjëllore, të cilat 
ndodhen në praninë e Perëndisë. Ata sigurisht janë 24 anëtarët e Këshillit Qiellor (24 
këshilltarët në Ap 20,4.). 
 
Shikimi paraprak i sprovës 
(Zak. 1,8; 6,3.6; 1.8; 6.2; 6,2.6; Ezek. 14,21; Is. 13,10; Joel 2,10.31; 3,15; Apok. 11,13; 16,18; Is. 
34,4, Apok. 16,20; Is. 19,21; Hosh 10,8; Lk. 23,30; Joel 2,11; Mal 3,2) 

Atëherë pashë se si Qengji hapi njërën prej shtatë vulave. Dëgjova se si njëra nga 
katër qeniet engjëllore tha me një zë si bubullimë: «Eja!» 

2Vështrova rreth e rrotull dhe pashë një kalë të bardhë. Kalorësi i tij mbante në dorë 
një hark; ♦ i dorëzuan një kurorë, dhe ai u nis si pushtues për të bërë pushtime. 
3Pastaj Qengji hapi vulën e dytë. Dëgjova se si qenia e dytë engjëllore tha: «Eja!» 4Kësaj 
here doli një kalë i kuq si gjaku. Kalorësit të tij i dhanë një shpatë të madhe dhe e 
autorizuan për të sjellë luftë në botë, që njerëzit të vritnin njëri-tjetrin. 
5Pastaj Qengji hapi vulën e tretë. Dëgjova se si qenia e tretë engjëllore tha: «Eja!» 
Vështrova rreth e rrotull dhe pashë një kalë të zi. Kalorësi i tij kishte në dorë një 
peshore. 6Atëherë dëgjova një zë nga rrethi i të katër qenieve engjëllore që tha: «Një 
kilogram grurë ose tre kilogramë elb për pagën e një ditë pune. ♦♦ Vetëm çmimi i vajit 
dhe i verës nuk ndryshon.» 7Pastaj Qengji hapi vulën e katërt. Dëgjova se si qenia e 
katërt engjëllore tha: «Eja!» 8Atëherë pashë një kalë verdhacak. Kalorësi quhej «Vdekje» 
dhe bota e të vdekurve e ndiqte këmba-këmbës. Atyre u dorëzuan të katërtën e tokës. I 
autorizuan t’i vritnin njerëzit me anë të shpatës, të urisë, të epidemive dhe të 
egërsirave. 

5
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9Pastaj Qengji hapi vulën e pestë. Atëherë në rrëzë të altarit pashë shpirtrat e atyre që 
ishin vrarë për shkak të fjalës së Perëndisë dhe për shkak të dëshmisë që kishin 
dhënë. 10Ata thirrën me zë të fortë: «O Zot, ti je i shenjtë dhe i mban premtimet! Deri 
kur duhet të presim që t’i thërrasësh në gjyq kombet e tokës për t’i dënuar për vrasjen 
tonë?» 11Secilit prej tyre iu dha një petk i bardhë dhe iu tha: «Pritni pak, sepse numri 
juaj nuk është plotësuar ende. Nga bashkëbesimtarët tuaj që i shërbejnë Perëndisë si 
ju, nuk është vrarë akoma numri i caktuar nga Perëndia.» 
12Pashë se Qengji hapi vulën e gjashtë. Atëherë ra një tërmet i madh. Dielli u errësua si 
veshje e zezë që mbajnë vajtuesit, kurse hëna u skuq si gjaku. 13Trupat qiellorë ranë 
mbi tokë si fiku që hedh kokrra të papjekura. 14Qielli u zhduk si pergamena që 
rrotullohet. ♦♦♦ Asnjë mal e asnjë ishull nuk mbetën në vendet e tyre. 15Të gjithë 
njerëzit u fshehën në shpellat dhe shpatet e maleve: mbretërit dhe sundimtarët, 
gjeneralët, të pasurit dhe të fuqishmit, si dhe të gjithë skllevërit dhe të lirët. 16U thoshin 
maleve dhe shpateve: «Bini mbi ne dhe na mbuloni nga zemërimi i Qengjit dhe nga 
fytyra e Atij që qëndron në fron! 17Erdhi Dita e madhe e hakmarrjes së tyre. Kush mund 
ta përballojë?» ● 
_______ 
♦ një pushtim i perandorisë romake në fund të kohës. E gjithë kjo lexohet si një sulm bërthamor 
dhe pasojat e tmerrshme. Harku i identifikon ata si persianët, që tregon një sulm nga Lindja. ♦♦ 
Tetë herë më shumë se çmimi normal! ♦♦♦ Mundësisht aludim për rënien e fuqive (armiqësore) 
engjëllore që banojnë në atmosferë (Mt 24,29). Një zhdukje e drejtpërdrejtë e atmosferës do të 
bënte jetë të mëtejshme në planetin tokë të pamundur! ● Çdo seri e fatkeqësive / gjykimeve 
përfundon në të njëjtën pikë: Dita e Zotit. (shih 2 Pt 3). Është nga kjo që kisha do të kursehet 
dhe jo nga ngushtica e madeh (shih Apok 7,14).  
 
Populli i Zotit dhe sprova e fundit 
(Jer. 49,36; Dan. 7,2; Zak. 6,5; Ezek. 9,4.6. Dan. 12,1; Is. 49,10; Ps. 22,1-2; Is. 25,8; 49,10; 
Ezek. 34,23) 

Pas kësaj pashë katër engjëj që qëndronin në katër anët e botës. Atje mbanin katër 
erërat, që asnjë erë të mos frynte as mbi tokë, as mbi det, as mbi ndonjë pemë. 

2Pashë edhe një engjëll tjetër me vulën e Perëndisë veprues në dorë, që po ngrihej nga 
lindja në qiell. Ai u thirri me sa zë që kishte, katër engjëjve që Perëndia kishte 
autorizuar të dëmtonin tokën dhe detin, 3e tha: «Mos shkretoni as tokën, as detin, as 
pemët, derisa t’i dallojmë me vulën në ballë shërbëtorët e Perëndisë sonë.» 4E dëgjova 
numrin e atyre që ishin dalluar me vulë. Ishin 144.000 ♦ nga të gjitha fiset e popullit të 
Izraelit; 5-8nga 12.000 prej fiseve të Judës, të Ruvenit, të Gadit, të Asherit, të Naftaliut, 
të Danit, të Shimonit, të Levit, të Jisakarit, të Zëvulunit, të Josefit e të Benjaminit. 
9Pastaj pashë një turmë të madhe njerëzish, aq shumë që askush nuk mund t’i 
numëronte. Ishin njerëz prej çdo kombi, fisi, populli dhe gjuhe. Qëndronin në këmbë 
para fronit dhe para Qengjit, të veshur me rroba të bardha dhe me palma në dorë. 
10Ata thirrën me zë të lartë: «Fitorja vjen nga Perëndia jonë që rri në fron, dhe nga 
Qengji!» 11Të gjithë engjëjt qëndronin në rreth, përreth fronit, përreth këshilltarëve dhe 
rreth katër qenieve engjëllore. Ata ranë përmbys para fronit dhe adhuruan Perëndinë, 
12duke thënë: «Amen! Adhurimi dhe madhështia, urtësia dhe falënderimi, pushteti dhe 
fuqia i përkasin Perëndisë sonë përgjithmonë! Amen!» 
13Njëri nga këshilltarët më pyeti: «Kush janë këta njerëz të veshur me rroba të bardha? 
Nga vijnë?» 14Unë iu përgjigja: «Imzot, nuk e di. Ti duhet ta dish me siguri!» Ai më tha: 
«Këta janë ata që e kaluan sprovën e rëndë e të madhe: ♦♦ i lanë rrobat dhe i zbardhën 
me anë të gjakut të Qengjit. ♦♦♦ 15Prandaj qëndrojnë para fronit të Perëndisë dhe i 
shërbejnë Atij ditë e natë në tempullin e tij. Ai që rri në fron, do t’i mbrojë. 16Nuk do të 
kenë më uri kurrë, nuk do të kenë më etje kurrë, nuk do t’i djegë më kurrë as dielli  
dhe as rrezet e tij, 17sepse Qengji që është në mes të fronit, do të jetë Bariu i tyre dhe ai 
do t’i çojë në burimet e ujërave jetëdhënëse. Dhe Perëndia do të fshijë çdo lot nga sytë e 
tyre.» 
____________ 
♦ Këto ndoshta përfaqësojnë mbetjen hyjnore të Izraelit të cilët janë vulosur përpara shpëtimit të 
tyre. Ky vulosim na kthen në fillim të chp. 6 kur fillon shtrëngimi. ♦♦ fjfj. nga (gr ek). Ne jemi këtu 
të projektuar në një kohë në të ardhmen, sepse në këtë fazë shtrëngimi mezi ka filluar. Kjo 
është tipike për mënyrën në të cilën ky libër fluturon prapa dhe përpara në kohë. ♦♦♦ Shih Is 
1,18; Ps 51,7) 
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Vula e shtatë 
 (Is. 30,1.3; Am 9,1; Is. 19,16; Lev. 16,12; Ezek. 10,2; Apok. 11,19; 16,19) 

Kur Qengji hapi vulën e shtatë, në qiell mbretëroi një heshtim për rreth një gjysmë 
ore. 2Atëherë pashë se si shtatë engjëjve rreth fronit të Perëndisë iu dhanë shtatë 

trumbeta. 
3Një engjëll tjetër erdhi me një temjanicë të artë dhe u paraqit para altarit. Iu dha 
shumë temjan për t’ia kushtuar Perëndisë, bashkë me lutjet e tërë popullit të 
Perëndisë ♦ mbi altarin e artë para fronit të Perëndisë. 4Nga dora e engjëllit që 
qëndronte para Perëndisë, u ngrit tymi i temjanit bashkë me lutjet e popullit të 
Perëndisë. 5Pastaj engjëlli mori temjanicën, e mbushi me zjarr nga altari dhe e zbrazi 
në tokë. ♦♦ Atëherë shpërthyen rrufe dhe vetëtima aq të forta, saqë u lëkund toka. 
_________ 
♦ për hakmarrje. ♦♦ perandoria e rilindur romake e kohës së fundit. 
 
Katër trumbetat e para 
(Is. 9,23-25; Ezek. 38,22; Is. 14.12; Jer. 9.15; Is. 13.10; Ezek. 32.7; Ioel 2.10,31; 3.15; Zan. 
19.28; Is. 10.12-15; Ezek. 9.4; Job. 3.21; Joel 2.4; 1.6; 2.5; Is. 30.1-3; Ps. 113.12-16; 134.15-17; 
Dan. 5.23) 
6Pastaj të shtatë engjëjt u bënë gati t’u binin shtatë trumbetave. 
7Engjëlli i parë i ra trumbetës. Mbi tokë ra breshër e zjarr, të përzier me gjak. U dogj 
një e treta ♦ e tokës dhe një e treta e pemëve. U dogj mbarë bari i gjelbër. 
8Pastaj trumbetës i ra engjëlli i dytë. Në det u hodh diçka si mal i ndezur zjarr. Një e 
treta e detit ♦♦ u bë gjak. 9Një e treta e faunës detare ngordhi. U shkatërrua edhe një e 
treta e anijeve. 10Pastaj trumbetës i ra engjëlli i tretë. Nga qielli ra një yll i madh që 
digjej si pishtar. ♦♦♦ Ai ra në një të tretën e lumenjve dhe të burimeve. 11Ylli quhej 
«Hidhërim». Një e treta e ujërave u bë e hidhër. Shumë njerëz vdiqën nga ky ujë, sepse 
ishte i helmuar. 
12Pastaj trumbetës i ra engjëlli i katërt. U godit një e treta e diellit, një e treta e hënës, 
si dhe një e treta e planetëve. Drita e tyre humbi një të tretën e shkëlqimit të vet dhe u 
errësua një e treta e ditës dhe një e treta e natës. 
13Pastaj pashë një shqiponjë që fluturonte lart në qiell, që thirri me zë të madh: «Tmerr 
pas tmerri. Pasi të tre engjëjt e tjerë t’u kenë rënë trumbetave, atyre që banojnë në tokë 
do t’u ndodhë një e keqe e madhe.» 
_________ 
♦ Perandoria Romake ishte ndarë në tre pjesë. Këtu është pjesa perëndimore që vuan nga 
pushtimet barbare, por aludimi është gjithashtu për kohën e fundit ♦♦ Deti Mesdhe ♦♦♦ ndoshta 
një asteroid. 
 
Trumbeta e pestë – sulmi djallëzor 

Pastaj trumbetës i ra engjëlli i pestë. Pashë një yll që kishte rënë mbi tokë. Atij i 
ishte dhënë çelësi i pusit të Humnerës. 2Ai e hapi grykën e tij, dhe që andej doli 

tym, si tymi i një furre të madhe, që errësoi diellin dhe ajrin. 3Nga tymi dolën mbi tokë 
karkaleca, të cilëve u ishte dhënë fuqia e akrepave. 4I ndaluan që t’u bënin ndonjë dëm 
barit të tokës, pemëve dhe bimëve të tjera; atyre u lejohej të dëmtonin vetëm ata njerëz 
që nuk e kishin në ballë vulën e Perëndisë. ♦ 5Atyre iu ndalua t’i vritnin ata njerëz; u 
lejohej vetëm t’i torturonin ata për pesë muaj. Ata duhej të pësonin dhimbjet që i 
ngjajnë kafshimit të akrepit. 6Gjatë këtyre pesë muajve ata do të kërkojnë vdekjen, por 
nuk do ta gjejnë. Do të dëshirojnë të vdesin, por vdekja do t’u largohet. 
7Karkalecat dukeshin si kuaj të përgatitur për luftë. Në kokë kishin diçka si kurorë ari 
dhe fytyrat i kishin si të njerëzve. 8Flokët i kishin si flokët e grave dhe dhëmbët si ata të 
luanëve. 9Parzmorja e tyre ishte e mbuluar si me koracë të hekurt. Krahët e tyre bënin 
një zhurmë si zhurma e shumë karrove të luftës të tërhequra nga kuajt që sulen në 
luftim. 10Kishin bishta dhe thimtha si akrepa. Në bisht kishin fuqinë për t’i torturuar 
njerëzit gjatë pesë muajve. 11Engjëlli që është përgjegjësi i Humnerës, sundon si mbret 
mbi ta. Hebraisht quhet Abadon, kurse greqisht Apolion. Kjo do të thotë: 
«Shkatërruesi».♦♦ 
12Pas këtyre tmerreve të para do të vijnë edhe dy tmerre të tjera. 
___________ 

8

9



 1080

♦ Në dritën e këtij rreshti duhet të konkludojmë se ose të dy grupet e paraqitura në Rev 7 janë 
identike ose se nënkuptohet që grupi i dytë është vulosur gjithashtu. ♦♦ Neroni e identifikoi 
veten me këtë zot. 
 
Trumbeta e gjashtë 
13Pastaj trumbetës i ra engjëlli i gjashtë. Dëgjova një zë që vinte nga katër brirët ♦ e 
altarit të artë që qëndronte para Perëndisë.  

14Zëri i tha engjëllit të gjashtë që kishte trumbetën: «Zgjidhini katër engjëjt që janë 
lidhur në lumin e madh, në Eufrat.» ♦♦ 15Dhe ata u zgjidhën. Ata ishin të përgatitur për 
atë çast e për atë ditë, për atë muaj e për atë vit, për të vrarë një të tretën e njerëzve.  

16Numri i kalorësve — e dëgjova numrin — ishte dyqind milionë! 17Pashë kalorësit me 
kuajt e tyre: parzmoret i kishin ngjyrë zjarri, manushaqeje dhe të verdhë squfuri. Kuajt 
i kishin kokat si të luanëve dhe nga goja nxirrnin zjarr, tym dhe squfur.  

18Zjarri, tymi dhe squfuri janë tri katastrofat me anë të të cilave u vra një e treta e 
njerëzve. 
19Veprimi vdekjeprurës i kuajve e ka burimin në gojën e tyre dhe në bishtin e tyre. 
Bishti i tyre u ngjan gjarpërinjve me kokë. Me anë të tyre ata u shkaktojnë njerëzve 
dëm. 
20Por njerëzit që nuk u vranë me anë të këtyre katastrofave, nuk u kthyen te Perëndia. 
Ata vazhduan të adhuronin djajtë, idhujt e artë, të argjendtë, të bronztë, të hekurt, të 
drunjtë – këto perëndi të vetëpunuara që as nuk mund të shohin, as të dëgjojnë dhe as 
të ecin.  

21Jo, ata nuk u kthyen: vazhduan të vritnin, të bënin magji e imoralitet dhe të vidhnin. 
__________ 
♦ Meqenëse brirët qëndrojnë për fuqi aktive, Jezusi portretizohet këtu si duke iu përgjigjur me 
forcë lutjet e besimtarëve për çlirimin nga persekutimi me anë të gjykimit për persekutuesit e 
tyre, të cilët jetojnë në Perandorinë Romake. Të gjitha këto përshkrime kujtojnë kalorësit 
persianë. ♦♦ Kjo do të linte rrugën e hapur për të pushtuar Izraelin. 
 
Engjëlli me pergamenën e vogël 
(Is. 20,11; Br. 32,40; Dan. 12,7; Am 3,7; Ezek. 2,8 – 3,3) 

Pastaj pashë edhe një engjëll tjetër të fuqishëm ♦ që zbriste nga qielli. Ishte i 
mbështjellë me re, kurse mbi kokë kishte një ylber. Fytyrën e kishte si dielli dhe 

këmbët i kishte si shtylla zjarri. 2Në dorë mbante një pergamenë të hapur. Këmbën e 
djathtë e vuri mbi det dhe të majtën mbi tokë. 3Bërtiti me zë të lartë, që tingëlloi si 
ulërimë luanësh, dhe thirrjes së tij iu përgjigjën shtatë bubullimat me ushtimë. 4Desha 
të shkruaja atë që thanë, por dëgjova një zë nga qielli që tha: «Atë që thanë shtatë 
bubullimat, mbaje për vete! Mos e shkruaj!» 
5Pastaj engjëlli që pashë se qëndronte mbi det dhe mbi tokë, e lartësoi dorën e tij të 
djathtë drejt qiellit. 6U përbetua për Atë që jeton në përjetësi, që ka krijuar qiellin dhe 
të gjithë banorët e tij, dhe tha: «Afati nuk do të zgjatet më! 7Kur t’i bjerë trumbetës 
engjëlli i shtatë, Perëndia do të zbatojë planin e tij të fshehtë, siç u shpalli shërbëtorëve 
të tij, profetëve.» 
8Pastaj zëri që dëgjova nga qielli, foli rishtas me mua dhe tha: «Shko e merre 
pergamenën e hapur nga dora e engjëllit që qëndron mbi det dhe mbi tokë.» 9Iu afrova 
engjëllit dhe iu luta të më jepte pergamenën. Ai më tha: «Merre dhe haje! Barkun do të 
ta hidhërojë, por në gojën tënde do të jetë e ëmbël si mjaltë.» 10Ia mora pergamenën nga 
dora dhe e hëngra: në gojë ishte e ëmbël si mjaltë, por, pasi e gëlltita, m’u hidhërua 
barku. 
11Pastaj dikush më tha: «Ti duhet ta shpallësh përsëri planin e Perëndisë për popujt, 
kombet, fiset dhe mbretërit duke u frymëzuar nga Shpirti i shenjtë.» 
__________ 
♦ Kjo është qartë vetë Krishti që shpall qëllimin e tij për të marrë në zotërim atë që është e drejtë 
e tij, por kjo do të përfshijë fatkeqësitë. 
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Dy dëshmitarët 
(Ezek. 40,3; Zak. 2,1-2; Is. 7,17-19; 1 Sam. 4,8; 1 Mbr. 17,1; Dan. 7,7.21; Apok. 13,5-7; 17,8; 
Ezek. 37,10; Apok. 6,12; 16,18) 

Pastaj m’u dha një kallam, që i ngjante një shkopi matës, dhe dikush më tha: 
«Ngrihu dhe mat tempullin e Perëndisë dhe altarin. Numëro sa njerëz adhurojnë 

atje. ♦ 2Por lëre oborrin e jashtëm të Tempullit. Nuk ka nevojë ta masësh, sepse ai iu 
dorëzua paganëve. Për 42 muaj ♦♦ ata do ta shkretojnë Jerusalemin, qytetin e shenjtë. 
3Unë do të dërgoj dy dëshmitarët e mi. Ata mbajnë zi e do të shpallin, nën frymëzimin e 
Shpirtit të Perëndisë, për 1.260 ditë ♦♦ atë me të cilën i ngarkoi Perëndia.» 
4Dy dëshmitarët janë dy ullinjtë dhe dy shandanët që qëndrojnë para Zotit të botës. 5Në 
qoftë se ndokush kërkon t’u bëjë atyre keq, nga goja do t’u dalë zjarr, i cili do t’i përpijë 
armiqtë e tyre. Në këtë mënyrë do të mbarojnë të gjithë ata që kërkojnë t’u bëjnë dëm. 
6Këta kanë pushtet të mbyllin qiellin, që të mos bjerë shi gjersa ta shpallin lajmin nga 
Perëndia. Gjithashtu, kanë pushtet ta shndërrojnë ujin në gjak dhe të sjellin mbi tokë 
çdo katastrofë të mundur sa herë që të duan. 
7Kur ta mbarojnë shpalljen e lajmit të tyre, Egërsira që del nga Humnera, do të luftojë 
me ta, do t’i mundë dhe do t’i vrasë. 8Kufomat e tyre do të rrinë në tregun e qytetit të 
madh, ku Zoti i tyre u kryqëzua. Emri i figurshëm i atij qyteti është Sodom ose Egjipt. 
9Njerëzit nga gjithë bota, nga të gjithë popujt, fiset, gjuhët dhe kombet ♦♦♦ do t’i 
shikojnë kufomat e tyre për tri ditë e gjysmë. Nuk do t’u lejohet t’i varrosen kufomat. 
10Banorët e tokës do të galdojnë për vdekjen e tyre dhe do t’i ndajnë dhurata njëri-
tjetrit, ● sepse të dy këta profetë u shkaktuan atyre tortura. 
11Por pas tri ditësh e gjysmë Perëndia i gjallëroi përsëri profetët me frymën e tij, dhe ata 
u ngritën përsëri në këmbë. Të gjithë ata që e panë këtë, u trembën shumë. 12Pastaj të 
dy profetët dëgjuan një zë të madh nga qielli që i urdhëroi: «Ngrihuni këtu!» 
Armiqtë e tyre panë se si ata u ngritën në qiell mbi re. 13Në atë çast ra një tërmet i 
madh. Një e dhjeta e qytetit u rrafshua. Në këtë tërmet vdiqën shtatë mijë veta. Ata që 
shpëtuan, u trembën për vdekje dhe e pranuan pushtetin e Perëndisë që sundon në 
qiell. 
14Ky ishte tmerri i dytë. Por kini kujdes, tmerri i tretë po vjen pa vonesë! 
_________ 
♦ Mbetja besimtare në Izrael. ♦♦ Kjo tregon se Izraeli do të okupohet gjatë kësaj periudhe nga 
forcat e diktatorit evropian. ♦♦♦ d.m.th. banorët e perandorisë së diktatorit. ● Kjo jep të kuptojë 
një mjedis hebre (Esther 9,19). 
 
Trumbeta e shtatë 
 (Is. 15,18; Dan. 2.44; 7,14.27; Ps. 2,5; 109.5; 113,21; Apok. 8,5; 16,18.21) 
15Pastaj trumbetës i ra engjëlli i shtatë. Atëherë në qiell u ngritën zëra të lartë që thanë: 
«Tani sundimi mbi tokë i përket Perëndisë sonë dhe Mbretit (Mesisë) që e emëroi, dhe 
ata do të mbretërojnë përgjithmonë!» 
16Njëzet e katër këshilltarët që rrinin në frone para Perëndisë, ranë përmbys dhe 
adhuruan Perëndinë. 17Ata thanë: «Të falënderojmë, o Zot, Perëndi i gjithëpushtetshëm, 
ty që je, ty që ishe! E ushtrove fuqinë tënde të madhe dhe more sundimin. 18Paganët 
ngritën krye, por zemërimi yt i arriti! ♦ Erdhi koha të gjykohen të vdekurit. ♦♦ Erdhi 
koha për shpërblimin e shërbëtorëve të tu, profetëve, dhe për shpërblimin e të gjithë 
atyre, të vegjëlve dhe të mëdhenjve, që të takojnë ty. Erdhi koha për dënimin e të gjithë 
atyre që prishin tokën!» 
19Tempulli i Perëndisë në qiell u hap dhe u duk Arka e Besëlidhjes së tij. Atëherë 
shpërthyen vetëtima, gjëma e rrufe: u lëkund toka dhe ra breshër i madh. 
_________ 
♦ d.m.th. Dita e Zotit. ♦♦ Do të jetë fjalë për gjykimin e Izraelit (krh Dan 12; Gj 6,28-29) i cili 
ndodh pak para mijëvjeçarit . 
 
Teprica besnike dhe djalli 
(Zan. 37,9; Dan. 7,7; 8.10; Ps. 2,9; Is. 66,7; Dan. 10,13,21; 12,1; Jud. 1,9; Job. 1,9-11; Zak. 3,1; 
Dan. 7,25; 12,7) 

Pastaj në qiell u shfaq një dukuri që bëri përshtypje të thellë: ishte një grua e 
veshur me diell, me hënë nën këmbë dhe në kokë një kurorë me 12 yje! ♦ 2Ajo 

ishte në prag të lindjes dhe vuajtjet e bënë të klithte. 
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3Pastaj në qiell u shfaq një dukuri tjetër: një kuçedër e madhe dhe e kuqe me 7 koka 
dhe me 10 brirë. ♦♦ Çdo kokë mbante një kurorë. 4Me bishtin e saj ngriti pas vetes një 
të tretën e yjeve të qiellit ♦♦♦ dhe i rrëzoi ata përtokë. Zuri vend para gruas që po lindte 
fëmijën që, sapo ta lindte, ta gëlltishte. 5Gruaja lindi një djalë që do t’i sundonte të 
gjithë popujt me skeptër hekuri. Por djali i porsalindur u rrëmbye menjëherë në qiell, 
drejt fronit të Perëndisë. 6Gruaja iku në shkretëtirë, ku Perëndia i kishte përgatitur një 
vend shpëtimi ku mund të ushqehej për 1.260 ditë. 
7Pastaj në qiell shpërtheu lufta: Mihaeli dhe engjëjt e tij luftuan kundër kuçedrës. 
Kuçedra me engjëjt e saj kundërsulmuan, 8por u mundën. Asaj dhe engjëjve të saj nuk 
u lejohej më të qëndronin në qiell. 9Kuçedra e madhe u hodh poshtë. Ajo është gjarpri i 
lashtë që quhet, gjithashtu, djalli ose Satani, mashtruesi i mbarë botës. Ai dhe të gjithë 
engjëjt e tij u rrëzuan poshtë në tokë. 10Pastaj dëgjova një zë të lartë në qiell që tha: 
«Tani ndodhi: Perëndia jonë doli fitimtar. Tani u tregua pushteti i tij dhe filloi 
mbretërimi i tij. Tani pushteti gjendet në duart e Mbretit (Mesisë) që emëroi vetë Zoti. U 
hodh poshtë akuzuesi i bashkëbesimtarëve tanë, ai që i akuzonte ata ditë e natë para 
Perëndisë sonë, dhe u dëbua nga qielli. 11Bashkëbesimtarët tanë e mundën atë në saje 
të fuqisë së gjakut të Qengjit dhe me dëshminë e tyre. Ata ishin të gatshëm të jepnin 
jetën e tyre dhe të pësonin vdekjen. 12Prandaj galdo, o qiell, bashkë me të gjithë ata që 
banojnë atje. Vaj për tokë dhe për det, pasi djalli ra ndër ju. Zemërimi i tij është shumë 
i madh, sepse e di se nuk i mbetet veçse pak kohë!» 
13Kur kuçedra pa që u rrëzua në tokë, filloi të përndiqte gruan që kishte lindur djalin. 
14Por gruas iu dhanë dy krahë të mëdhenj si ata të shqiponjës së madhe për të ikur me 
fluturim në shkretëtirë, në vendin e saj të shpëtimit.● Atje ajo mund të qëndronte e 
sigurt, e mbrojtur nga sulmi i kuçedrës, për tre vjet e gjysmë. 15Gjarpri volli nga goja 
një sasi shumë të madhe uji pas gruas, që ta mbyste lumi. 16Por asaj i erdhi në ndihmë 
toka: e përpiu ujin që kuçedra kishte vjellë nga goja e saj. 17Kuçedra u zemërua shumë 
me gruan dhe u largua për të luftuar kundër tepricës së pasardhësve të gruas. Këta 
janë njerëzit që iu bindën urdhërimeve të Perëndisë dhe qëndruan besnikë ndaj lajmit 
për Jezusin.●● 
18Pastaj kuçedra doli në breg të detit. 

____ 
♦ shih. Zan 37,9. Gruaja simbolizon tepricën e përshpirtshme të Izraelit. ♦♦ Dragoja simbolizon 
perandorinë romake të fuqizuar nga Satani. ♦♦♦ shih. Dan 8,10. Diktator european sulmon 
Izraelin dhe vras shumë njerëz. ● Aludim i mundshëm për Petra. Kjo tregon se sundimi i dragoit 
është i kufizuar. ●● Kisha. 
  
Egërsira e parë: perandoria e fundit pagane dhe sundimtari i saj 
(Dan. 7,3; Apok. 17,3,7-12; Dan. 7,4-6; 7,8.25; 11,36; Dan. 7,21; Is. 68,29; Jer. 15,2; 43,11) 

Pashë një Egërsirë që po dilte nga deti, e cila kishte dhjetë brirë e shtatë koka. 
Në çdo bri kishte një kurorë dhe mbi kokat e saj ishin shkruar titujt që fyenin 

Perëndinë. ♦ 
2Egërsira i ngjante leopardit; këmbët i kishte si putra ariu dhe gojën si të luanit. 
Kuçedra i dha asaj pushtetin e saj ekzekutiv, fronin e saj dhe fuqi të madhe. 3Me sa 
dukej, njërën prej kokave e kishte të plagosur për vdekje, por plaga vdekjeprurëse iu 
shërua. Njerëzit e mbarë tokës u çuditën për këtë Egërsirë dhe iu bindën urdhrave të 
saj. 4Të gjithë njerëzit e adhuruan kuçedrën, sepse ajo ia kishte dhënë Egërsirës një 
pushtet të tillë. Adhuruan edhe Egërsirën dhe thanë: «Kush ia arrin Egërsirës? Kush 
mund të matet me të?» 
5Egërsirës i lejohej të mbante fjalime të pabesueshme, në të cilat fyente Perëndinë, dhe 
për 42 muaj i lejohej të ushtronte ndikimin e saj. 6Ajo foli me përbuzje për Perëndinë, 
për emrin e tij, për tempullin e tij, si dhe për të gjithë ata që banojnë në qiell. 7Perëndia 
e lejoi që të bënte luftë me popullin e tij dhe ta mundë. ♦♦ Të gjithë popujt dhe të gjitha 
kombet, të gjithë njerëzit e çdo gjuhe i detyroi t’i bindeshin urdhrit të saj. 8Të gjithë 
banorët e tokës do ta adhurojnë, të gjithë, emrat e të cilëve nuk u shkruan që nga 
fillimi i botës në librin e jetës së Qengjit të flijuar. 9Kush mund të dëgjojë, të dëgjojë 
mirë: 10kush është caktuar për burgim, do të burgoset. Kush është caktuar për 
ekzekutim, do të ekzekutohet. Duke marrë parasysh këtë, popullit të Perëndisë do t’i 
nevojitet qëndrueshmëri dhe besnikëri. 
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_____ 
♦ Egërsira e parë është udhëheqësi i konfederatës evropeane (perandoria romake i rilindur), 
kurse egërsira e dytë Mesia i rremë (Antikrishtin). Egërsira e dytë përkrah kultin e së parës në 
Tempullin e Jeruzalemit. ♦♦ Aludim për disfatën dhe pushtimin e Izraelit. Satani nuk mund t'i 
mposhtë të krishterët. 
 
Egërsira e dytë: mesia i rremë 
11Pastaj pashë një Egërsirë tjetër duke dalë nga toka (e Izraelit). Ajo kishte dy brirë si 
qengji, por fliste porsi kuçedër. 12Pushtetin e saj e ushtronte në emër të Egërsirës së 
parë. Ajo e detyroi tokën dhe të gjithë banorët e saj të adhuronin Egërsirën e parë, së 
cilës iu shërua plaga vdekjeprurëse. 13Egërsira e dytë bëri mrekulli të mëdha: Në sy të 
të gjithëve bëri që zjarri të binte nga qielli në tokë. 14Me anë të mrekullive që bëri në 
emër të Egërsirës së parë, i mashtroi të gjithë banorët e tokës.♦  Egërsira ua mbushi 
mendjen të ngrinin një shtatore për nder të Egërsirës së parë që ishte plagosur me 
shpatë, por që kishte shpëtuar. 
15Egërsira e dytë mund ta gjallëronte shtatoren e Egërsirës së parë, në mënyrë që ajo të 
fliste e të urdhëronte të vriteshin të gjithë ata që nuk ia kishin adhuruar shtatoren. 
16Egërsira i kishte të gjithë në dorë: të mëdhenj dhe të vegjël, të pasur dhe të varfër, të 
lirë dhe skllevër. I detyroi t’u vihej shenjë në dorën e djathtë ose në ballë. 17Vetëm ai që 
e kishte këtë shenjë, kishte të drejtë të blinte ose të shiste. Shenja përbëhej nga emri i 
Egërsirës ose nga shifra e këtij emri. 
18Për këtë duhet mençuri. Kush ka mend, mund ta zbulojë kuptimin e shifrës, sepse 
ajo shënon emrin e një njeriu. Kjo shifër është 666.♦♦  

__________ 
♦  do të jetë toka e Izraelit ku do të përqëndrohet sprova e madhe. 
♦♦  6 = njeriu, 3 = Perëndia, d.m.th. njeriu që hiqet si Perëndi. 
 
Mesia bashkë me popullin e tij 
(Ezek. 9,4; Apok. 7,3; Cef 3,13; Is. 21,9; Jer. 51,8; Apok. 18,2; Zan. 19,24; Is. 51,17; Ezek. 38,22; 
Ps. 34,10) 

E pashë Qengjin që qëndronte në malin e Cionit. Bashkë me të ishin 144.000 
veta. Në ballë mbanin emrin e tij dhe emrin e Atit të tij. 2Pastaj dëgjova një 

zhurmë nga qielli. Ajo tingëlloi si ushtima e ujëvarës së madhe dhe si gjëma e 
bubullimës së madhe, por njëkohësisht si muzika e harpistëve. 3Para fronit, para katër 
qenieve engjëllore dhe para anëtarëve të këshillit qiellor, ata kënduan një këngë të re. 
Vetëm ata 144.000 të çliruar ♦ nga toka me pagimin e jetës së Mesisë mund ta 
mësonin këtë këngë. 4Ata janë mbajtur të pastër  nga kulti idhujtar dhe e përcjellin 
Qengjin kudo që të shkojë. Janë çliruar nga njerëzit e tjerë dhe i janë kushtuar 
Perëndisë dhe Qengjit si fryti i parë. 5Në gojën e tyre nuk u gjet gënjeshtër: ata janë pa 
të meta. ♦♦ 
__________ 
♦ fjfj. ata janë virgjër. Ata nuk kanë pranuar të jenë jobesnikë ndaj Perëndisë duke adhuruar 
dikatorin evropean. ♦♦ një citim nga Cef 3,13. 144.000 do të duket të jetë tërësia e shpenguar e 
tokës (shih vargu 12). Nga ana tjetër, "toka" mund të thotë "toka" (e Izraelit). 
 
Sprova e fundit 
6Pastaj pashë një engjëll tjetër që po fluturonte lart në qiell. Kishte një mesazh që nuk 
do ta humbasë kurrë vlerën e tij. Duhej t’ua shpallte atë të gjithë banorëve të tokës, të 
gjitha kombeve dhe popujve, si dhe njerëzve të të gjitha gjuhëve. 7Ai bërtiti me zë të 
lartë: 
«Nderojeni Perëndinë dhe jepini Atij lavdi! Erdhi koha e gjyqit të tij. Adhurojeni 
Krijuesin e qiellit dhe të tokës, të detit dhe të burimeve!» 
8Pastaj e ndoqi një engjëll tjetër dhe tha: «Ra, ra Babilonia e madhe që i detyroi të 
gjitha kombet të pinin verën e fortë të pabesisë së saj.» ♦ 
9Të dy engjëjt e parë i ndoqi një engjëll tjetër, i treti, i cili bërtiti me zë të lartë: «Kush 
adhuron Egërsirën dhe truporen e saj dhe e merr shenjën e saj në ballë ose në dorë, 
10do të pijë verën e Perëndisë. Kjo është vera e zemërimit të tij, që e derdhi të pazbutur 
në gotën e zemërimit të tij. Kush adhuron Egërsirën, do të hidhet në torturë të zjarrit 
dhe të squfurit ndër sy të engjëjve të Perëndisë dhe të Qengjit. 11Tymi nga ky zjarr 
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torturues do të ngrihet pa pushim e përgjithmonë në qiell. Kush adhuron Egërsirën 
dhe truporen e saj dhe mban shifrën e emrit të saj, nuk do të gjejë prehje as ditë e as 
natë. 12Populli i Perëndisë që e dëgjon Atë dhe qëndron besnik ndaj Jezusit, ka nevojë 
për qëndrueshmëri në këtë situatë!» 
13Pastaj dëgjova një zë nga qielli: 
«Shkruaj! Lum ata që qysh tani vdesin në shërbim të Zotit.» «Kështu, – tha Shpirti i 
Perëndisë, – ata nuk do të vuajnë më nga mundimet e tyre dhe do të gëzohen; sepse i 
shoqërojnë veprat e tyre. » ♦♦ 
_____________________ 
♦ aludim për kultin idhujtar të perandorit romak, dhe kështu për ekvivalentin e tij të ditëve të 
fundit. ♦♦  që dëshmojnë fenë e tyre. 
 
Armatat e kombeve pagane shkatërrohen në Izrael 
(Dan. 7,13; Joel 3,13; Is. 63,3; Vaj. 1,15; Apok. 19,15) 
14Pashë një re të bardhë; mbi të rrinte Dikush që dukej si njeri. Në kokë kishte një 
kurorë ari dhe në dorë një drapër të mprehtë. 15Pastaj nga tempulli doli një engjëll. Ai 
thirri me zë të fortë atë që rrinte mbi re: «Godit me drapër dhe korr! Erdhi koha e të 
korrave: të korrat e tokës u poqën!» 16Atëherë, ai që rrinte mbi re, e hodhi draprin mbi 
tokë dhe toka u korr. ♦ 
17Pashë edhe një engjëll tjetër që doli nga tempulli i qiellit; edhe ai kishte një drapër të 
mprehtë. 18Nga altari doli edhe një engjëll tjetër. Ishte engjëlli që përgjigjej për zjarrin. 
Ai i bërtiti më zë të lartë atij që kishte draprin e mprehtë: «Godit me draprin tënd të 
mprehtë dhe grumbulloji të vjelat në vreshtin e tokës, sepse rrushi u poq!» 19Engjëlli e 
hodhi draprin në tokë dhe vreshtin e tokës e voli. Të vjelat i hodhi në shtrydhësen e 
madhe që simbolizon zemërimin e Perëndisë. 20Rrushi në shtrydhëse u shtrydh jashtë 
Jerusalemit, e nga shtrydhësja rrodhi gjaku që u ngrit aq lart, saqë arriti deri te freni i 
kuajve dhe rrodhi nëpër 1.600 stadje. ♦♦  
_________ 
♦ Të dyja këto imazhe, të marra nga Joeli 3,13, i referohen gjykimit të kombeve që kanë 
sulmuar Izraelin në betejën përfundimtare. ♦♦ Baras me 300 kilometra (gjithë gjatësinë e 
Izraelit). Shih Apok 19,15. Kjo do të thotë se beteja e fundit do të shkaktojë gjakderdhje në 
Izrael. 
 
Engjëjt që sjellin katastrofat e fundit 
(Is. 15,1; Ps. 85,9; Jer. 10,7) 

Pastaj pashë në qiell një dukuri tjetër të habitshme e të madhe: shtatë engjëj 
sollën shtatë katastrofat e fundit. Këto janë katastrofat e fundit, me të cilat merr 

fund zemërimi i Perëndisë. 
2Pashë diçka si një det qelqi të përzier me zjarr. Në këmbë, mbi detin qelqor, qëndronin 
ata që kishin përballuar luftën me Egërsirën dhe me truporen e saj, dhe nuk kishin 
bërë lëshime ndaj shifrës së emrit të saj. Ata mbanin në dorë harpat që u kishte dhënë 
Perëndia. 3Këndonin këngën që kishte kompozuar Moisiu, shërbëtori i Perëndisë, dhe 
këngën e Qengjit. 
«O Zot, Perëndia jonë, o i Gjithëpushtetshmi, sa të mëdha dhe të mrekullueshme janë 
veprat e tua. Në gjithçka që planifikon dhe kryen, ti je i vërtetë dhe i drejtë, o Mbret i të 
gjithë popujve! 4Kush guxon, o Zot, të mos të dëgjojë ty e të mos e nderojë emrin tënd. 
Të gjithë popujt do të vijnë dhe do të bien përmbys para teje, sepse vendimet e tua 
dolën të drejta!» 
5Pastaj pashë se si në qiell u hap tempulli i Perëndisë, Tenda e shenjtë. 6Shtatë engjëjt 
dolën nga Tempulli me shtatë katastrofat. Ata ishin të veshur me li të pastër dhe të 
shndritshëm, të ngjeshur rreth parzmës me brez të gjerë prej ari. 7Njëra nga katër 
qeniet engjëllore u dha shtatë engjëjve shtatë gota ari. Ato ishin të mbushura plot me 
zemërimin e Perëndisë së përjetësisë. 8Tempulli u mbush me tymin që dilte nga 
madhështia e Perëndisë dhe nga pushteti i tij. Askush nuk mund të hynte në tempull 
derisa të merrnin fund shtatë katastrofat që kishin sjellë shtatë engjëjt. 
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Shtatë gotat e zemërimit të Perëndisë 
(Cef 3,8; Joel 3,2; Is. 40,34; 1 Mbr. 8,10-11; 2 Kr. 5,13-14; Is. 6,4; Is. 7,17-21; Ps. 77,44), Is. 
10,21, Is. 11,15; 2 Mbr. 23,29; Zak. 12,11, Is. 51,17; Is. 9,23) 

Pastaj dëgjova një zë të fortë nga tempulli, i cili u tha shtatë engjëjve: «Dilni e 
zbrazni mbi tokë shtatë gotat e zemërimit të Perëndisë.» 

2Engjëlli i parë shkoi dhe e zbrazi gotën e tij mbi tokë. Atëherë të gjithë atyre që kishin 
shenjën e Egërsirës dhe që adhuronin truporen e saj, u doli një lungë e keqe dhe e 
dhembshme. 
3Engjëlli i dytë e zbrazi gotën e tij mbi det. Atëherë deti u bë si gjaku i një të vrari dhe 
mbarë fauna në det ngordhi. 
4Engjëlli i tretë e zbrazi gotën e tij në lumenj dhe në burime, dhe ato u bënë gjak. 
5Dëgjova engjëllin që përgjigjej për ujërat duke thënë: «O i Shenjti, Ti që je dhe Ti që 
ishe, Ti u tregove gjyqtar i drejtë në të gjitha këto vendime gjyqësore. 6Ti u dhe të pinin 
gjak të gjithë atyre që kishin derdhur gjakun e popullit të Perëndisë dhe të profetëve të 
tij. Ashtu marrin atë që meritojnë.» 7Pastaj dëgjova një zë nga altari që tha: «Ashtu, o 
Zot, Perëndia jonë, Zoti i gjithësisë; vendimet e tua janë të drejta dhe të vërteta.» 
8Engjëlli i katërt e zbrazi gotën e tij mbi diell. Atëherë diellit i lejohej t’i torturonte 
njerëzit me rrezet e tij të zjarrta. 9E njerëzit u përvëluan nga ngrohtësia e madhe. E 
shanë emrin e Perëndisë që i kishte urdhëruar këto katastrofa, por nuk u kthyen dhe 
nuk donin t’i nënshtroheshin Atij. 
10Engjëlli i pestë e zbrazi gotën e tij mbi fronin e Egërsirës. Atëherë në tërë sipërfaqen e 
mbretërisë së saj ra errësira. Njerëzit e kafshuan gjuhën nga dhembja. 11Ata shanë 
Perëndinë e qiellit për shkak të torturave dhe të lungave të tyre; por nuk i lanë veprat e 
tyre të turpshme. 
12Engjëlli i gjashtë e zbrazi gotën e tij mbi Eufratin, lumin e madh; atëherë lumi u tha. 
Kështu iu hap rruga mbretërve të Lindjes për të ndërhyrë. 13Pastaj pashë tre shpirtra të 
këqij që u ngjanin bretkosave. Ata u vollën nga Kuçedra, Egërsira dhe Profeti i rremë. 
14Këta janë shpirtra djajsh që bëjnë mrekulli. Këta të tre vizituan të gjithë mbretërit e 
botës për t’i bashkuar në luftë për Ditën e madhe të Perëndisë së gjithëpushtetshëm. 
15«Ja, po vij, – thotë Zoti, – ashtu siç vjen vjedhësi! Lum ai që rri zgjuar dhe i ruan 
rrobat e tij.♦  Nuk do të ecë i zhveshur dhe nuk do të turpërohet para të tjerëve kur ta 
shohin.» 
16Të tre shpirtrat e djajve i bashkuan mbretërit në një vend që hebraisht quhet Har-

magedon.♦♦   
17Engjëlli i shtatë e zbrazi gotën e tij në ajër. Atëherë nga froni i tempullit doli një zë i 
fortë që tha:  
«U krye!»  

18Atëherë vetëtiu, bubulloi dhe gjëmoi, dhe toka u lëkund shumë. Një tërmet aq i madh 
nuk kishte rënë qysh kur njerëzit kishin banuar në tokë. 19Qyteti i madh u nda në tri 
pjesë, dhe qytetet e të gjitha shteteve u rrafshuan.  
Por Perëndia nuk e kishte harruar Babiloninë. Edhe ajo u detyrua të pinte nga gota e 
mbushur me zemërimin e zjarrtë të Perëndisë. 20Të gjithë ishujt dhe malet u zhdukën. 
21Nga qielli ranë mbi njerëzit mollokë të mëdhënj akulli që peshonin deri 50 kilogramë. 
Ata e shanë Perëndinë për shkak të breshrit, pasi ishte i tmerrshëm. 
___________ 
♦  sjelljen e tij. Kjo mund të nënkuptojë që kisha duhet të jetë ende në tokë: nuk është ngritur në 
qiell në fillim të gjykimit të gotave. Kjo është një aludim i mundshme për rrëmbimin e kishës. ♦♦  
Rrafshina e Megidos ishte bërë vend i njohur për disfata ushtarake. Këtu kombet formojnë me 
qëllim që të sulmojnë Jerusalemin, dhe ku do të asgjësohen. 
 
Fundi i paganizmit dhe i kultit shtetëror 
(Jer. 51,13; Is. 23,17; Jer. 51,7; Ps. 68,29; Dan. 7,7; 7,24) 

Njëri nga të shtatë engjëjt që mbanin shtatë gotat, m’u afrua e më tha: ”Eja të të 
tregoj se si do të dënohet Prostituta e madhe, qyteti që është ndërtuar mbi një 

rrjet kanalesh. 2Mbretërit e botës patën marrëdhënie me të. Banorët e botës u dehën 
me «verën» e pabesisë së saj.” 
3Shpirti i Perëndisë më pushtoi dhe engjëlli më çoi në shkretëtirë. Atje pashë një Grua. 
Ajo rrinte kaluar mbi Egërsirën e kuqe, mbi të cilën ishin shkruar gjithkund slogane që 
shanin Perëndinë. ♦ Egërsira kishte shtatë koka dhe dhjetë brirë. 4Gruaja ishte e 

16

17



 1086

veshur me një petk të purpurt dhe të kuq të ndezur dhe ishte e stolisur me ar, me gurë 
të çmuar dhe me perla. Në dorë kishte një gotë ari. Gota ishte e mbushur me kobë dhe 
ndyrësi – shenja të jetës së saj të shthurur. ♦♦ 5Në ballë kishte të shkruar emrin me 
kuptimin e fshehtë që vijon: «Unë jam Babilonia e madhe, nëna e çdo pabesie dhe e 
gjithçkaje në botë që ngjall neveri te Perëndia.» 6Pashë se si Gruaja ishte dehur me 
gjakun e popullit të Perëndisë. Kishte pirë gjakun e të gjithë atyre që ishin vrarë për 
shkak të besnikërisë ndaj Jezusit. 
U shtanga nga tmerri kur e pashë. 7Por engjëlli më pyeti: «Përse u tmerrove kaq 
shumë? Do të të tregoj misterin e kësaj Gruaje dhe të Egërsirës me shtatë koka dhe me 
dhjetë brirë që e mban atë në shpinë. 8Egërsira që pe, ishte e më nuk është, dhe së 
shpejti do të ngrihet përsëri nga Humnera – por për të mbaruar. Banorët e tokës, 
emrat e të cilëve nuk u shkruan në librin e jetës që nga fillimi i botës, do të habiten 
kur ta shohin Egërsirën. Më parë ishte, tani nuk është më dhe një ditë do të paraqitet 
përsëri. 
9Këtu kërkohet mendja që mund ta shpjegojë këtë. Shtatë kokat janë shtatë kodra.♦♦♦  
Këto janë kodrat mbi të cilat rri Gruaja. Përveç kësaj, ata shënojnë shtatë perandorë.● 
10Pesë prej tyre ranë, njëri sundon ende, kurse i fundit nuk është paraqitur ende. Kur 
të vijë, do të qëndrojë vetëm për pak kohë. 11Egërsira që ishte, e megjithatë nuk është, 
është perandori i tetë. Por është edhe një nga shtatë perandorët dhe shkon në humbje. 
12Dhjetë brirët që pe, janë dhjetë mbretër, sundimi i të cilëve nuk ka filluar ende. 
Vetëm për një orë ata do të marrin pushtet bashkë me Egërsirën. 13Të dhjetët ndjekin 
një qëllim të përbashkët dhe ia dorëzojnë pushtetin dhe ndikimin Egërsirës. 14Ata do të 
luftojnë kundër Qengjit. Por Qengji bashkë me dishepujt e tij besnikë, të cilët i zgjodhi 
dhe i thirri vetë, do ta mundë, sepse Qengji është Zoti më i lartë dhe Mbreti më i lartë.» 
15Engjëlli vazhdoi: «I pe ujërat mbi të cilat rri Prostituta. Ata janë popujt, masa 
njerëzish të të gjitha gjuhëve.●● 16Egërsira dhe dhjetë brirët që pe, do ta urrejnë 
Prostitutën. Do t’i rrëmbejnë gjithçka që ka, në mënyrë që të mbetet e zhveshur. Do t’ia 
hanë mishin dhe do ta djegin në zjarr. 17Perëndia, në të vërtetë, i drejtoi, në mënyrë që 
të realizojnë qëllimet e tij. Ata do të veprojnë së bashku dhe do t’ia dorëzojnë pushtetin 
e tyre Egërsirës, derisa të realizohen profecitë e Perëndisë. 18Gruaja që pe, simbolizon 
qytetin e madh që i ka mbretërit e botës nën pushtetin e tij.» ●●● 
________ 
♦ Sloganet janë titujt hyjnore që i përkasin ekskluzivisht Perëndisë. ♦♦ aludim për kultin idhujtar i 
perandorit. ♦♦♦ kodrat janë ato të Romës. ● Pesë perandorët do të jenë:  Augusti, Tiberi, Gaji, 
Klaudi dhe Neroni. I gjashtë do të jetë Vespaziani kurse i shtati Titi. I teti është Titi i dytë – 
Egërsia e parë (shih kap. 13). ●● kombet që përbëjnë perandorinë evropeane të Egërsirës. ●●● 
Ndoshta trupa që promovon adhurimin e perandorit (një kishë apostate?). 
 
Fundi i Romës 
(Is. 13,21; 21,9; Jer. 50,39; 51,6.45; Zan. 18,20-21; Jer. 51,9; Ps. 136,5; Jer. 50,29; Is. 47,7-9; 
Ezek. 26,16-17; 27,21.36; Ezek. 27,12-13,22; 27,31,36; Is. 23,14; Ezek. 27,26-30; 27,32; 27,30-
34; Br. 32,43; Jer. 51,48; 51,63-64; Ezek. 26,21; Is. 24,8; Ezek. 26,13; Jer. 7,34; 25,10; Br. 
32,43; 2 Mbr. 9,7; Is. 34,10) 

Pastaj pashë një engjëll tjetër që po zbriste nga qielli. 
Kishte pushtet të madh dhe shkëlqimi i tij ndriçoi mbarë tokën. 2Ai bërtiti me zë 

të fortë: «Ra, ra Babiloni, qyteti i madh. Tani u bë banesë e djajve dhe e shpirtrave të 
këqij. Brenda mureve të saj banojnë gjithfarë shpendësh të papastër dhe të shëmtuar. 
3Popuj të tërë e pinë verën e saj, verën e fortë të pasioneve të saj të shthurura. 
Mbretërit e tokës patën marrëdhënie me të në pabesinë e saj. Tregtarët e tokës u 
pasuruan me mirëqenien e saj shumë të madhe.» 
4Pastaj dëgjova nga qielli një zë tjetër, që tha: ”Dil prej saj, populli im! Përndryshe do të 
jeni bashkëfajtorë me mëkatet e saj dhe do të merrni pjesë në dënimin e saj. 5Në të 
vërtetë, Perëndia nuk i ka harruar veprat e saj të turpshme. Mëkatet e saj ngrihen gjer 
në qiell. 6Trajtojeni siç ju trajtoi ajo. Paguajeni dyfish me të njëjtën monedhë. Gotën që 
ju përgatiti ajo – detyrojeni ta pijë dyfish. 7Jepini aq dhembje dhe vuajtje, sa i dha vetes 
shkëlqim dhe luks. Ajo thotë me vete: «Unë rri në fron si mbretëreshë! Nuk jam aspak 
vejushë dhe nuk do të trishtohem kurrë!» 8Prandaj mbi të do të bien në të njëjtën ditë 
sëmundje, fatkeqësi dhe uri, dhe ajo do të mbarojë në zjarr.♦ Me të vërtetë, Perëndia, 
Zoti, që e dënoi, është i fuqishëm.” 
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9Kur mbretërit e perandorisë romake, të cilët patën marrëdhënie me të dhe të cilëve iu 
ngjitën me pasionet e saj, ta shohin tymin e qytetit që po digjet, do të vajtojnë dhe do të 
qajnë për shkak të tij. 10Ata do të qëndrojnë në një largësi të madhe, sepse kanë frikë 
nga agonia e qytetit. Ata do të vajtojnë: «Sa e tmerrshme! O Babilon, qytet i madh dhe i 
fuqishëm. Dënimi ra mbi ty brenda një ore.» 
11Po edhe tregtarët e perandorisë romake do të qajnë e do të vajtojnë për të, sepse 
askush nuk ua blen më mallrat: 12as arin, as argjendin, as gurët e çmuar dhe as 
perlat; as lirin më të pastër, as mëndafshin dhe as pëlhurat e purpurta dhe të kuqe të 
ndezur; as drurin shumë të rrallë, as sendet e fildishta, as drurin e çmuar, as bronzin, 
as hekurin dhe as mermerin; 13askush nuk u blen kanellë, balsam, erëza të mira, 
mirrë, temjan; verë, vaj, miell të bardhë, grurë; lopë, dhen, kuaj, qerre, robër dhe 
njerëz të gjallë! 14Por edhe pemët, të cilat i dëshironit aq shumë, nuk gjenden më. 
Pasuria dhe shkëlqimi i saj mashtrues u zhdukën. Humbën të dyja. 15Tregtarët që u 
pasuruan me anë të tregtisë me qytetin, do të qëndrojnë larg, sepse kanë frikë nga 
agonia e tij. Do të qajnë e do të vajtojnë, 16e do të thonë: «Mjerë qyteti i fuqishëm! E 
kishte zakon të vishej me li, me pëlhurë të purpurtë dhe të kuqe të ndezur. Stolisej me 
ar, me gurë të çmuar dhe me perla. 17Por brenda një ore e humbi tërë pasurinë e tij.» 
18Kapitenët dhe udhëtarët, marinarët dhe të gjithë ata që e sigurojnë jetesën me detin, 
qëndruan larg. Kur e panë tymin e qytetit që po digjej, thirrën: «Nuk ka pasur asnjë 
qytet aq të madh sa ky.» 
19Dhe hodhën pluhur mbi kokat e tyre, qanë dhe vajtuan më të madhe: «Mjerë ky qytet 
i fuqishëm! Me pasurinë e tij u pasuruan të gjithë pronarët e anijeve. Por brenda një 
ore humbi gjithçka!» 
20«Gëzohu, o qiell, për rrënimin e tij! Gëzohuni, popull i Perëndisë, apostuj dhe profetë. 
Perëndia e dënoi për gjithçka që bëri.» 
21Pastaj një engjëll mori një gur të madh sa një gur mulliri. E hodhi në det e tha: 
«Kështu do të hidhet poshtë me dhunë Babiloni, qyteti i madh, dhe askush nuk do ta 
shohë më! 22Harpistët dhe muzikantët, fyelltarët dhe trumbetarët nuk do t’i dëgjojë më 
askush brenda mureve të tua, o Babilon! Çdo mjeshtër i çfarëdo mjeshtërie nuk do të 
jetojë më në ty. Zhurma e mokrit nuk do të dëgjohet më në ty. 23Në ty nuk do të digjet 
më as edhe një kandil. As zë dhëndri dhe nuseje nuk do të dëgjohet më kurrë në ty. 
Tregtarët e tu ishin me ndikim të madh në perandorinë romake dhe me magjinë tënde 
të gënjeshtërt mashtrove kombe të tëra të perandorisë romake. 24Në këtë qytet u derdh 
gjaku i profetëve dhe i popullit të Perëndisë. Qyteti është fajtor për derdhjen e gjakut të 
të gjithë besimtarëve që u vranë mbi tokë.» 
_________ 
♦ Pikërisht kjo i ndodhi Romës kur e plaçkitën fiset barbare. Këtu Roma është portretizuar si Tiri 
e DhV: si Roma dhe Tir kontrolluan perandoritë e mëdha tregëtare. 
 
Triumfi i Perëndisë 

Pastaj dëgjova në qiell brohoritjen e një turme të madhe: 
«Haleluja – lavdi Zotit! Shpëtimi, madhështia dhe pushteti i përkasin Perëndisë 

sonë! 2Vendimet e tij janë të vërteta dhe të drejta. Ai e dënoi Prostitutën e madhe që e 
prishi tokën me veprat e saj të turpshme. Dhe shpagoi derdhjen e gjakut të 
shërbëtorëve të tij, i cili ngjiti në duart e saj.» 
3E përsëri thanë: «Haleluja – lavdi Zotit! Tymi i qytetit ngrihet përgjithmonë lart në 
qiell!» 4Njëzet e katër anëtarët e këshillit qiellor dhe katër qeniet engjëllore ranë 
përmbys dhe e adhuruan Perëndinë që ishte ulur në fron. Ata thirrën: 
«Amen! Haleluja!» 
 
Populli i përgatitur i Perëndisë 
(Ps. 113,21; 92,1; 96,1; 98,1; Ezek. 1,24) 
5Pastaj nga froni jehoi zëri që tha: «Lavdërojeni Perëndinë tonë, ju shërbëtorët e tij dhe 
ju të gjithë që e nderoni, të vegjël e të mëdhenj!» 
6Pastaj dëgjova thirrjen e një turme të madhe. Ajo tingëlloi si zhurma e një ujëvare të 
fuqishme e si bubullimë rrufesh të forta. Ata thirrën: «Haleluja – lavdi Zotit! Tani Zoti 
filloi mbretërimin e tij, Ai, Perëndia jonë, Zoti i gjithësisë. 7Të gëzohemi e të galdojmë; t’i 
japim nder. Erdhi dasma e Qengjit: nusja e tij është përgatitur. 8Asaj i dhanë një petk 
madhështor prej liri të pastër dhe të shkëlqyeshëm!» 
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Petku i lirit simbolizon veprat e drejta ♦ të popullit të Perëndisë. 
9Pastaj engjëlli më tha: «Shkruaj! Të gëzohen të gjithë ata që janë ftuar në gostinë e 
dasmës së Qengjit!» ♦♦ E shtoi: «Këto janë fjalë të besuara të Perëndisë!» 
10Rashë përmbys para tij për ta adhuruar, por ai më tha: «Mos e bëj! Unë jam vetëm 
shërbëtor si ti dhe si bashkëbesimtarët e tu që janë dëshmitarë besnikë për Jezusin. 
Adhuro vetëm Perëndinë!» 
Kjo dëshmi për Jezusin i frymëzon të gjitha profecitë. ♦♦♦ 
__________ 
♦  fjfj: drejtësitë, d.m.th. veprat me të cilat tregohet realiteti i marrëdhënies së drejtë me 
Perëndinë. ♦♦ Kjo gjithashtu mund të interpretohet si festë kurorëzuese. ♦♦♦ Dhiata e Re nuk 
mund të anashkalohet nga ndonjë «zbulesë» e mëvonshme. 
 
Ndërhyrja e Mesisë dhe shkatërrimi i pushtetit pagan 
(Ps. 95,13; Is. 11,4; Ezek. 1,1; Dan. 10,6; Ps. 2,9; Is. 63,3; Joel 3,13; Ezek. 39,17-29) 
11Pastaj pashë qiellin e hapur. Atje qëndronte një kalë i bardhë. Në të rrinte Ai që quhet 
«Besniku» dhe «i Vërteti». Ai gjykon dhe lufton me drejtësi. 12Sytë i kishte si flakë zjarri 
dhe mbi kokë mbante shumë kurora. Mbi të ishte shkruar një emër që vetëm Ai vetë e 
di. 13Ishte i mbështjellë me mantel në ngjyrë gjaku dhe e kishte emrin «Fjala e 
Perëndisë». 14Atë e shoqëronin armatat qiellore. Të gjithë ishin mbi kuaj të bardhë e të 
veshur me petk liri të hollë dhe të pastër. 15Nga goja e tij dilte shpata e mprehtë për të 
mundur paganët. Do t’i shpartallojë me skeptër hekuri dhe do t’i shtrydhë si shtrydhet 
rrushi në shtrydhëse. Kështu do të zbatojë zemërimin e fortë të Perëndisë, Zotit të 
gjithësisë.  

16Në mantel dhe në flamur ka të shkruar emrin e tij: «Mbreti më i lartë dhe Zoti më i 
lartë!» 
17Pastaj pashë një engjëll që qëndronte në diell. Ai u thirri të gjithë zogjve që fluturojnë 
lart në qiell: «Ejani! Bashkohuni për gostinë e madhe të Perëndisë! 18Ejani! Hani mish 
mbretërish, mish gjeneralësh dhe luftëtarësh! Hani mishin e kuajve dhe të kalorësve të 
tyre, dhe mish gjithfarë njerëzish – të lirë dhe skllevër, të vegjël dhe të mëdhenj!» 
19Pastaj pashë Egërsirën, mbretërit e tokës dhe ushtritë e tyre. Ata ishin bashkuar për 
të filluar luftën me Atë që rrinte në kalë dhe me ushtrinë e tij. 20Egërsira u zu rob dhe 
bashkë me të edhe Profeti i rremë që kishte bërë mrekulli në emër të Egërsirës. Me anë 
të këtyre mrekullive ai kishte mashtruar të gjithë ata që kishin marrë shenjën e 
Egërsirës dhe që kishin adhuruar truporen e saj. Egërsira dhe Profeti i rremë u hodhën 
për së gjalli në liqenin e squfurit të zjarrtë. 21Ushtritë e tyre u shkatërruan me anë të 
shpatës që dilte nga goja e atij që rrinte në kalë. Të gjithë zogjtë u ngopën me mishin e 
tyre. 
 
Vendosja e mbretërisë së Mesisë 
(Zan. 3,1; Dan. 7,9.22) 

Pastaj pashë një engjëll tjetër që po zbriste nga qielli me çelësin e Humnerës dhe 
me hekura të mëdhenj në dorë. 2Ai e kapi kuçedrën – Gjarprin e vjetër – Djallin, 

Satanin – dhe e lidhi me pranga për një mijë vjet. 3E plandosi në Humnerë, mbylli 
hyrjen dhe e vulosi. Kështu, për një mijë vjet nuk ishte në gjendje t’i mashtronte më 
kombet. Pas kësaj periudhe duhet liruar për pak kohë. 
4Pastaj pashë edhe fronet, ♦ mbi të cilat u ulën këshilltarët. Vendimi gjyqësor u dha (në 
dobi të popullit të shenjtë). ♦♦ Pashë edhe shpirtrat e atyre që u ekzekutuan, sepse 
ndërhynë botërisht për Jezusin dhe për Fjalën e Perëndisë. Nuk e kishin adhuruar as 
Egërsirën, as truporen e saj; dhe nuk e kishin marrë shenjën në ballë, as në dorë. Ata 
u kthyen në jetë ♦♦♦ dhe mbretëruan bashkë me Mesinë një mijë vjet. 5Të vdekurit e 
tjerë u ringjallën vetëm pas një mijë viteve. 
Kjo është ringjallja e parë. 6Të gëzohen ata që do të marrin pjesë në ringjalljen e parë. 
Vdekja e dytë nuk ka më pushtet mbi ta: ata do t’i shërbejnë Perëndisë dhe Mesisë si 
priftërinj e do të sundojnë bashkë me të për një mijë vjet. 
__________ 
♦  Këta janë anëtarë të këshillit qiellor që kanë fuqinë për të gjykuar në favor të Izraelit. Prandaj, 
dëshmorët hebrenj ringjallen dhe u jepen pozicionet udhëheqëse në mbretërinë e Perëndisë 
(Dan 7,10,22). ♦♦ d.m.th. në favor të Izraelit. ♦♦♦ Këtu bëhet fjalë posaçërisht për dëshmorët 
hebrenj. 
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Shpartallimi i Satanit 
(Ezek. 7,2; 38.2.9.15) 
7Kur të mbushen një mijë vjet, Satani do të lirohet nga burgu i tij. 8Do të dalë për t’u 
mbushur mendjen popujve nga të katër anët e botës – Gogut dhe Magogut. Ata janë të 
shumtë si kokrrizat e rërës në breg të detit, dhe Satani do t’i bashkojë të gjithë në 
luftë. 9Këta u derdhën në mbarë tokën (e premtuar) dhe e rrethuan qytetin (e Je-
rusalemit), fushimin e popullit të Perëndisë, qytetin që Perëndia e do. Por nga qielli 
zbriti zjarri dhe i përpiu. 10Pastaj Djalli, i cili i kishte mashtruar, u plandos në liqenin e 
zjarrtë dhe të squfurt, aty ku gjendeshin Egërsira dhe Profeti i rremë. Aty do të vuajnë 
ditë e natë, përgjithmonë. 
 
Gjyqi i fundit 
(Dan. 7,9-10) 
11Pastaj pashë një fron të madh dhe të bardhë, dhe Atë që rri në të. Me shikimin e tij 
toka e qielli u zhdukën pa lënë gjurmë fare. 12Pashë të gjithë të vdekurit – të mëdhenj e 
të vegjël – në këmbë para fronit. U hapën librat. Pastaj u hap edhe një libër tjetër: libri 
i jetës. Të vdekurit u gjykuan sipas veprave të tyre që ishin shkruar në libra. 13Edhe 
deti i ktheu të vdekurit që ishin në të. Po ashtu edhe Vdekja, edhe Bota e të vdekurve i 
liruan të vdekurit e tyre. Të gjithë u gjykuan sipas veprave të tyre. 14Vdekja dhe bota e 
të vdekurve u hodhën në liqenin e zjarrtë. Liqeni i zjarrtë është vdekja e dytë. 
15Kushdo që nuk e kishte emrin në librin e jetës, u plandos në liqenin e zjarrtë. 
 
Mbretëria e Perëndisë 
(Is. 65,17; 66,22; 52,1; 61,10; Lev. 26,11-12; Ezek. 37,27; Is. 25,8; 35,10; 65,19; 55,1; 2 Sam. 
7,14; Ps. 88,27-28) 

Pastaj pashë një qiell të ri dhe një tokë të re. Qielli i parë dhe toka e parë ishin 
zhdukur, dhe deti nuk ishte më. 2Pashë se si qyteti i shenjtë – Jerusalemi i ri – 

zbriti nga qielli, nga Perëndia. Ishte stolisur si nusja e përgatitur për dhëndrin e saj. 
3Pastaj dëgjova një zë të fortë që vinte nga froni: «Tani Perëndia banon mes njerëzve. Ai 
do të mbetet mes tyre, dhe ata do të jenë populli i tij. Dhe Ai, Perëndia me ta, do të jetë 
Perëndia e tyre. 4Ai do t’i fshijë të gjithë lotët nga sytë e tyre. Nuk do të ketë më as 
vdekje, as vaj, as ofshamë, as dhembje. Rendi i mëparshëm mori fund.» 
5Pastaj Ai që rrinte në fron, tha: «Tani unë i bëj të gjitha të reja!» Ai më tha: «Shkruaji 
këto fjalë, sepse ato janë të vërteta dhe të besueshme.» 6E vazhdoi: «Po, ato u realizuan! 
Unë jam i Pari dhe i Fundit! Fillimi dhe Mbarimi! Atij që ka etje, unë do t’i jap ujë falas. 
Unë do t’i jap ujë nga burimi i jetës. 7Kush del fitimtar, do të marrë prej meje këtë 
dhuratë: unë do të jem Perëndia e tij dhe ai do të jetë biri im. 8Por frikacakët, tradhtarët 

dhe të çoroditurit, vrasësit dhe të pabesët, falltarët dhe idhujtarët, si dhe të gjithë ata që 

largohen nga e vërteta, i pret liqeni që digjet me squfur të zjarrtë.» Kjo është vdekja e 

dytë. 
 
Jerusalemi i ri në kohën e mbretërimit të Mesisë 
(Ezek. 40,2; 48,30-35; 40,3; Is. 54,11-12; Is. 60,19-20; 60,3,11; 52,1; Ezek. 44,9; 47,1; Zak. 
14,8; Zan. 2,9; Ezek. 47,12; Zak. 14,11; Dan. 7,18) 
9Njëri nga shtatë engjëjt që mbanin shtatë gotat plot me shtatë katastrofat e fundit, u 
afrua e më tha: «Afrohu! Do të të tregoj Nusen, Gruan e Qengjit.» 10Shpirti më shtyri në 
dorë dhe në vegim, engjëlli më çoi në majë të një mali të lartë. Më tregoi qytetin e 
shenjtë, Jerusalemin, që kishte zbritur nga qielli, nga Perëndia. 11Shkëlqente nga 
madhështia e Perëndisë dhe ndrinte si një gur i çmuar, si një jaspis i kthjellët si 
kristali. 12Qyteti ishte rrethuar me mure të mëdha e të larta me 12 porta. Portat i 
ruanin 12 engjëj, dhe në to ishin shkruar emrat e 12 fiseve të Izraelit. 13Nga çdo anë e 
horizontit shiheshin tri porta, nga lindja, nga veriu, nga jugu e nga perëndimi. 
14Muri i qytetit ishte ndërtuar mbi 12 gurë themeli, mbi të cilët ishin shkruar emrat e 
12 apostujve të Qengjit. 
15Engjëlli që fliste me mua, kishte një shkop të artë për të matur qytetin, portat dhe 
muret e tij. 16Qyteti ishte katror: gjatësia e tij e barabartë me gjerësinë. E mati qytetin 
me shkop: 12.000 stadje: ♦ gjatësia dhe lartësia e barabartë. 17Mati edhe murin e 
qytetit: sipas masës që përdorin njerëzit – 144 kute ♦♦ 18Muret e qytetit ishin të 
ndërtuara me jaspis, kurse vetë qyteti me ar të kulluar dhe të tejdukshëm si xhami. 

21
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19Themelet e murit ishin të stolisura me çdo lloj gurësh të çmuar. I pari, guri i themelit, 
ishte jaspis, i dyti safir, i treti kalcedon, i katërti smerald, 20i pesti sardoniks, i gjashti 
sard, i shtati krizolit, i teti beril, i nënti topaz, i dhjeti krizopraz, i njëmbëdhjeti hiacint, 
i dymbëdhjeti ametist. 21Dymbëdhjetë portat ishin dymbëdhjetë margaritarë: secila 
portë përbëhej nga një margaritar i vetëm. Rruga kryesore ishte me ar të kulluar, të 
tejdukshëm si xhami. 
22Në qytet nuk pashë ndonjë tempull. Perëndia, Zoti i gjithësisë, është vetë tempulli i tij 
dhe Qengji bashkë me Të. 23Qyteti nuk ka nevojë as për diell dhe as për hënë për t’u 
ndriçuar. Atë e ndriçon madhështia e Perëndisë, dhe dielli i tij është Qengji. 24Kombet 
do të jetojnë në dritën që del nga qyteti. Mbretërit e botës do të sjellin në të dhuratat e 
tyre. ♦♦♦ 25Portat e tij do të jenë të hapura gjithë ditën: nuk do të mbyllen kurrë, sepse 
aty nuk do të ketë më natë! 26Në të do të sillen dhuratat madhështore dhe pasuria e 
popujve. 27Por në të nuk do të hyjë asgjë që nuk është e pastër, as ai që bën vepra të 
poshtra ose gënjen; do të hyjnë vetëm ata që janë të shkruar në librin e jetës të 
Qengjit. 
__________ 
♦  numër që simbolizon përsosurinë. Gjithçka në qytet është shumëfish i 12 (numrit të 
përsosurisë). ♦♦  që del nga shumëzimi i 12 me 12. ♦♦♦ Mbretërit e botës do të sjellin dhuratat e 
tyre kur të hipin në Jerusalem për të ripërtërirë besnikërinë e tyre ndaj Mesisë (shih Zak 14,16-
19). 
 

Engjëlli më tregoi edhe lumin e ujit jetëdhënës: ishte i pastër si kristali. Lumi e 
ka burimin në fronin e Perëndisë dhe të Qengjit, 2dhe kalon përmes rrugës 

kryesore nëpër qytet. Në të dyja anët e lumit rritet pema e jetës. Ajo jep fryt 
dymbëdhjetë herë në vit, një herë në muaj. Me gjethet e pemës shërohen popujt. 3Në 
qytet nuk do të ketë më asgjë që qëndron nën mallkimin e Perëndisë. 
Froni i Perëndisë dhe i Qengjit do të rrijë në qytet. Të gjithë ata që janë aty, do t’i 
shërbejnë Perëndisë, 4do të kenë hyrje të lirë në praninë e tij, dhe do ta kenë emrin e tij 
në ballë. 5Nuk do të ketë më natë, dhe ata nuk do të kenë më nevojë as për dritën e 
diellit dhe as për dritën e llambës. Perëndia, Zoti, do të jetë drita e tyre, dhe ata do të 
sundojnë si mbretër përgjithmonë. 
 
Ardhja e Zotit 
(Dan. 12,10; Ps. 27,4; Is. 40,10; 62,11; Jer. 17,10; Is. 44,6; 48,12; Gen. 2,9; 3,22; Ps. 11,1,10; Is. 
55,1; Br. 4,2; 12,32; Num. 24,17) 
6Jezusi më tha: «Këto fjalë janë të besueshme dhe të vërteta. Perëndia, Zoti, frymëzuesi 
i profetëve, e dërgoi engjëllin e tij që t’u tregojë shërbëtorëve të vet atë që duhet të 
ndodhë së shpejti. 7Ja, po vij së shpejti. Lum ai që u përmbahet fjalëve profetike të këtij 
libri.» 
8Unë, Gjoni, i dëgjova dhe i pashë të gjitha këto. Kur mbaruan, rashë përmbys para 
engjëllit që m’i tregoi të gjitha këto, për ta adhuruar. 9Por ai më tha: «Mos e bëj! Edhe 
unë jam shërbëtor si ti dhe si bashkëbesimtarët e tu, profetët, dhe si të gjithë ata që 
dëgjojnë atë që është shkruar në këtë libër. Adhuro Perëndinë!» 
10Pastaj Jezusi më tha: «Mos e vulos për më vonë librin në të cilin janë të shkruara këto 
fjalë profetike, sepse u afrua koha e realizimit të tyre. 11(Tani është tepër vonë!) Kush 
vepron në kundërshtim me karakterin e Perëndisë, të vazhdojë kështu! Kush do 
ndyrësinë, të vazhdojë të ndyrësohet. Por kush vepron në pajtim me karakterin e 
Perëndisë, të vazhdojë kështu! Kush i takon Perëndisë, të pajtohet edhe më shumë me 
karakterin e Tij! 12Kini kujdes! Unë po vij shpejt! Do të sjell me vete shpërblimin tuaj. 
Secili do të marrë atë që u përgjigjet veprave të veta. 13Unë jam Alfa dhe Omega, i Pari 
dhe i Fundit, Fillimi dhe Mbarimi. 14Atë që lan rrobat e veta, e pret gëzimi i 
pakufishëm. Ai ka të drejtë të hajë frytin e pemës së jetës dhe të hyjë në qytet nga 
portat. 15Ndërsa përjashta mbeten të shthururit, falltarët, tradhtarët bashkëshortorë, 
idhujtarët dhe të gjithë ata që duan ose që ushtrojnë gënjeshtrën. 
16Unë, Jezusi, e dërgova engjëllin tim që t’i bëjë të gjitha këto të njohura në kisha. Unë 
jam (Mesia) – pasardhësi i premtuar i fisit të Davidit. Unë jam ylli i ndritshëm i 
mëngjesit!» 
17Shpirti i shenjtë dhe Nusja përgjigjen: «Eja!» Kush e dëgjon këtë, të thotë: «Eja!» Kush 
ka etje, të vijë, dhe kush do ta pijë ujin e jetës falas, atij do t’i jepet falas! 
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Fundi 
18Unë, Gjoni, paralajmëroj cilindo që i dëgjon fjalët profetike të këtij libri: kush u shton 
diçka këtyre fjalëve, atij do t’ia shtojë Perëndia plagët e përshkruara në këtë libër. 19Por 
kush i heq diçka këtij libri, atij do t’ia heqë Perëndia pjesën në pemën e jetës dhe në 
qytetin e shenjtë, që janë përshkruar në këtë libër. 
20Por Ai që dëshmon të vërtetën e të gjitha këtyre fjalëve, thotë: «Po, unë po vij shpejt!» 
Amen! Eja, o Zoti Jezus! 
21Hiri i Zotit Jezus qoftë me të gjithë! 
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TABELA KRONOLOGJIKE E KOHËS SË DHIATËS SË RE 
 
Periudha e mbizotërimit romak 
68 Fillimi i mbizotërimit romak 
63 Gjenerali romak Pompe pushton Jerusalemin. 
Ngritja e Antipatit, atit të Herodit 
37 Romakët emërojnë Herodin e Madh 
30 Vetëvrasja e Antonit dhe Kleopatrës, mbretëreshës së Egjiptit 
AUGUSTI perandor (27 p.e.r – 14 e.r.) 
20 Fillimi i rindërtimit të Tempullit të Dytë (mbarimi në vitin 64 të erës 

sonë). 
7 Regjistrimi në Jude nën Saturnin, legatin e Sirisë (i cili vazhdon 

regjistrimin e Kuirinit që zgjati 12-6?) 
5 Lindja e Jezusit 
Koniunksionët në tre raste të planetëve Saturn dhe Jupiter. 
4 Vdekja e Herodit? Ndarja e mbretërisë së tij midis tre bijve të vet: 

Arkelaut, Herod Antipës dhe Filipit. 
___________________ 
6 Rrëzimi i Arkelaut, sundimtarit të Judesë dhe Samarisë. Judeja 

bëhet provincë romake, e sunduar drejtpërdrejt nga Roma, me Cezarenë 
si kryeqytet. 

6-15 Hanani, i biri i Shetit, kryeprift 
7 Lindja e Shaulit (Palit) në Tars. 
TIBERI perandor (14-37) 
 15 Valeri Grat e ndërron Hananin. Tre kryepriftërinj, pastaj Jozefi i 

quajtur Kajfa (Hetuesi). 
26-36 Ponc Pilati qeveritar romak në Jude 
27 Herod Antipa, që është martuar me të bijën e Aretës, merr për grua 

Herodinë, gruan e vëllait të vet Herodit (të birit të Mariamnës II). 
27 Fillimi i shërbimit të Gjon Pagëzorit 
27 Vjeshtë: predikimi i Gjon Pagëzorit dhe fillimi i mësimit të Jezusit 
29 Gjon Pagëzorit, burgosur në Makeront, i presin kokën. 
33 Hyrje mesianike në Jerusalem. Fundi i periudhës së 69-të të 

profecisë së Danielit. Vdekja e Jezusit. 
«Në kohën e sundimit të Tiberit, Ponc Pilati e dënoi me vdekje Krishtin» 

(Taciti, Analet). 
34 ose 36 Martirizimi i Shtjefnit. Pak më vonë, kthimi i Palit 
KALIGULA perandor (37-41) 
36 Jonatani, biri i Hananit, emërohet kryeprift në vend të Kajfës 
37 Themelimi i kishës (kishës) së Antiokisë. 
KLAUDI perandor (41-54) 
41 Ungjilli sipas Mateut aramaisht. Projekti i parë i ungjillit sipas 

Gjonit ?  
43 Projekti i parë i ungjillit sipas Markut? 
43 Pjetri në Samari dhe në rrafshinën bregdetare 
44 Agripa I urdhëron t’i pritet koka Jakobit, të vëllait të Gjonit; gjatë 

festës Pjetrin e fut në burg. 
47 Herodi nga Kalkida emëron Hananjën kryeprift (Veprat 23,7) 
Kusp Fadi qeveritar (44-46). Teuda Profeti i rremë (Veprat 5,36) 
46-48 Udhëtimi i parë misionar i Palit: Antiokia, Qiproja, Antiokia e 

Pisidisë, Listra...Antiokia 
48 Zia e bukës në Jude që ashpërson edhe më shumë viti shtunor. 
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Helena, mbretëresha e Adiabenës, e kthyer në judaizëm, viziton 
Jerusalemin dhe i sjell popullsisë ndihma. 

48 Pali dhe Barnaba ua sjellin besimtarëve, në Jude, ndihmën e kishës 
së Antiokisë. 

Vendimi i Këshillit të Jerusalemit: Të kthyerit nga paganizmi janë të 
lirë nga Ligji (Veprat 15,5; Gal 2,1) 

49 Klaudi dëbon hebrenjtë nga Roma, të cilët të nxitur për shkak të 
predikimit të Jezusit si Mesi, bëjnë trazira. 

Letra e Jakobit? 
51 Letra e parë e Palit drejtuar selanikasve. 
49-51 Udhëtimi i dytë misionar i Palit: Listra, Frigjia, Galacia, Filipet, 

Selaniku, Athina 
52-60 Antoni Feliks, qeveritar. Ai martohet me Drusilën, motrën e 

Agripës II, që ishte e martuar më parë me Azizin, mbretin e Emesës. 
(Veprat 24,24) 

53-58 Udhëtimi i tretë misionar i Palit. Apoloni në Efes, pastaj në 
Korint. 

 
NERONI perandor (54-68) 
54-57 Pasi erdhi nëpër Galaci dhe Frigji, Pali qendron dy vjet e tre 

muaj në Efes. Pas 56: Letra Filipianëve. Rreth Pashkës 57: Letra e parë 
korintasve, pastaj një vizitë e shkurtër Korintit, 2 Kor 12,14. Kthehet në 
Efes dhe shkruan Letrën galatasve. 

Fundi i 57: përshkon Maqedoninë, shkruan Letrën e dytë korintasve. 
Dimri 57-58: Pali në Korint (Veprat 20,3); Letra romakëve 

Pashka 58: Pali në Filipe (Veprat 20,6), pastaj udhëton nëpër det për 
në Cezare. 

Verë 58: Pali në Jerusalem 
Jakobi, vëllai i Jezusit, në krye të kishës judeo-kristiane.  
Feliksi në Malin e Ullinjve shpërndan shoqërinë e profetit të rremë 

egjiptian. (Veprat 21,38). Urdhëron të vritet kryeprifti Jonatan. 
Rrëshajët 58: Palin e arrestojnë në Tempull dhe e çojnë para Hananit 

dhe Këshillit të Lartë. Në Cezare del në gjyq para Feliksit 
58-60 Pali i burgosur në Cezare 
60 Palin e futin në gjyq para Festit. Pali apelon në Cezarin. Mbrohet në 

praninë e Agripës II dhe motrës së tij Berenikës. 
Vjeshtë 60: Udhëtimi i Palit për në Romë. Stuhia, dimërimi në Maltë. 
61-63 Pali në Romë nën rojën ushtarake. Letrat e tij: kolosianëve, 

efesianëve, Filemonit, filipianëve. 
Ungjilli sipas Lukës? 
62 Kryeprifti, Hanania, urdhëron të vritet me gurë Jakobi, vëllai i 

Jezusit. Shimoni, (i biri i Klopës dhe i Marisë, kushërirës së nënës së 
Jezusit) trashëgon Jakobin në krye të kishës së Jerusalemit. 

Agripa II e shfronon Hananinë 
63 Çlirimi i Palit dhe ka mundësi të ketë shkuar për në Spanjë (Rom 

15,24) 
64 Letra I dhe II të Pjetrit dhe Ungjilli sipas Markut 
Digjet Roma dhe fillon përndjekja e të krishterëve 
Martirizmi i Pjetrit 
65 Pali në Efes (I Tim 1,3), në Kretë (Tit 1,5), në Maqedoni, nga ku 

dërgon Letrën e tij të parë Timoteut (I Tim 1,3) dhe ndoshta edhe Letrën 
Titit. 
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66 Kryengritja e hebrenjve në Aleksandri. Tiber Aleksandri vret disa 
mijëra kryengritës. 

Në Jerusalem, Flori kryqëzon hebrenj, por një kryengritje e detyron ta 
lëshojë qytetin. Trazira në Cezare dhe në mbarë vendin. 

Cest Gali sulmon Jerusalemin, por tërhiqet me shumë humbje. 
Kryengritësit emërojnë qeverinë e vet. 

Ikja e bujarëve të qytetit dhe sigurisht e të krishterëve që strehohen në 
Pelë. 

67 Vespaziani me 60.000 ushtarë pushton Galilenë (zihet rob Jozefi, 
udhëheqësi i kryengritësve, që me vonë quhet Flav) 

Letra drejtuar hebrenjve? Pali i burgosur në Romë ia dërgon Letrën e 
dytë Timoteut. Pak më vonë ia presin kokën. 

 
GALBA perandor (68) 

67-68 Zelotët dhe idumenjtë bëhen zotërinjtë e Jerusalemit, vrasin 
Hananinë dhe bujarët. 

Vespaziani pushton rrafshinën bregdetare dhe luginën e Jordanit 
(rrënimi i Kumranit). Për shkak të vdekjes së Neronit e shtyn rrethimin e 
Jerusalemit. 

 
VESPAZIANI perandor (69-79) 
69 Vespeziani pushton pjesën tjetër të Judesë. Thikëtarët qendrojnë në 

Jerusalem, në Herodion, në Macadë dhe në Makeront. 
70 Pashkët: shumë pelegrinë në Jerusalem. Pak më vonë Titi e rrethon 

qytetin me katër legjione. 
Fundi 70: Rrënimi i Jerusalemit 
Shumë hebrenj vriten në lojërat e gladiatorëve 
73 Gjenerali romak F.Silva rrethon Macadën: Elazari (pasardhës i 

Jëhudës galileas) dhe thikëtarët e tij vrasin shoqishoqin për të mos u 
dorëzuar. 

Rabin Gjon ben-Zakai themelon akademinë e Javnes (Jamnia) e cila 
merr rolin e Këshillit të Lartë. 

Ndërmjet 70 dhe 80: Letra e Judës. 
 
TITI perandor (79-81) 
 
DOMICIANI perandor (81-96) 
95 Apostulli Gjon në mërgim në Patmos. Libri i Apokalipsit 
 
NERVA perandor (96-98) 
 
TRAJANI perandor (98-117) 
100 Në fillim të sundimit të Trajanit në Efes apostulli Gjon vdes. 
110 Letra e Plinit të Ri, legatit të Bitinisë, për përndjekjen e të 

krishterëve. 
117 Kryengritja e hebrenjve në mbarë Lindjen dhe trazira në krahinat 

e reja. 
 
HADRIANI perandor (117-138) 
130 Hadriani në Jerusalem: vendos të rindërtohet qyteti (Aelia 

Capitolina) dhe Tempulli që do t’i kushtohet Jupiterit. 
132-135 Kryengritja II hebreje. 
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Shimon Ben Koseba pushton Jerusalemin: Elazari bëhet kryeprift. 
Rabin Akiva mban Ben Kosebën për Mesinë dhe Yllin nga Libri i 
Kronikave 24,17 nga i vjen mbiemri: Ben Kosiba (i Biri i Yllit). Ky përndjek 
të krishterët sepse nuk duan t’i bashkangjiten kryengritjes. 

Jerusalemi pushtohet. Pasi merr rreth 50 kështjella, Severi pushton 
Beterin ku vritet Bar Kokeba (gusht 135). 

Robërit u shitën në Mamre dhe në Gazë. 
Krahina e Judesë bëhet krahina Siria-Palestina, kurse Jerusalemi 

koloni romake në të cilën hebrenjtë nuk guxojnë të hyjnë. 
161-180 Valë përndjekjeje nga Mark Aureli 
191-211 Valë përndjekjeje nga Septim Severi 
250-313 Përndjekjet sistematike nga perandorët Deci, Valeriani dhe 

Diokletiani 
313 Urdhërimi i lirisë fetare nga Konstantini dhe Licini 
391 Krishterimi shtetëzohet nga Graciani dhe Teodosiu. 
1948 Rilindja e shtetit laik izraelit. 
????  Rindërtimi i Tempullit.të tretë 
????  Kthimi i Mesisë. 
  

Gjenealogjia e Jezusit 
 
 Paraardhësit e Marisë e Elizabetës  prindërit e Josefit e Halfait 

__________|________________  ____________|______  
 |   |  |  |  
 |   |________ |  |   

|   | | |  | 
Zakaria=Elisabeta  Zebedeu=Saloma Maria=Josefi Halfai/Klopa=Maria  
 |   | | |  | 

|  1_______ |2_____ | |  | 
Gjon Pagëzori  Jakob Gjon | JEZUSI  |  
   (apostull)(apostull) |   | 
     |   | 
1_________2_________3______4________________ |  1________|2   
Jakob Josef Shimon Juda    Jakob Shimon 
(Vëllai i Zotit  autori i letrës   i vogël (2. peshkopi 
1. peshkopi      (apostull) i Jerusalemit) 
i Jerusalemit      
autori i letrës) 

 
 
 
 


