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HYRJE

Davidi  ishte njeriu që trashëgoi fronin më 1010. Ai mbretëroi
deri në vitin 970. Biri i tij, Solomon  (hebr. Shllomo) erdhi në fuqi
pas tij dhe mbretëroi deri në vitin 931, kur mbretëria e tij u nda
në dy pjesë. E gjithë kjo periudhë konsiderohet si koha e praruar
e kombit izraelit. Davidi, ndryshe nga Shauli kishte shumë
sukses dhe pastaj konsiderohej si mbret ideal. Ai e themeloi
dinastinë e tij që zgjati shumë kohë, rreth 400 vjet, deri në
rrënimin e mbretërisë së Judës më 587. Siç duket, sigurimi i
dinastisë së Davidit bazohej në besëlidhjen që Perëndia e lidhi
me të me fjalët që vijojnë: Zoti iu betua Davidit që do të mbante
këtë fjalë: Unë të premtoj që biri yt do ta trashëgojë fronin. Në
qoftë se bijtë e tu i përmbahen besëlidhjes sime së bashku me
urdhërimet që ua kam dhënë, atëherë edhe bijtë e tyre do ta
trashëgojnë fronin përgjithmonë.‘ (Psalmi 132,11-12).

Jerusalemi u bë kryeqytet – qyteti që Davidi e kishte zënë nga
jëbusasit. Ka shumë të ngjarë që Davidi e adoptoi rolin e
kryepriftit sipas zakonit të mbretërve jëbusas (prej të cilëve njëri
kishte qenë Melkizedeku), sepse, siç duket, e udhëhiqte popullin
në adhurimin e Perëndisë. Sipas besëlidhjes që mbretërit hitas
bënin me vasalet e tyre, zoti i jepte vasalit të tij një dinasti të
qëndrueshme në qoftë se mbreti vasal ishte një nga fiset e tij prej
gjakut. Meqë besëlidhja e Sinait, siç duket, bazohej në të njëjtën
formë, kjo ndoshta do të shpjegonte se përse e quanin bir i
Perëndisë mbretin izraelit.

Përgjegjësia kryesore e mbretit ishte sigurimi i sundimit të
drejtë. Për këtë nuk ishte vetëm gjykatësi i lartë por edhe i
detyruar të lexonte ligjin (d.m.th. kodin dhe kushtetutën së
bashku) me zë të lartë para popullit çdo vit. Ai vetë ishte nën ligjin
e Perëndisë siç ishte edhe populli.

Por shumica e mbretërve që vinin pas Davidit ishin të këqij
dhe nxitonin lulëzimin e padrejtësisë dhe të korruptimit, jo vetëm
në mbretërinë veriore (që quhej Izrael) por edhe në mbretërinë e
jugut (që quhej Juda) – të dy lindën me ndarjen e mbretërisë së
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Solomonit. Disa nga këta mbretër përpiqeshin ta kthenin popullin
në besnikërinë ndaj besëlidhjes së parë (p.sh. mbretërit Hizkija
dhe Joshija), por profetët frenonin kokëfortësinë e mbretit.

Theksi kryesor i librave të mbretërve është si vijon:
1. Besnikëria ose pabesi ndaj besëlidhjes cakton fatet e të dy

mbretërive. Theksi i veçantë bie mbi lartësitë dhe ultësitë e kësaj
marrëdhënie..

2. Ka theks në plotësimin e profecisë. Asgjë s’është fryt e
rastësisë. Perëndia drejton përfundimisht historinë.

3. Me gjitha dështimet, besëlidhje lidhur me Davidin quhet
garancia e triumfit përfundimtar të Izraelit me ardhjen e Mesisë.

DAVIDI

Shauli ishte mbreti i parë i popullit izraelit, por shpirtërisht
ishte i dështuar. Edhe në kohën e tij, u bë e qartë se cili do të
ishte pasardhësi i tij. Emri i pasardhësit ishte David – ai që
duhej të bëhej mbreti më i madh i Izraelit, si edhe stërgjyshi i
Mesisë. Davidi ishte nipi i madh i Rutës dhe Boazit dhe më i riu
nga tetë vëllezërit. Ai lindi në Bet-Lehem. Prindërit i tij ishin nga
fisi i Judës. U rrit si bari, dhe si bari mësoi të bëhet guximtar
sepse e mbronte kopenë e të atit nga grabitqarët. Gjithashtu,
mësoi butësi dhe kujdes, cilësi për të cilat më vonë duhej t’i
këndonte si tiparet e Perëndisë. Si Josefi, edhe Davidi vuante
nga zemërimi dhe xhelozia e të vëllezërve më të vjetër.

Perëndia e refuzoi Shaulin si mbret, dhe i zbuloi profetit
Shëmuel se Davidi do të bëhej trashëgimtari i tij. Prandaj
Shëmueli e shuguroi mbret në Bet-Lehem pa asnjë ceremoni
publike. Pas kësaj, gjendja e Shaulit u keqësua edhe më tej. U
çmend dhe u bë xheloz për Davidin dhe u përpoq ta vriste në
disa raste. Në vitet e fundit të jetës së Shaulit, Davidi ishte
vazhdimisht në arrati, duke jetuar jashtë ligjit dhe duke bërë luftë
partizane kundër Shaulit, në shkretëtirën e Judës. Shumica e
përvojave që i bëri Davidi, përsa i përket çlirimit të Perëndisë
gjatë kësaj kohe, janë përmendur në disa nga psalmet që i
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shkroi. Në fund Shauli ra në betejë me filistenjtë.
Pas vdekjes së Shaulit, Davidi u vendos në Hevron (tani ishte

30 vjeçar) ku mbretëroi shtatë vjet e gjysmë, por ende duhej të
luftonte kundër mbeturinave të partizanëve të Shaulit. Pasi i
mundi ata, pushtoi Jerusalemin që u bë kryeqyteti i tij. Pas kësaj,
e solli arkën e besëlidhjes nga Kiriat-Jearimi deri në Jerusalem,
kështu që qendra politike u bë edhe qendra fetare e kombit. Për
arkën fitoi një vend në vendin më të lartë të këtij qyteti, d.m.th. në
kodrën e Morisë, e cila në këtë kohë i takonte jebusasit Arauna, i
cili e përdorte si lëmë. Davidi nguli këmbë që ta blinte këtë
parcelë toke megjithëse i ishte ofruar falas. Në fund e bleu dhe
në të ngriti një lloj tende për ta strehuar arkën, e kjo theksoi
lidhjen e tij me çadrën nomade që e kishte mbuluar shenjtëroren
në shkretëtirën e Sinait. Ngritja e kësaj çadre të veçantë ku më
vonë u ngrit Tempulli, në kryeqytetin administrativ, kontribuoi për
lidhjen e fiseve izraelite me Jerusalemin dhe për përforcimin e
bashkimit politik të tyre.

Davidi siguroi kufijtë e Izraelit të bashkuar me anë të një
kombinimi të urtë të lidhjeve diplomatike dhe të një vargu
fushatash ushtarake të suksesshme kundër filistenjve dhe
fqinjëve të tjerë kërcenuesë që i vuri nën haraç. Gjatë mbretërisë
së tij Izraeli u bë shteti më i fuqishëm në territorin që ndodhej
midis Asirisë në verilindje dhe Egjiptit në jugperëndim. Mposhtja
e filistenjve e vendosi rrafshinën bregdetare të Detit Mesdhe nën
kontrollin e tij. Zaptimi i Damaskut si edhe qyteteve më në veri e
vendosi tokën nën kontrollin e tij deri në lumin Eufrat. Kufijtë
lindorë të tij përfshinin Transjordanin dhe territoret e tij i jepnin
rrugëdalje në Detin e Kuq nëpër Gjirin e Eilatit. Kështu, pra,
mund të vërehet që arritjet e tij ishin të mëdha. Për herë të parë
që nga pushtimi nën komandën e Joshuas, Izraeli ishte një shtet i
fuqishëm dhe plotësisht i pavarur. Në të vërtetë vetëm me
mbretërinë e Davidit realizohet premtimi i trashëgimit të mbarë
tokës, një territor që shtrihej nga përroska El-Arish deri në lumin
Eufrat. Kjo do të jetë përsëri realitet vetëm nën sundimin e
Mesisë. Gjithashtu, nën mbretërimin e Davidit, Jerusalemi u bë
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kryeqytet fetar dhe politik. Shumë gjëra të tjera që futi Davidi u
bënë normative për jetën e kombit.

Perëndia lidhi me Davidin një besëlidhje të veçantë, e cila në
thelb është zgjerimi i besëlidhjes së Sinait, që dinastia e tij do të
bëhet e përjetshme – një nga pasardhësit e tij do të jetë gjithnjë
në fuqi, në fron të Izraelit. E vetmja mënyrë, në të cilën kjo mund
të bëhet një realitet i përjetshëm është që një individ i përjetshëm
ta zërë fronin – d.m.th. Mesia hyjnor që duhej të ishte pasardhësi
i Davidit.

Në Bibël thuhet se Davidi ishte njeri sipas zemrës së
Perëndisë. Në qoftë se lexojmë psalmet, shumicën e të cilave i
shkroi dhe i këndonte Davidi, mund të vërehet që ai gëzonte një
marrëdhënie të ngushtë me Perëndinë. Megjithëse ishte mbret
aq i madh, i besonte Perëndisë si një fëmijë. Mjerisht në kulmin
e suksesit dhe pushtetit të tij, kjo marrëdhënie u komprometua
shumë për shkak të një krimi të tmerrshëm. Megjithëse kishte
disa gra, bëri tradhti martesore me gruan e tjetërkujt dhe
urdhëroi që burri i saj të vritet në frontin e luftës. Kështu, pra, u bë
fajtor jo vetëm për kurorëthyerje por edhe për vrasje. Megjithëse
bëri pendim të thellë, kishte bërë mëkat që nuk mund të shlyhej
me anë të sistemit të flijimeve të asaj kohe. S’i mbetej tjetër
veçse të hidhej në mëshirën e Perëndisë. Për shkak të
marrëdhënies së ngushtë që kishte pasur me Perëndinë dhe për
shkak të përgjegjësisë së madhe si mbret i Izraelit, e pagoi
shumë shtrenjtë sjelljen e tij. Që atëherë vazhdimisht kishte
andralla. Ai duhej të përballonte një sëri kryengritjesh të
organizuara prej disave nga njerëzit e tij më të besuar. Edhe biri i
tij, Avshalomi, u rebelua kundër tij. Të tjerët thurnin intriga prapa
shpinës së tij për trashëgimin e fronit.

Me gjitha shkarjet e tij morale, Davidi ishte njeri i shquar. Ishte
njeri i veprimit, poet, i butë, zemërmirë ndaj armiqve të tij,
mbajtës i rreptë i drejtësisë, mik besnik – ishte gjithçka që
njerëzit mund të gjejnë tek një mirëbërës. Ishte i shëndetshëm
dhe ngjallte admirim te njerëzit, në saje të faktit që Perëndia
vepronte përmes tij, sipas mëshirës së tij. Hebrenjtë e
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konsiderojnë Davidin si themeluesin i mbretërisë së tyre, dhe jo
Shaulin.

Edhe, para së gjithash, Davidi ishte stërgjyshi i Mesisë,
mbretit sipas dinastisë së Davidit që duhej ta çlironte popullin e
tij, të ulej në fronin e Davidit përgjithmonë dhe të sundonte tërë
botën. Perëndia i kishte dhënë premtime (p. sh. përsa i përket
ringjalljes së trupit), që u plotësuan vetëm shumë kohë më vonë
nga pasardhësi i tij, Jezusi, Mesia. Këto premtime gjenden
kryesisht në librin e Psalmeve, sepse Davidi i shkroi nën
frymëzimin e Shpirtit të shenjtë – ishte profet. Ishte, gjithashtu,
prift-mbret si mbretërit e mëparshëm të Jerusalemit – më i
madhi prej të cilëve kishte qenë Melkicedeku. Nën sundimin e
Davidit, mbretëria izraelite shtrihej deri në kufijtë gjeografikë që
do të karakterizojnë mbretërinë mesianike që do ta themelojë
Mesia pas kthimit të tij. Me fjalë të tjera, Davidi është pasqyrimi i
papërsosur i atij që do të ishte Mesia.

SOLOMON

Trashëgimtari i fronit të Davidit ishte një nga bijtë e tij i quajtur
Solomoni (heb. Shllomo). Ai u emërua mbret pas shumë
intrigave në oborr gjatë vjetëve të fundit të Davidit. Emri i tij u lidh
me kohë me gjithfarë legjendash dhe tregimesh popullore. Në
letërsinë hebraike, arabe dhe etiopiane gjenden tregime për
Solomonin. Por, çfarë ishte njeriu i vërtetë? Në përgjigje të kësaj
pyetjeje, duhet t’i drejtohemi Biblës. Atje marrim vesh se
megjithëse ishte njeri i shquar dhe filloi mirë, më vonë u largua
nga ligjet e Perëndisë dhe bëri kompromise fatale, e kjo në fund
e shkatërroi. Gjatë mbretërimit të tij ai mbolli epokën e
padrejtësisë, por pasardhësit e tij korrën furtunën e mbretërisë
së ndarë dhe në fund mërgimin e kombit për shkak të pabesisë
ndaj Perëndisë.

Solomoni ishte sundimtari i parë izraelit dinastik. Shauli dhe
Davidi u emëruan mbretër të parë të Izraelit, sepse Perëndia u
kishte dhënë fuqi të veçantë. Megjithëse Solomoni u bë mbret pa
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këtë fuqi të veçantë, më vonë ai e mori kur Perëndia iu paraqit
atij. Dhuntinë që e zgjodhi ishte urtësi, dhe Perëndia ia dha me
bollëk. Jo vetëm që kishte urtësi për të marrë vendime
gjyqësore, por edhe u bë dijetar i shquar i ngjashëm me një princ
të rilindjes së Evropës. Librat që i shkroi dëshmojnë, gjithashtu,
për këtë aftësi. Gjatë periudhës së qëndrueshme të sundimit të
tij, ndodhi një rilindje e letërsisë. Shumë letërsi u mblodh, u
kodifikua si dhe u shkrua, si për shembull Libri i Predikuesit
(Koheleti), Libri i Proverbave (Fjalët e urta) dhe ndoshta Kënga e
Këngëve (Poema më e bukur).

Si mbret, Solomoni trashëgoi të mira të shumta, në lëmin e
arritjeve ushtarake dhe politike të të atit, mbretit David. Meqë
nuk kishte asnjë kërcënim të jashtëm dhe kështu asnjë betejë
për të luftuar, ishte në gjendje të merrej eksklusivisht me ruajtjen
e arritjeve ushtarake dhe diplomatike të të atit dhe me
përparimin e lulëzimit material të kombit. Ai ndërtoi një ushtri të
fuqishme, të bazuar në qerre lufte. Gjithashtu, fortifikoi qendra
strategjike dhe ndërtoi baza ushtarake (si p.sh. Megiddo,
Hacor). Në sferën diplomatike përforcoi besëlidhjet e lidhura nga
i ati, kryesisht me mbretin Hiram nga Tiri dhe lidhi besëlidhje të
reja. Ndërmjet tyre ishte marrëdhënia miqësore me Egjipt, të
cilën e përforcoi me anë të një martese me bijën e faraonit. Kjo
ilustron edhe madhësinë e Izraelit si dhe nivelin e ulët, në të cilin
kishte rënë Egjipti; zakonisht mbretërit e perandorisë egjiptiane
nuk i jepnin në martesë bijat e tyre as mbretërve të Babilonisë a
Mitanisë! Në sferën ekonomike, Solomoni ndërtoi një skuadër
anijesh mineralmbajtëse për të bërë tregti detare të lulëzuar dhe
zhvilloi industrinë e bakrit. Rrugët tregtare të rëndësishme ishin
nën kontrollin e tij. Vizita e mbretëreshës së Sabës do të ketë
pasur një qëllim tregtar, megjithëse erdhi ta dëgjonte për vete
urtësinë e Solomonit. Fakti që rrugët tregtare në jug ishin nën
kontrollin e Solomonit bëri që pozita strategjike e sabeasve të
Arabisë  jugperëndimore të ishte në rrezik financiar, sepse
tregtia e temjanit dhe e erëzave ishte nën kontrollin e tyre.
Udhëtimi i mbretëreshës pati sukses, por ajo duhej t’i ndante
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fitimet e saj me Solomonin, ashtu si duhej ta bënin edhe sheikët
e tjerë arabë. Pyetjet që i kishte bërë mbretëresha Solomonit do
të ishin jo gjëgjeza, por me natyrë diplomatike dhe etike, për ta
vënë në provë për të parë nëse do të ishte partner tregtar i
besueshëm. Përveç kësaj, Solomoni bëri punën e ndërmjetësit
për marrëdhënie të ndryshme tregtie. U bë përfaqësues
eksklusiv, nëpërmjet të cilit hitasit dhe aramasit duhej të bënin
pazarllëk për të blerë kuajt nga Cilicia (në Turqinë e sotme) dhe
qerre lufte nga Egjipti. Këto dhe ndërmarrje të tjera bënë që
argjendi të jetë aq i përhapur sa gurë dhe cedër, aq i përhapur
sa fiktë në Jerusalem ku banonte Solomoni në salltanet oriental.

Solomoni u bë i njohur për ndërtesat që i ngriti. E ndërtoi
Tempullin në Jerusalem. Gjithashtu, ndërtoi për vete një pallat
madhështor të ndarë në disa pjesë. Sidoqoftë,  ndërsa
nevojiteshin shtatë vjet për ndërtimin e Tempullit, për ndërtimin e
pallatit mbretëror nevojiteshin trembëdhjetë vjet. Solomoni mund
t‘i kompensojë  këto shpenzime të larta me tregti.

Kjo tregon se çfarë ishin përparësitë e tij! Për shkak të
pozitës së lartë shoqërore të gruas së tij egjiptiane (ajo ishte bija
e faraonit), ia ndërtoi një krah të veçantë për pallatin ku banonte.
Për ndërtimin e këtyre ndërtesave, i duheshin gurë të veçantë që
duhej të nxirreshin nga gurorja dhe të transportoheshin deri në
Jerusalem. I duhej, gjithashtu, dru cedri që e blinte nga mbreti
Hiram nga Tiri. Për realizimin e këtyre planeve, ai futi një sistem
punësh të detyruara, edhe për izraelitët. Sikurse njeriu zakonisht
duhej të bënte shërbimin e tij ushtarak në ushtri, në kohën e
Solomonit, duhej të bënte shërbimin e tij në brigadën e punës së
detyruar.

Solomoni ishte administrator i shquar, por edhe i rreptë. Ai
ndërroi kufijtë fisnorë tradicional ndër rrethet administrative:
dymbëthjetë në Izrael dhe një në Judë. Secili nga këto rrethe
tatimore ishte i detyruar të furnizonte oborrin me para dhe me
ushqim për një muaj në vit. Vërehet nga marrëveshja që pjesa
veriore e mbretërisë (më vonë Izraeli) ishte trajtuar ashpërsisht,
kurse pjesa jugore (më vonë Juda) me butësi.
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Pas shqyrtimit të pasurisë dhe madhështisë së sundimit të
Solomonit, duhet të shqyrtojmë se cilat ishin të metat e sundimit
që më vonë do të shkaktonin ndarjen madje edhe përplasjen e
mbretërisë së tij.

1) Programi i ndërtimit të tij madhështor u krye me çmim të
tmerrshëm – çmimi i armiqësimit të popullit. Në të vërtetë
Solomonit nuk i lejohej t’i përdorte shtetasit e tij për punë të
detyruar. Ata i mbanin mëri për këtë, e ky qëndrim pastaj i çoi në
kryengritje.

2) Megjithëse u rrit niveli i jetesës në Izrael, ndarja e pasurisë
nuk ishte e barabartë. Pasuria e fituar nga tatimi i rreptë mbetej
në duart e pak njerëzve.

3) Solomoni u martua me shumë gra të huaja për të lidhur
besëlidhjet me vendet e tjera. Por, kjo solli hyrjen e feve të huaja
që i toleronte për t’u pëlqyer grave të tij. Solomoni toleronte
idhujtari.

4) Solomoni s’e kishte të njëjtën rëndësi si i ati, Davidi.
Pasiguria e shtyri t’i zhdukte armiqtë e tij personalë, kurse Davidi
gjithnjë kishte pritur që Perëndia t’i jepte të drejtë. Beselidhja që
Perëndia e kishte lidhur me Izraelin ishte bazuar në parimet e
monoteizmit, drejtësisë dhe barabartësisë para ligjit. Solomoni,
me sjelljen e tij si mbret oriental tipik i kombeve të rrethuara, i
kishte shkelur në mënyrë skandaloze parimet e besëlidhjes.
Dënimi për këtë ra në pasardhësit e Solomonit që ndoqën
politikën e tij. Në të vërtetë, shumica e prirjeve të këqia (si
idhujtaria dhe shpërdorimi i pushtetit) të mbretërve të
mëparshëm të Izraelit dhe të Judës, mund të ndiqen prapë deri
në Solomonin. Solomoni u dha shembull shumë të keq që
mjerisht e ndoqën, e kjo më vonë e rrënoi vendin. Në Bibël thuhet
se ‚megjithëse Zoti, Perëndia i Izraelit, i ishte shfaqur
Solomonit dy herë, dhe e kishte urdhëruar që të mos
adhuronte perëndi të huaja, Solomoni nuk e dëgjoi Zotin, por u
largua nga ai. Për këtë Zoti (i besëlidhjes) u zemërua me
Solomonin dhe i tha: ‚Meqë me qëllim e ke shkelur
besëlidhjen time me ty dhe nuk iu ke bindur urdhrave të mia, të
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premtoj se unë do të ta heq mbretërinë dhe do t’ia jap njërit nga
nëpunësit e tu. Sidoqoftë, për hir të atit David, unë nuk do të
bëj kështu gjatë jetës sate, por gjatë sundimit të birit tënd. Unë
nuk do t’ia heq tërë mbretërinë; në vend të kësaj unë do t’ia lë
një fis për hir të shërbëtorit tim David dhe për hir të
Jerusalemit, qytetit që e përvetësova.

Mund të shohim, pra, që megjithëse Solomoni ishte njeri i
madh, nuk mund të krahasohej me Davidin. Kur ishte në moshë,
Solomoni u largua seriozisht nga udha e Perëndisë dhe mbolli
farën e rrënimit të fundit të kombit – shkatërrimit dhe mërgimit.

Jeta e Solomonit paraqitet për ne një paralajmërim serioz. Ai
filloi mirë por mbaroi shumë keq. Në qoftë se ne do ta pranojmë
shpërblimin që na përgatiti Perëndia, duhet të mbetemi të
qëndrueshëm deri në fund. Vlerësimi i jetës sonë është bazuar
në gjithçka që kemi bërë dhe do të bëjmë, e jo vetëm në disa
periudha të jetës sonë.

MBRETËRIA E NDARË
Politika shtypëse e Solomonit solli si përfundim zemërimin e

përhapur ndër shtetasit. Ky zemërim arriti kulmin me vdekjen e
mbretit. Trashëgimtari i tij, Rëhavami, u përpoq të zgjidhte
problemin duke shtuar edhe më shumë masat shtypëse, të cilat i
kishte përdorur Solomoni për të nxjerrë tatim për shpenzime
publike si edhe mbretërore. Si pasojë, dhjetë fiset veriore u
ndanë dhe themeluan shtetin e tyre të pavarur, të cilin e quajtën
Izrael. Kjo lëvizje e pavarësisë ishte zhvilluar nën udhëheqjen e
njëfarë agjitatori me emër Jaravam, të cilin e kishte nxitur Egjipti.
Më vonë ky u bë mbreti i parë i shtetit të ri të quajtur Izrael.

Kështu u nda mbretëria e mëparshme: në veri ndodhej shteti i
ri me emrin Izrael, i cili përfshinte dhjetë fiset izraelite. Në jug e
vetmja pjesë e mbretërisë së mëparshme që kishte mbetur ishte
Juda vetëm me një fis. Ndarja ndodhi më 931 para erës sonë,
por as njëri as tjetri nga shtetet nuk ishin të mbarë. Shteti i ri me
emrin Izrael arriti të qëndronte deri në vitin 721, kur asirianët
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dëbuan popullsinë. Ndërsa shteti me emrin Juda ia arriti të
rezistonte deri në vitin 587 para erës sonë kur babilonasit e
dëbuan popullsinë dhe e shkatërruan Jerusalemin me gjithë
Tempull.

Asnjë nga mbretërit e mëtejshëm nuk arriti shtatin e Davidit,
me të cilin ata krahasohen në Bibël. Problemi i parë i tyre ishte
idhujtaria – shenjë e largimit të tyre nga kushtet e besëlidhjes që
Perëndia e kishte lidhur me stërgjyshërit e tyre. Problemi i dytë
ishin besëlidhjet me kombet e tjera, të cilat nuk kishin të njëjtin
botëkuptim, sepse izraelitët refuzuan të mbeshteten në
Perëndinë për zgjidhjen e dilemave politike. Perëndia
vazhdimisht i paralajmëronte mbretërit e Izraelit si edhe Judës
me anë të përfaqësuesve të tij, se në qoftë se vazhdonin të
refuzonin ta dëgjonin dhe t’i besonin, me kohë Ai do të sillte
rrënim. Me përjashtime të rralla, mbretërit refuzuan t’i dëgjonin
profetët, kështu pra, pasojat për dy shtetet ishin të
pashmangshme – shkatërrimi, dëbimi dhe mërgimi.

Historia e mbretërisë veriore , Izraelit, mund të ndahet në
katër periudha. Periudha e parë (931-880) karakterizohej nga
rivaliteti dhe luftërat ndërmjet Izraelit dhe Judës. Jaravami I,
mbreti i parë, ngriti një sistem rival të adhurimit në mbretërinë e
tij për të penguar pelegrinët që të shkojnë në jug, në Jerusalem.
Ky kult rival u degjenerua shpejt në idhujtari. Me këtë rast shumë
izraelitë të përshpirtshëm ikën në mbretërinë jugore (Judë). Ky
kult i demit (mbi të cilin gjoja qëndronte Zoti i padukshëm) shpejt
degjenëroi në një kult idhujtar të demit.  Mbreti i fundit i kësaj
periude, Omri, u bë figurë me rëndësi ndërkombetare,
megjithëse i kushtohet shumë pak vend në librin e mbretërve.
Lidhi një traktat me Sirinë dhe pastaj me Fenikinë. Ky traktat i
fundit u vulos me martesën mes birit të tij, Ahabit, dhe princeshën
fenikase, Jezabelë, por kjo duhej të kishte pasoja të kobshme.

Periudha e dytë (880-841) karakterizohej nga ngritja e
dinastisë së Omriut dhe nga ndërtimi i kryeqytetit duke përfshirë
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edhe pallatin e stolisur në Shehem (që e quanin Samari,
hebraisht Shomron = zonë kufitare, ose sot Nablus), gërmadhat
e të cilit mund të shihen edhe sot. Biri i Omriut, Ahavi, importoi
nga Tiri punëtorët dhe aftësitë për të ndërtuar pallatin. Për të
përforcuar besëlidhjen me Tirin kundër Sirisë, ai u martua me
princeshën e Tirit, Izobalën (ndryshe Jezabelën). Për t’i bërë
qejfin gruas së vet, e lejoi t’i importonte 400 profetët e fesë së
saj pagane në Izrael. Kjo kishte si përfundim jo vetëm imoralitetin
dhe padrejtësinë, por edhe idhujtarinë. Perëndia nxori nga
populli njeriun e tij me emrin Elija , për ta përballuar këtë gjendje.
Profeti i njoftoi mbretit se Perëndia do të sillte thatësirë për ta
dënuar kombin për pabesinë e tij. Do të jetë në kohën e kësaj
thatësie që rrezikonte të shkatërronte ekonominë bujqësore të
Izraelit (Izrael shkëmbente fruta perime me mallrat luxioze të
Fenikisë), që ndodh ngjarja lidhur me vreshtin e Navotit.
Jezabela 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. Thatësira merr fund vetëm pas një prove force
ndërmjet Elijës, përfaqësuesit të Perëndisë, dhe profetëve
paganë në vargmalin Karmel (afër Haifës së sotme) kur
Perëndia, duke dërguar zjarr, tregon se si Ai ishte Perëndia i
vërtetë. Perëndia i Izraelit bën pikërisht atë që duhet të ketë bërë
Baali, e ashtuquajtura perëndi e stuhisë dhe të shiut: dërgon një
rrufe nga qielli i kthjellët. Megjithatë Elija vjen në konkluzionin që
misioni i tij për ta kthyer popullin përsëri te Perëndia, ka
dështuar, sepse pendimi është vetëm sa për sy e faqe. Siç
duket, Zoti është i një mendjeje me Elijën, sepse menjëherë i jap
urdhër të shugurojë (d.h.th. të emërojë) disa mbretër (Hazaelin
dhe Jehuin) si dhe pasardhësin e Elijës, Elishën, si agjentët e tij
për ta ndëshkuar popullin me gjakderdhje të tmerrshme, por
njëkohësisht premton t‘i kursejë 7.000 besnikët e tij.

Një ngjarje e mëtejshme që kishte të bënte me padrejtësinë
sociale të turpshme të mbretit dhe të gruas së tij pagane, kishte
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si përfundim që Elija profetizoi mbarimin e dinastisë së Omriut.
Kjo u plotësua pikërisht kur Jehu udhëhoqi revolucionin e
përgjakshëm që shkaktoi zhdukjen e dinastisë së Omriut. Pjesa
e fundit e kësaj periudhe karakterizohej me luftërat kundër Sirisë,
në kohën kur vepronte profeti Elisha  (gr. Elizeu), i cili
paralajmëronte mbretërit e pabesë. Elinë e zëvendësoi Elisha,
sikurse edhe Moisiun e zëvendësoi Joshua.

Shërbimi i tij zgjatohej nëpër një periudhë prej 50 vitesh (duke
përfshirë mbretërimet e Joramit, Jehuit dhe Jehoazahit) 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 thirrjen e popullit të kthehej te Zoti. Jezusi
kishte dhënë të kuptonte se Gjon Pagëzori e kishte vazhduar
shërbimin e Elijës. Këtë shërbim do të vazhdojë, siç duket, një
profet i ngjashëm pak para kthimit të Jezusit (shih. Apok 11,3-10)

Profeti Jona na jep një vështrim të rëndësishëm në mendjen e
Zotit. Fakti se shumë hollësi historike mungojnë në librin e
Jonës, na tregon se autori na jep të kuptojë se Zoti shqetësohet
edhe për kombet pagane, pikëpamje që zhvillohet te DhR.
Regjistrimet asiriane na tregojnë se pak para vizitës së Jonës,
kishte qenë disa epidemi (më 765 dhe 759) si dhe eklipsin e
plotë të diellit (më 763), dhe se në kohën e bashkëregjencës së
mbretëreshës Semiram dhe Adad-Nirariut, popullsia e Ninaves
ishte kthyer në monoteizëm.

Periudha e tretë (841-752) ka të bëjë me dinastinë e Jehut, e
cila nuk kishte sukses. Me gjithë zilinë e tij për të masakruar
dinastinë e Omriut, s’kishte asnjë dëshirë të vërtetë që të
nderohet Perëndia. Nga një mbishkrim asirian e dimë se Jehui
ishte vasal i Asirisë. Më vonë, me dobësinë e Asirisë,
depërtimet siriane (shenje e mosmiratimit të Zotit) po vazhdonin
deri në ngritjen e mbretit të madh të kësaj periudhe, me emrin
Jaravam II. Ky arriti lulëzim të madh, por në kurriz të drejtësisë
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shoqërore. Kjo shkaktoi paditjen e tij edhe nga dy profetët që
Perëndia i ngriti, me emrin Amos dhe Hoshea.

Periudha e katërt (752-722) ka të bëjë me 30 vitet e fundit të
mbretërisë së Izraelit. Asiria ishte fuqia mbizotëruese në veri që i
kërcënonte të gjitha territoret me forca të tmerrshme ushtarake.
Edhe Izraeli me radhë u bë shtet vasal i Asirisë, për shkak të një
sërë mbretërish të dobët, të cilët erdhën, njëri pas tjetrit, në një
kohë të shkurtër, sepse ose u vranë ose u zhdukën me anë të
revolucioneve. Më 721 Izraeli mendjeshkurtër ngriti krye kundër
Asirisë, zotit të tij feudal, dhe vendi u pushtua, qytetet u
shkatërruan dhe popullsia u dëbua. Paralajmërimet dhe profecitë
e Amosit dhe Hoshean u plotësuan. Fjala e Zotit u vërtetua.

Historia e mbretërisë jugore  Juda, mbretëria e jugut, në
fillim kishte përparësi në kryeqytetin e themeluar prej kohësh dhe
në Tempullin madhështor me kultin e vërtetë, të përkrahur nga një
dinasti mbretërish të emëruar nga vetë Perëndia. Në kohën e
sundimit të mbretit të parë pas ndarjes, Rëhavamit, thesaret e
vendit ua kishin dorëzuar egjiptianëve për ta liruar me
shpërblesë. Erdhën edhe andrallat e brendshme, kur mbreti me
emrin Jëhoram, biri i Jëhoshafatit, u martua me Atalinë, bijën e
Ahavit, mbretit të prishur të Izraelit. Kur vdiq burri i saj, ajo u bë
sundimtare dhe futi idhujtari në vend. Ajo u përpoq të masakronte
tërë dinastinë e Davidit, por dështoi. Anëtari i vetëm i dinastisë
që mbeti në fund, si përfundim të një revolucioni që ndodhi në
pallat, u shugurua mbret. Ky njeri, Jehoashu, futi një reformë të
kufizuar, por kur Asiria kërcënonte ta sulmonte Jerusalemin,
thesaret e Tempullit iu dorëzuan mbretit asirian, që të tërhiqet.
Gjatë shek. VIII para erës sonë, mbret i shquar ishte Uzija. Nën
sundimin e tij, vendi përjetoi një lulëzim të paparë që nga vdekja
e Solomonit. Që atëherë shteti i Judës pati dobi nga zakoni i
bashkëmbretërimit: biri i mbretit vihej në fron nga i ati për ta
identifikuar qart si princ trashëgimtar shumë kohë para vdekjes
së të atit.
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Në vitin e fundit të sundimit të tij, profeti Jeshaja (Isaia) mori
thirrjen për t’u bërë profet. Së bashku me një profet tjetër me
emrin Mihaja, Jeshaja u bë zëdhënësi i Perëndisë para
mbretërve të Judës në kohën e kërcënimit asirian. Kur Izraeli dhe
Siria u bashkuan kundër Judës, mbreti i Judës, Ahazi, mendonte
të thërriste për ndihmë perandorin asirian. Jeshaja e këshilloi që
të mos vepronte ashtu, sepse edhe nënshtrimi miqësor do ta
detyronte shtetin e tij të adoptonte kultin e perëndive asiriane
dhe kështu të binte në idhujtari. Mjerisht, Ahazi e refuzoi këshillën
e profetit Jeshaja dhe kështu, fjalën e Perëndisë. Si pasojë Juda
u bë shtet vasal i Asirisë. Në një rast tjetër mbreti Hizkija  (gr.
Ezekija) mendonte të bashkohej me Egjiptin kundër Asirisë.
Mjerisht, edhe kësaj here mbreti e refuzoi shumicën e
paralajmërimeve dhe këshillave të Perëndisë që erdhën me anë
të këtyre profetëve. Duke menduar se ishte më i urtë se vetë
Perëndia, mbreti i Judës u besonte besëlidhjeve të lidhura me
Egjiptin për t’i shpëtuar pushtimit. Mirëpo Egjipti kurrë s’ishte
mjaft i fortë për ta ndihmuar. Si pasojë erdhi invadimi asirian e
me të edhe shkretimi pa mëshirë i vendit jashtë Jerusalemit.
Pikërisht në kohë, mbreti Hizkija ndërroi mendje dhe dëgjoi
predikimin e profetit Jeshaja dhe atë të profetit Mihaja, dhe me
anë të një mrekullie, Jerusalemi i rrethuar mezi u shpëtua me
tërheqjen e papritur të ushtrisë asiriane. Mjerisht, sundimi i keq i
mbretit të mëtejshëm, Mënasheut, përmbyti përparimin shpirtëror
të paraardhësit e tij, Hizkijës, dhe shteti i Judës u gjet në një
kohë të tmerrshme të idhujtarisë kur u vranë shumë njerëz
besimtarë. Profetin Jeshaja e vranë duke e sharruar në një
zgavër druri. Disa priftër ishin aq të dëshpëruar saqë emigruan
në Egjipt ku ndërtuan një tempull tjetër në një ishull të Nilit.

Pasardhësi i Amonit, Joshija, e ktheu politikën e të atit dhe futi
një reformë shoqërore dhe fetare (të dyjat shkonin gjithnjë së
bashku). Në kohën e sundimit të tij, Perëndia thirri edhe dy
profetë si zëdhënës të tij, Cëfanjën (gr. Sofoninë) dhe Jirmijën
(gr. Jereminë). Atyre u shtuan edhe Nahumi dhe Havakuku.
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Del qartë se mbreti Menashe dhe biri i tij Amoni, ishin vasalë
të Asirisë, por që nga koha e mbretit Joshija, Asiria ishte kaq të
dobët saqë Joshija kërkoi pavarësi për Judën. Faraoni kishte
lidhur një marrëdhëni me Asirinë, kështu që, kur Asiria ishte nën
trysni të babilonasve (që kishin tashmë pushtuar kryeqytetin
asirian), faraoni Neko nisi në veri me ushtrinë e tij për t’i ardhur
në ndihmë. Por e zuri në rrugë Joshija (më 609) që kishte lidhur
besëlidhje të fshehur me babilonasit (shih vizitën e Merodah-
Baladanit në librin e Isaisë), e vranë në betejë. Në fund faraonin
e mundën babilonasit në betejën e Karkemishit më 605.

Të gjithë këta profetë profetizonin se si Perëndia do ta
përdorte perandorinë babilonase për të dënuar Judën për
pabesinë e tij. Më 605 erdhi shpërngulja e parë babilonase kur u
dëbua Danieli së bashku me çifutët e tjerë të rëndësishëm. Më
597 pabesia e vasalit, Judës, ndaj perandorit babilonas,
Nebukadnecarit, solli si përfundim shpërnguljen e shtetasve më
të rëndësishëm, duke përfshirë edhe profetin Jëhezkel (gr.
Ezekiel). Plaçkitjen e fundit të kryeqytetit e kishin profetizuar
edhe profeti Jirmija në Judë edhe profeti Jëhezkel në mërgim në
Babiloni. Siç ka shkruar profeti Ovadja, kulmi i poshtërimit erdhi
kur Edomi, shtet i betuar armiqësor, i ndihmoi babilonasit në luftë
kundër Judës.

Mbarë periuda paraqitet në Librat e mbretërve si dështim të
plotë.  Shkëputja e Jaravamit quhej veprim idhujtar, refuzim i
besëlidhjes dhe fillimi i idhujtarisë në mbretërinë veriore. Është
kuptimplotë që Librat e Kronikave shumë rrallë përmendin
historinë e mbretërisë veriore, dhe kjo tregon se sipas mendimit
të Ezrës (autori i Kronikave), Izraeli ishte shtet i paligjshëm.
Gjithashtu duhet marrë parasysh që pas mërgimit, asnjë nga
fiset veriore nuk u kthyen në Izrael.

Problemi i idhujtarisë : Për fat të keq, idhujtaria nuk ishte
kufizuar në Izrael. Nën sundimin e Menasheut (që ishte vasal i
Asirisë) idhujtari ishte futur gjerësisht në Judë. Gjatë mbretërimit
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të tij Isaia shkroi në fshehtësi profecitë e tij që janë shkruar në
pjesën e dytë të librit të tij. Trashëgimin e Menasheut e sulmon
Jeremia.

Në të vërtetë, nga të gjithë mbretërit e Judës, vetëm Hizkija e
Joshija miratohen pa asnjë kufizim, kurse gjashtë të tjerët (Asa,
Jehoshafati, Jehoashi, Amacja, Uzija and Jotami) marrin miratim
me kufizim. Në mënyrë konsekvente, të tjerët përbuzën
urdhërimet e Zotit dhe me mendjemadhësi nuk pranuan të
pendoheshin. Davidi dhe Jaravami u bënë respektivisht norma
përshpirtmërie ose pabese.

Siç kemi konstatuar, kishte dy reforma kryesore në Judë gjatë
kësaj periudhe, ajo e Joshijës dhe ajo e Hizkijës. Reforma e
Joshijës erdhi pas periudhës së apostazisë nën Menasheun. Kjo
reformë përqëndronte rreth rizbulimit të librit të Ligjit (Libri i
ripëritjes së besëlidhjes) dhe ishte ripërtëritje e besëlidhjës së
lashtë (2 Mbr 23,1-3). Megjithatë Jeremia rallë e përmend,
sepse ishte i mendimit se ishte sipërfaqësore, dhe kështu filloi të
profetizonte rrënimin e mbretërisë jugore. Të dy reforma ishin të
lidhura me situatën politike të favorshme: Joshija arriti të nxirrte
fitim nga rënia e Asirisë, kurse Hizkija nga lirimi nga kanosja e
Sinharibit.

Megjithatë sjellja e mbretërve të pabesë nuk kishte ndikim te
premtimi drejtuar dinastisë davidike. Kjo tregon se Mesia duhej
të ishte anëtar i dinastisë davidike.
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KOMENT ARI

LIBRI I PARË I MBRETËRVE

Komentari

1,1 – 11,43 Solomoni
1,1 – 2,46 Rendi i Solomonit vendoset
 1,1-10 Davidi dhe Adonija .
Këtu e gjejmë Davidin në dobësinë e pleqërisë, i

paaftë për t’u ngrohur ose për të kryer seksualisht (1-
4). Në krah është duke pritur Adonija, i katërti nga
gjashtë djemtë që i lindën Davidit nga gjashtë gra të
ndryshme ndërsa ishte mbret në Hebron (2 Sa. 3,2-
5). Djali i parë i Davidit, Amoni, ishte vrarë nga i treti,
Absalomi, i cili vetë vdiq ndërsa drejtoi një rebelim
kundër Davidit (2 Sa. 13,23-29; 18,9-15). Meqenëse
nuk përmendet djali i dytë i Davidit, Kileav, ai me sa
duket kishte vdekur gjithashtu, duke e lënë Adonijën
si djali i madh i mbijetuar dhe trashëgimtar natyror i
fronit të Davidit. Autori synon të na kujtojë këto
rrethana duke treguar se Adonija lindi pas Absalomit
(6). Përshkrimi i tij si një njeri shumë i bukur kujton
pamjen e hershme të Davidit (1 Sa. 16,12) dhe më tej
sugjeron se këtu është pasardhësi natyror i Davidit.

Adonija jo vetëm që kishte vendosur zemrën e tij
në fron, por kishte kërkuar mbështetjen e disa
anëtarëve të shquar të oborrit të Davidit (7, 9).
Shënimi se ai fitoi koçi dhe kuaj ... me pesëdhjetë
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burra për të vrapuar përpara tij (5) kujton përgatitjet që
Absalomi bëri para se të përpiqej të kapte fronin (2
Sa. 15,1), ashtu si dështimi i Davidit për të vënë në
dyshim veprimet e Adonijes (6) kujton dështimin e tij
për të zhdukur rebelimin e Absalomit në syth.
Dobësia e Davidit në këtë skenë nuk mund të
fajësohet tërësisht nga mosha e vjetër, sepse është
në përputhje me dështimet e tij të hershme për të
disiplinuar bijtë e tij (2 Sa. 13 – 15).

Pa dijeninë e Davidit, Adonija organizoi një festë
me flijime dhe e kishte shpallur vetë mbretin në En
Rogel, një burim pikërisht në jug të Jerusalemit (9;
krh. V. 13, 18, 25). Kjo nuk do të thotë që Davidi
pushoi së qeni menjëherë, por përkundrazi që
Adonija tani e tutje do të sundonte si bashkë-regjent.
Sidoqoftë, duke pasur parasysh moshën e shtyrë të
Davidit, nuk mund të ketë dyshim se Adonija do të
kishte qenë monarku efektiv.

Ndërhyrja 1,11-37 e Natanit. Na është thënë
tashmë se profeti Natan nuk ishte i partisë së
Adonisë (8), dhe tani ai del si mbështetës i një
pretenduesi rival, Solomon. Në këto vargje bëhet e
qartë se Davidi i ishte betuar nënës së Solomonit,
Batshebës, se djali i saj do të ishte mbreti tjetër. (Ose
ajo ose Natani dhe Batsheba u nisën për të bindur
Davidin se ai ishte betuar një betim të tillë, por në fakt
nuk e kishte bërë! Por fakti që Adonija nuk e ftoi
Solomonin në festimet e tij sugjeron që ai e njohu atë
si të pretenduar për fron dhe po bënte një lëvizje
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paraprake me kohë të kujdesshme.) Hyrja e
Batshebës në histori na kujton Davidin epshor të 2
Sa. 11 dhe hedh pamjen aktuale të plakut impotent në
një lehtësim të mprehtë.

Megjithëse Natanit i është dhënë titulli i tij ‘profet’
disa herë në këtë kapitull, ai nuk i solli asnjë ‘fjalë të
Zotit’ mbretit që dështoi. Në vend të kësaj gjithçka
bëhet me intriga dhe bindje të zgjuar. Së pari, pasi
ishte stërvitur nga Natani, Batsheba i kujton mbretit
betimin e tij dhe e informon atë për festën e aderimit
të Adonisë. Pastaj Natan bën hyrjen e tij në kohën e
duhur me kujdes (ndërsa ajo ishte ende duke folur
me mbretin) dhe e shtjellon çështjen nga një kënd
tjetër. Duke folur më pak konfrontues sesa Batsheba,
Natani pretendon të mendojë se Davidi mund të ketë
sanksionuar festimin e Adonisë dhe tregon me
edukatë se njerëz të caktuar, duke përfshirë edhe
vetë, nuk janë ftuar.

Davidi me vonesë trazon veten dhe merr kontrollin
e ngjarjeve, duke u betuar se betimi i tij i mëparshëm
do të përmbushet menjëherë (30). Duke thirrur
mbështetësit e tjerë kryesorë të Solomonit, priftin
Cadok dhe Benajën, ai me shpejtësi jep udhëzime
për vajosjen e menjëhershme të Solomonit në Gihon,
një burim jashtë murit lindor të Jerusalemit.

1,38-53 Solomoni bëhet mbret. I shoqëruar nga
mbështetësit e tij kryesorë dhe truproja i Davidit
(Keretasit dhe Peletasit), Solomoni shkon në Gihon,
duke hipur mbi mushkën e Mbretit David (38). Davidi
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nuk merr pjesë, mbase sepse ishte shumë i dobët
për të udhëtuar edhe në distancën e shkurtër deri në
rrëzë të shpatit lindor. Turma e madhe, e mbledhur
me një njoftim të shkurtër, tregon se Solomoni ishte
një kandidat popullor. Adonija dëgjon zhurmën e kësaj
turme në En Rogel dhe shumë shpejt një raport i
plotë i ngjarjeve arrin tek ai; duke kuptuar se loja ishte
përfunduar, mbështetësit e tij shpërndahen në
heshtje.

Vetë Adonija pret që Solomoni (të cilit ai i referohet
si “Mbreti Solomon”) do të dëshironte ta vriste, kështu
që ai kërkon strehim duke kapur brirët e altarit. Altarët
izraelitë (siç ilustrohet nga gjetjet arkeologjike) kishin
projeksione me majë që ngriheshin nga të katër cepat
e majës së sheshit. Kapja e dy prej këtyre ‘brirëve’ i
dha një person mbrojtje. Altari në fjalë me sa duket
qëndronte në Tendën që Davidi kishte ngritur për të
vendosur ‘arkën e Zotit’ (2 Sa. 6,17; (% ‘1 Mbr. 2,28).

Deri në këtë pikë, Solomoni ka qenë një figurë hije
dhe pasive (ai është “bërë mbret”, “shkaktuar të hipë”
etj.), Por tani ai hyn në histori si një personazh më
vete. Ai vepron me vendosmëri, por me zgjuarsi dhe
kujdes, duke premtuar se do të kursejë jetën e
Adonisë për sa kohë që ai mbetet besnik. Adonija e
pranon me përulësi vëllain e tij të vogël si mbret të ri
(53), por nuk ka pajtim të vërtetë midis dy burrave. Na
mbetet përshtypja se çështjet nuk janë zgjidhur ende.

Në tre vargjet e fundit të kapitullit, Solomonit i
referohet katër herë si Mbreti Solomon (dy herë në
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fjalimin e raportuar dhe dy herë nga vetë rrëfyesi);
Nga ana tjetër, Adonija, është referuar vetëm një herë
si mbret, dhe kjo ishte në thirrjen e raportuar të
mbështetësve të tij (25).

Kështu, kapitulli mbaron me mbretin e vajosur të
Solomonit dhe Davidi ishte i kënaqur që vullneti i Zotit
ishte bërë (48). Por vullneti i Zotit më parë ishte lënë
pas dore; Davidi nxitet në veprim vetëm nga përpjekja
e Adonisë për pushtet dhe shqetësimi i Natanit për
sigurinë e mbështetësve të Solomonit, duke përfshirë
edhe veten e tij. Ashtu si në historinë e Jozefit,
veprimtaria e Zotit mbetet e fshehur midis
komploteve dhe ambicieve të qenieve njerëzore.

2,1-12 Vdekja e Davidit. Nuk na thuhet se për sa
kohë Solomoni drejtoi si bashkë-regjent përpara se
Davidi të vdiste. Historia lëviz drejt e në prag të
vdekjes së mbretit të moshuar.

Së pari, Davidi i jep Solomonit këshilla për çështje
shpirtërore. Ai duhet të ecë në rrugët e Zotit dhe të
zbatojë urdhërimet e tij. premtimi i Zotit për një dinasti
të përjetshme (2 Sa. 7) kuptohet qartë nga Davidi se
kushtëzohet nga besnikëria e pasardhësve të tij (4),
një fakt i cili merr rëndësi ndërsa historia zhvillohet.

Së dyti, Davidi udhëzon Solomonin që të merret
me disa çështje të biznesit të papërfunduar. Vrasjet e
kryera nga Joabi kundër vullnetit të Davidit do të
merren hak; bijtë e Barzillait duhet të shpërblehen për
besnikërinë e tyre; dhe Shimei do të dënohet për
mallkimin e Davidit në kohën e rebelimit të Absalomit.
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Nuk janë dhënë udhëzime specifike në lidhje me
Joabin dhe Shimeit; Davidi thjesht i thotë Solomonit
që të veprojë në përputhje me mençurinë e tij (6, 9).
Fjalimi i shtratit të vdekjes, i cili fillon i ndritshëm me
këshillat shpirtërore, përfundon i errët me kërcënim.
Pasohet nga një njoftim zyrtar i vdekjes së Davidit
dhe varrosja e një lloji që ndodh rregullisht në të gjithë
librat e Mbretërve.

2,13-25 Vdekja e Adonisë .
Adonija i afrohet Batshebës në rolin e saj si nënë

mbretëreshë, një pozitë e nderuar në oborrin
mbretëror, për të kërkuar vajzën Abishag si gruan e tij.
Statusi i Abishagut kishte qenë statusi i shemrës
mbretërore (edhe pse Davidi nuk ishte i aftë për
marrëdhënie seksuale), dhe që një burrë të merrte
një shemër të tillë për veten e tij mund të ishte e
barabartë me një kërkesë për pushtet mbretëror (krh.
2 Sa. 3,6- 8; 16,21-22). Kur kërkesa i dërgohet
Solomonit, implikimi është i qartë për të; ai e
interpreton atë si gambit hapës në një lëvizje të re për
të kapur fronin (22). Ndryshe nga babai i tij, ai nuk
vonon të marrë masa, Adonija vritet të njëjtën ditë.

2,26-27 Abiat ari dëbohet .
Solomoni lëviz me efikasitet të shpejtë për të

pastruar të gjitha gjurmët e tjera të kundërshtimit të
mbretërimit të tij. Për t’i dhënë mbështetje Adonisë,
Abiatari përjashtohet nga roli i tij si prift dhe dëbohet
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në një internim të brendshëm në pasurinë e tij në
Anatot, rreth 7 km në veri të Jerusalemit. Autori e
sheh shushurimin e tij duke përmbushur fjalët e
mëparshme të një profeti anonim në lidhje me linjën e
Elit (1 Sa. 2,27-36). Vendin e Abiatarit e zë Cadoku
(35). Anatot ishte një qytet i ndarë për levitët dhe më
vonë ishte shtëpa e Jeremisë (Jer. 1,1).

2,28-35 Vdekja e Joabit .
Kur dëgjoi vdekjen e Adonisë, Joabi kupton

rrezikun e tij dhe ikën te Tenda e Zotit për të kërkuar
mbrojtje në brirët e altarit. Sidoqoftë, nuk është
mbështetja e tij për Adoninë që e rrezikon jetën e tij
aq shumë sa udhëzimet e Davidit për shtratin e
vdekjes drejtuar Solomonit. Ndërsa Benaja ka disa
skrupuj rreth vrasjes së Joabit në altar, Solomoni nuk
ka asnjë lidhje me urdhërimin e Benajës për ta bërë
atë. Ai duket se konsideron se nevoja për të marrë
hak për viktimat e Joabit dhe padrejtësia që i është
bërë Davidit mbizotëron ligjin e mbrojtjes. Ai deklaron
se duke e vrarë Joabin ai po sjell hakmarrje hyjnore
dhe se bekimi i Zotit për paqen do të jetë mbi
shtëpiinë e Davidit për gjithnjë (33). Kështu Benaja
vret Joabin dhe zë vendin e tij si komandant i ushtrisë.

Autori nuk kalon asnjë koment për asgjë nga këto
dhe ne kemi mbetur të pyesim nëse ai i aprovoi
veprimet e Solomonit apo jo. Të paktën ai e dinte që
parashikimi i Solomonit për paqen e përjetshme nuk
do të përmbushej!
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2,36-46 Vdekja e Shimeit .
Kundër Shimeit Solomonit merr masën relativisht të

butë për ta kufizuar në Jerusalem, duke e ndaluar atë
të lërë dhimbjen e vdekjes. A ishte kjo gjithçka që
kishte për të bërë Solomoni, apo shpresonte që në
fillim që gjendja përfundimisht të siguronte një arsye
për ta vrarë Shimein? Ndoshta kjo e fundit, sepse
udhëzimet e Davidit kishin qenë që Shimei të sillej në
varr me gjak (9). Kur pas tre vjetësh Shimei prish
gjendjen, Solomoni zbulon se ai e konsideron
vdekjen e tij si hakmarrje hyjnore për padrejtësinë që i
është bërë Davidit (44). Edhe një herë Solomoni
parashikon që mbretërimi i tij do të bekohet dhe
(gabimisht) se dinastia e Davidit do të vendoset për
gjithnjë (45).

Duke u marrë me biznesin e papërfunduar të
Davidit dhe duke u shtypur të gjitha kundërshtimet,
Solomoni shfaqet si një monark pragmatik, i zgjuar
dhe vendimtar, i sigurt se po miraton gjykimet e Zotit
dhe se do të marrë bekimin e Zotit. Nuk është një
pamje veçanërisht tërheqëse, por kemi mbetur pa
asnjë dyshim se mbretëria tani ishte vendosur fort në
duart e Solomonit (46).

3,1 – 4,34 Madhështia dhe mençuria
3,1 Aleanca me Egjiptin .
Për të theksuar se Solomoni po vendoste veten

gjithashtu në arenën e politikës ndërkombëtare, autori
tregon më tej për aleancën e tij me Egjiptin, të vulosur
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nga martesa e tij me vajzën e faraonit (ndoshta
Siamun i Dinastisë Njëzet e Një të Egjiptit). Një
aleancë martese me superfuqinë e dikurshme të
Lindjes së Afërt duhet të ketë përmirësuar në mjaft
mënyrë të madhe qëndrimin e Solomonit. Megjithatë,
ekziston një anë tjetër e kësaj lëvizjeje politike; sepse
martesa e tij me një jo-izraelit ishte në shkelje të Lp.
7,3. Ai gjithashtu tregon për dyfishimin e tij të këtij
mëkati në 1 Mbr. 11,1-6.

3,2-15 Solomoni në Gibeon .
Kjo është e para nga katër rastet kur Zoti i flet

Solomonit (krhs. 6,11-13; 9,1-9; 11,11-13). Autori
ndihet i detyruar të shpjegojë pse ndodhi ngjarja në
më të rëndësishmen vend i lartë, Gibeoni, mbreti dhe
njerëzit të gjithë adhuronin atje sepse tempulli nuk
ishte ndërtuar ende (2). Për ta pastruar Solomonin
nga çdo dyshim për dështim, autori gjithashtu thotë
se Solomoni e donte Zotin dhe ecte në statutet e
Davidit (3 )

Është thënë dy herë që Zoti i foli Solomonit në një
ëndërr (5, 15), një formë komunikimi e cila trajtohet
me dyshim të thellë në disa pjesë të Shkrimit (Lp.
13,1-5; Jer. 23,25-32), por me shumë respekt tek të
tjerët (p.sh. tregimet e Jozefit dhe Danielit), fjalët e
para të Zotit drejtuar Solomonit thjesht e ftuan atë për
të bërë një kërkesë. Ne mund të presim që
Solomonit, përballë një oferte të tillë nga Zoti i të
gjithë krijimit, do t’i duhej ca kohë për të menduar, por
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përgjigjja e tij duket se ishte e menjëhershme. Kjo, të
paktën, është në përputhje me mënyrën vendimtare
me të cilën ka vepruar Solomoni deri më tani, por
vetë kërkesa e tij është disi e habitshme. Ne nuk do
ta kishim marrë me mend se Solomonit me
vetëbesim, të lavdëruar tashmë nga Davidi për
mençurinë e tij (2,6, 9), i mungonte një zemër e
shquar. Mbase ai e kishte kuptuar se për udhëheqjen
e drejtë të popullit të Zotit ishte e nevojshme më
shumë se thjesht zgjuarsia dhe dinakëria. Përballë
kësaj detyre ai ndihet se është vetëm një fëmijë i
vogël. Ai është gjithashtu shumë i vetëdijshëm se
populli i Izraelit është populli i Zotit dhe se ai është
shërbëtor i Zotit (termat “populli yt dhe shërbëtori yt”
përdoren të dy tri herë në hebraisht të v. 7-9).

Prandaj Solomoni kërkon një mendje të
kuptueshme me të cilën të sundojë njerëzit. Folja
hebraike e përdorur për këtë veprimtari mbart idetë e
gjykimit dhe të drejtësisë. Kjo është në përputhje me
faktin se në Izrael mbreti ishte gjykata e fundit e
apelimit (2 Sa. 14,4-17; 15,2; 1 Mbr. 3,16-28) dhe
ishte personalisht përgjegjës për promovimin e
drejtësia. Prandaj në Ps. 72,1-4 psalmisti lutet,
“Dhuro mbretin me drejtësinë tënde, o Perëndi, bir
mbretëror me drejtësinë tënde. Ai do të gjykojë
popullin tuaj me drejtësi, të pikëlluarit tuaj me drejtësi
... Ai do të mbrojë të pikëlluarit në mes të njerëzve
dhe do të shpëtojë bijtë e nevojtarëve; ai do ta shtypë
shtypësin “. Aftësia për të gjykuar me drejtësi dhe për
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të mbrojtur të varfrit është gjithashtu një pjesë e
rëndësishme e tablosë së Isaisë për mbretin ideal që
do të vijë (Isaia. 11,3-5). Të njëjtat cilësi duhet të
sigurojnë axhendën tonë sa herë që lutemi për
‘Mbretërit dhe të gjithë ata që janë në pushtet’ (1 Tim.
2,2).

Perëndia vlerëson ndjenjën e përparësive të
Solomonit dhe i dhuron atij mençuri shumë më të
zakonshme. Ai i premton atij, përveç kësaj, ato gjëra
që ai mund të kishte kërkuar, por nuk i bëri, pasuri,
nder dhe (nëse do të vazhdonte të ecte në rrugët e
Zotit) jetë të gjatë.

Kur u zgjua, Solomoni u kthye menjëherë në
Jerusalem për të festuar ngjarjen e rëndësishme me
flijime dhe një festë përpara arkës së besëlidhjes.
Kishte qartë disa gjëra për të cilat vendet e larta,
madje edhe vendi më i rëndësishëm i lartë në
Gibeon, nuk ishin të përshtatshme.

3,16-28 Urtësia e demonstruar .
Dhuntia e re e Solomonit demonstrohet menjëherë

në historinë e njohur të dy prostitutave që grinden për
një foshnjë.

Solomon propozon një zgjidhje të thjeshtë, fëmija
duhet të pritet në gjysmë në mënyrë që të dy gratë të
mund ta ndajnë atë. Vendimi është aq tronditës në
brutalitetin e tij sa që tingëllon si përgjigjja e
pashpresë e një gjyqtari të lodhur përtej qëndresës
nga pretendimet dhe kundërpaditë e dy grave. Në të
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vërtetë, rrëfimi është i hapur për këtë interpretim.
Sidoqoftë, reagimet shumë të ndryshme të grave e
lejojnë Solomonin të vendosë se cila ishte nëna e
vërtetë e fëmijës së gjallë. Jeta e saj është kursyer
dhe reputacioni i Solomonit është bërë. Njerëzit nuk
kanë dyshim se ai është i pajisur me mençuri nga Zoti
për shpërndarjen e drejtësisë.

4,1-34 Marrëveshjet e brendshme të
mbretërisë.  Nëntëmbëdhjetë vargjet e para duket se
në pamje të parë janë një listë mjaft e lodhshme e
zyrtarëve të gjyqtarë së Solomonit. Por pasazhi
zbulon disa fakte interesante rreth administrimit të
mbretërisë.

Së pari, duhet të vërejmë se priftërinjtë përfshihen
ndër zyrtarët kryesorë të Solomonit (2-5). Na kujtohet
se Davidi e kishte vendosur fenë kultike të vendit në
mënyrë të vendosur nën kontrollin mbretëror kur e
bëri Jerusalemin kryeqytetin e ri të mbretërisë. (Është
e habitshme të gjesh Abiatarin të përfshirë në listë në
funksion të dëbimit të tij në 2,26-27; mbase ai nuk u
përjashtua aq herët në mbretërimin e Solomonit sa
mund të sugjeronte pozicioni i asaj shënimi.)

Së dyti, lista e dymbëdhjetë oficerëve (7-19)
zbulon një reformë të rëndësishme administrative.
Shumë nga dymbëdhjetë rrethet gjeografike për të
cilat ata janë përgjegjës nuk korrespondojnë me
territoret e vjetra fisnore. Pjesë të vendit ishin ndarë
në mënyra të reja, të cilat shpërfillnin kufijtë
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tradicionalë fisnorë. Është e vështirë të imagjinohet
një veprim i tillë që të mirëpritet ngrohtësisht. Por
edhe më i rëndësishëm është fakti që rrethet e
administruara nga këta dymbëdhjetë oficerë nuk
përfshinin territorin e Judës. (Juda kishte një oficer të
vetin nëse fundi i v. 19 lexohet si në një përkthim,
“Dhe ishte një oficer në tokën e Judës”.) Kjo na
paralajmëron për faktin se termi i tërë Izraeli është
përdorur në dy mënyra të ndryshme në këtë kapitull.
Kur v. 1 na tregon se Solomoni sundoi mbi të gjithë
Izraelin, kjo do të thotë qartë e gjithë mbretëria; por
kur v. 7 thotë se Solomoni kishte dymbëdhjetë
guvernatorë rrethi mbi të gjithë Izraelin, kjo do të thotë
Izrael (fiset veriore) të dallueshme nga Juda. Në fakt,
Juda dhe Izraeli referohen si entitete të ndara në v.
20. Prandaj është e qartë se Juda dhe Izraeli
vazhduan të administroheshin veçmas, pasi kishin
qenë nën Davidin (2 Sa. 24,1, 9).

Megjithatë, ekziston një fakt edhe më i
rëndësishëm për t’u nxjerrë nga lista e zyrtarëve.
Detyra e tyre ishte të administronin mbledhjen e
taksave në natyrë për të furnizuar nevojat e familjes
mbretërore. Secili prej dymbëdhjetë guvernatorëve
ishte përgjegjës për furnizimin e oborrin për një muaj
të vitit (7). Kjo do të thotë që Juda nuk kishte asnjë rol
në sistemin e taksimit; barra ra tërësisht mbi Izraelin.
Përshkrimi i konsumit mahnitës të përditshëm të
oborrit në v. 22-23 na jep një ide se sa e madhe
duhet të ketë qenë ajo barrë.
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Sidoqoftë, i gjithë Izraeli dhe Juda hëngrën, pinë
dhe ishin të lumtur (20). Mbretëria ishte e sigurt, falë
një ushtrie të shtuar me një kontigjent masiv koçish
(25-26). Me një forcë të tillë ushtarake Solomoni nuk
do të kishte pasur vështirësi për të mbajtur së bashku
perandorinë që Davidi kishte krijuar, duke u shtrirë
nga Mesopotamia veri-perëndimore në fushën
bregdetare jugore (21, 24). Sidoqoftë, kjo pamje
është modifikuar disi në kapitujt e mëvonshëm.

Kapitulli përfundon duke lavdëruar mençurinë e
Solomonit, duke theksuar, me ndihmën e
krahasimeve, thellësinë e tij të jashtëzakonshme të të
kuptuarit dhe gjerësinë e njohurive. Për autorin, këto
nuk janë dymbëdhjetë rrethet administrative të
Solomonit siç përshkruhen në 1 Mbretërve 4, 7-19.

Në një ndryshim të temës; pasuria, forca, lulëzimi
dhe madhështia që u përshkruan në vargjet
paraardhëse të gjitha duhet të shihen si shfaqje të
mençurisë së Solomonit. (Të njëjtën lidhje do ta
gjejmë në 10,14-29.)

E megjithatë ekziston një tension në këtë kapitull.
Sepse kur e lexojmë nën dritën e ngjarjeve të
mëvonshme është e vështirë të shmangim
përfundimin se ekstravaganca e oborrit të Solomonit
dhe barra që ajo vendosi mbi fiset veriore, ishin fara e
asaj pakënaqësie që përfundimisht e ndau
mbretërinë.
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5,1-18 Përgatitjet për ndërtimin e tempullit
Thelbi i rrëfimit për mbretërimin e Solomonit është

pjesa e gjatë (6,1 – 9,9) kushtuar kryesisht ndërtimit
të tempullit në Jerusalem. Kjo rregullohet nga dy
njoftime në lidhje me marrëdhëniet e Solomonit me
Hiramin, mbretin e Tirit (5,1-18; 9,10-14).

5,1-12 Solomoni dhe Hirami .
Hirami, mbreti i Tirit, e kishte furnizuar Davidin me

dru, marangozë dhe gurëgdhendës për të ndërtuar
vendbanimin e tij në Jerusalem (2 Sa. 5,11). Kur
dëgjoi pranimin e Solomonit, Hirami dërgoi një
ambasadë zyrtare për të siguruar që marrëdhëniet e
ngrohta diplomatike të vazhdonin midis dy shtëpive
mbretërore. Solomoni shfrytëzoi rastin për të
negociuar ndihmën e Hiramit me një tjetër projekt
ndërtimi. Kishte ardhur koha për të marrë detyrën e tij
të dhënë nga Zoti për ndërtimin e një tempulli në
Jerusalem (4-5).

Megjithëse ai quhet thjesht mbret i Tirit, Hirami
padyshim sundoi mbi një pjesë të madhe të bregdetit
fenikas dhe maleve të pyllëzuara të Libanit; burra nga
Sidoni dhe Byblos (Gebal) ishin ndër punëtorët që ai
furnizoi (6, 18).

Në këmbim të lëndës drusore dhe mjeshtrit,
Solomoni mori përsipër të furnizonte oborrin e Hiramit
me grurë dhe vaj ulliri. Marrëveshja u mishërua në një
traktat (12). Sasia e grurit që furnizohej çdo vit në
oborrn e Hiramit (11) nuk ishte shumë më e vogël se
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sasia e konsumuar çdo vit nga Solomoni. Me fjalë të
tjera, zotimi duhet të ketë dyfishuar praktikisht taksën
e grurit që populli i Izraelit duhej të paguante.

5,13-18 Forca e punës së Solomonit .
Pasi shpjegoi se si Solomoni siguroi lëndët e para

për tempullin, autori i drejtohet ngritjes së forcës së
punës. Solomoni rekrutoi punëtorë nga i gjithë Izraeli,
gjithsej 3000 burra (13). Nuk është e qartë se cilin
nga dy kuptimet e tij ka i gjithë Izraeli në këtë varg.
Këta punëtorë duhej të kalonin çdo muaj të tretë në
Liban; me fjalë të tjera, ata munguan në fermat e tyre
për një të tretën e çdo viti. Përveç kësaj,15 000
njerëz ishin të punësuar në vendin e kodrës në
shtëpi, gurore, prerje dhe transportim guri. I gjithë
projekti zgjati shtatë vjet për të përfunduar (6,38).

Autori pa dyshim që synonte t’i bënte përshtypje
lexuesve të tij me shkallën e madhe të përgatitjeve të
Solomonit, por për lexuesin modern, tregimi krijon një
tension të caktuar të cilin rrëfyesi mund ta mos ketë
synuar. Nga njëra anë, nuk mund të mos bëjmë
përshtypje që Solomoni ishte në gjendje të
komandonte një fuqi punëtore kaq masive dhe të
rriste taksat për të paguar ndihmën fenikase. Nga ana
tjetër, as nuk mund t’i shpëtojmë faktit se kostoja e
punës njerëzore dhe prodhimi i tokës duhet të ketë
imponuar një barrë dërrmuese mbi njerëzit.
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6,1 – 7,51 Ndërtimi i tempullit
6,1-38 Ndërtesa. Ky kapitull nuk përmban gjithçka

që autori ka për të na treguar në lidhje me pajisjen e
tempullit. Ai përshkruan orenditë e tij në 7,13-51, pasi
dha një llogari për pallatin mbretëror të Solomonit.
Arsyeja për këtë rregullim mjaft të habitshëm të
materialit sugjerohet më poshtë.

Shënimi kronologjik i hapjes nuk daton fillimin e
punës ndërtimore vetëm në lidhje me mbretërimin e
Solomonit, por edhe për sa i përket kohës së kaluar
që nga Dalja nga Egjipti. Ka ndoshta dy arsye
kryesore për këtë. Së pari, ai fton krahasimin midis dy
ngjarjeve; sugjeron që ndërtimi i tempullit ishte një
ngjarje po aq domethënëse në historinë e Izraelit, sa
ajo që pa lindjen e kombit. Së dyti, duke e vendosur
projektin e tempullit në kontekstin e tij historik, ai na
kujton se Zoti është një Zot qëllimet e të cilit janë
përpunuar në histori dhe planet e të cilit shpesh janë
afatgjata. Premtimi i një vendi që ‘Zoti, Perëndia juaj
do të zgjedhë ... për të vendosur emrin e tij atje për
banesën e tij ‘(Lp. 12,5) mori shumë jetë për të gjetur
përmbushjen e tij.

Përshkrimi i tempullit dhe dekorimi i tij përmban
disa vështirësi për lexuesin modern. Ekzistojnë disa
terma arkitektonikë të cilët nuk janë të lehtë për t’u
përkthyer dhe shumë nga detajet janë të vështira për
t’u vizualizuar. Është për të ardhur keq që teksti nuk ka
ardhur deri tek ne i plotë me plane toke, lartësime
dhe përshtypjet e artistit!
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V. 2-10 përshkruajnë guaskën themelore të
ndërtesës. Ishte drejtkëndëshe dhe e rreshtuar në
një aks lindje-perëndim. Pjesa kryesore e ndërtesës,
e përbërë nga vendi i shenjtë (salla kryesore) dhe
shenjtërorja e brendshme (gjithashtu e quajtur Vendi
Më i Shenjtë; 16), ishte rreth 27 m i gjatë, 9 m i gjerë
dhe 13,5 m i lartë. Portiku ose hyrja (portiku) ishte e
njejta gjerësi me pjesën tjetër të ndërtesës dhe
shtonte edhe 4,5 m të tjera në gjatësinë e saj. Tri kate
dhomash u ndërtuan përreth (me përjashtim të hajatit)
dhe ishin gjysma e lartësisë së tempullit. Këta kishin
hyrjen e tyre në anën jugore dhe nuk lidheshin me
brendësinë e tempullit. Qëllimi i këtyre dhomave të
jashtme nuk është shpjeguar, por ato ishin ndoshta
për ruajtjen e rrobave dhe ofertave të caktuara, dhe
mbase të siguruara strehim për priftërinjtë në detyrë.
Drita hyri në tempull përmes dritareve që duhet të
ishin vendosur në gjysmën e sipërme të mureve, mbi
lartësinë e dhomave të jashtme. Ndërtesa ishte e
mbuluar me trarë dhe dërrasa kedri.

Gurët për tempullin ishin të gjithë të përgatitur
plotësisht në gurore, kështu që asnjë mjet hekuri nuk
u përdor në vendin e ndërtimit (7). Ky detaj i
çuditshëm, i cili ndërpret përshkrimin e dhomave të
jashtme, ka të ngjarë të ketë për qëllim të tregojë se
puna është bërë në përputhje me një urdhërim në
Dal. 20,25 (krh. Lp. 27,5-6). Kjo në të vërtetë ka të
bëjë me ndërtimin e altarëve dhe udhëzon që vetëm
gurët e pastruar (d.m.th. gurët në gjendjen e tyre
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natyrore, siç do të përdoreshin për të bërë një mur
me gurë të thatë) duhet të përdoren. Zejtarët e
Solomonit po ndërtonin një tempull, jo një altar, dhe
padyshim që ata ndiheshin të lirë të përdornin gurë të
prerë dhe të veshur në të gjithë. Por ata punuan në
frymën e urdhërimit të urdhërimit për përdorimin e
mjeteve, duke u siguruar që asnjë të mos ishte
përdorur në vendin e tempullit.

Brenda tempullit punimi i gurit ishte i mbuluar
plotësisht me panele druri, kedri në mure dhe tavan
dhe pisha në dyshemetë (15).

Shenjtërorja e brendshme duhet të ketë pasur ose
një dysheme të ngritur ose një tavan të rremë (ose të
dyja), duke ulur lartësinë e tij nga 9 m dhe duke e
bërë brendësinë e tij një kub të përsosur (20).
Panelet në mure ishin gdhendur për të portretizuar
lule dhe pemë, dhe muret, tavani dhe dyshemeja e të
gjithë ndërtesës ishin të gjitha të veshura me ar, ashtu
si altari i drurit të kedrit dhe kerubinët e mëdhenj prej
druri të ullirit të shenjtërores së brendshme. Këta
kerubinë ndoshta ngjanin me sfinkset me krahë të
njohura nga arti antik i Lindjes së Afërt. Shembuj
fenikas portretizojnë një krijesë me kokë njeriu, trup
kafshësh me katër këmbë dhe një palë krahë; ato
ndoshta japin një analogji të afërt me ato të prodhuara
nga mjeshtrit fenikas të Solomonit. Kerubim gjithashtu
paraqitej në një friz të gdhendur rreth mureve, së
bashku me palma dhe lule (29).
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Përdorimi i bollshëm i mbivendosjes së arit
tingëllon i jashtëzakonshëm, por në fakt ishte praktikë
e rregullt në zbukurimin e tempujve antikë të Lindjes
së Afërt. Motivet me të cilat u zbukurua tempulli i
Solomonit (pellgje, lule të hapura, palma dhe
kerubinë) ishin gjithashtu pjesë e repertorit të
përbashkët të artit antik të Lindjes së Afërme, dhe
madje edhe plani themelor i ndërtesës mund të
paralelizohet nga një numër arkeologjik zbulimet.
Tempulli i Solomonit ishte unik në qëllim, por jo në
konceptim. Në modelin e saj arkitektonik dhe
dekorimin artistik, ai pasqyroi shumë konventat e
kohës. Është një shembull i mrekullueshëm se si
elementet e një kulture mbizotëruese mund të
përdoren për adhurimin dhe lavdinë e Zotit.

Motivet e përdorura për të zbukuruar brendësinë e
tempullit mund të duket se shkelin të dytën nga dhjetë
urdhërimet, e cila ndalon bërjen e përfytyrimeve “të
gjithçkaje në qiell sipër ose në tokë poshtë” (Dal.
20,4). Ndoshta urdhërimi u kuptua që ndalonte krijimin
e shembujve vetëm kur ekzistonte rreziku që ato të
bëheshin objekte adhurimi dhe ky rrezik mendohej të
eleminohej në një tempull kushtuar adhurimit vetëm të
Zotit.

Pas përshkrimit të shenjtërores së brendshme (16,
19-21, 22b-28), tregimi lëviz përsëri jashtë, duke
përshkruar së pari dyert që mbyllnin shenjtëroren e
brendshme dhe pastaj dyert midis sallës kryesore
dhe hajatit. Më në fund, ne jemi çuar jashtë në oborrin
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e brendshëm (36), një term i paqartë që me sa duket
i referohet rrethinës së afërt të ndërtesës.

Një shënim i dytë kronologjik rrumbullakon
llogarinë, duke na kujtuar se kur filloi tempulli, duke na
treguar se kur u mbarua dhe duke na dhënë
kohëzgjatjen totale të projektit.

Ne ende nuk e kemi shqyrtuar fjalën e Zotit drejtuar
Solomonit, e cila qëndron e ngulitur në këtë tregim
(11-13). Kjo fjalë thuhet se ka të bëjë me këtë tempull
të cilin po e ndërtoni, por nuk përmban asnjë
referencë tjetër për tempullin. Cili është atëherë
qëllimi i tij? Natyra e kushtëzuar e premtimit të Zotit
ndaj Davidit, e bërë e qartë tashmë nga Davidi në 2,4,
tani ribëhet nga vetë Zoti me fjalë që e lidhin atë me
projektin e ndërtimit të tempullit. Perëndia do të jetojë
midis izraelitëve nëse Solomoni do të ecë sipas
statuteve të Zotit dhe do t’u bindet urdhrave të tij. Me
fjalë të tjera, ndërtimi i një tempulli nuk do të garantojë
praninë e Zotit mes popullit të tij. Zoti nuk mund të
zbutet dhe të mbahet në një kuti, sado madhështore
të jetë kutia. Prania e tij varet nga bindja dhe
posaçërisht tani nga bindja e Solomonit. Ndërsa këto
vargje nuk mund të kritikojnë ndërtimin e tempullit, ata
e vendosin projektin në perspektivë duke theksuar
çështjen më të madhe të bindjes.

7,1-12 pallati i Solomonit. Rrëfimi për tempullin dhe
orenditë e tij është i ndarë në dy pjesë me gjatësi
pothuajse të barabartë nga kjo llogari e shkurtër e
ndërtesave të pallatit të Solomonit. Ndërsa tempulli u
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ndërtua së pari dhe pastaj pallati (6,37 – 7,1; 9,10),
ne logjikisht mund të presim që tregimi i pallatit të
ndjekë kushtimin e tempullit në kap. 8. Por ne do të
shohim se autori kishte një arsye të veçantë për
vendosjen e saj këtu.

Menjëherë pas shënimit se tempullit u deshën
shtatë vjet për të ndërtuar (6,38) vjen informacioni që
Solomoni kaloi trembëdhjetë vjet duke ndërtuar
pallatin e tij (ndezur “shtëpia e tij”). Hebraishtja për
“shtëpinë e tij” ndodh dy herë në 7,1, duke theksuar
largimin nga “shtëpia [tempulli] i Zotit” (6,37). A ka
këtu kritikë të nënkuptuar të faktit se Solomoni kaloi
gati dy herë më shumë në shtëpinë e tij sesa bëri
ndërtimin e shtëpisë së Zotit? Krejt mundësisht, por
qëllimi kryesor i këtij pasazhi duket të jetë mjaft i
ndryshëm.

Davidi tashmë kishte ndërtuar një rezidencë në
Jerusalem me materiale të furnizuara nga Hirami i Tirit
(2 Sa. 5,11), por Solomoni kërkoi diçka në një shkallë
shumë më madhështore. Pesë ndërtesa të veçanta
përmenden në v. 2-8, Pallati i ‘Pyllit të Libanit,’ Salla e
Shtyllave ‘(një kolonadë), salla e fronit (e njohur edhe
si Salla e Drejtësisë, sepse froni i mbretit ishte
gjithashtu selia e tij e gjykimit, duke theksuar se ishte
si sundimtar që ai shpërndau drejtësinë), rezidencën
private të Solomonit dhe rezidencën private të vajzës
së faraonit. (Meqenëse ajo është e vetmja nga gratë
e Solomonit, vendbanimi i së cilës ishte pjesë e kësaj
kompleti ndërtesash, nënkuptimi është se ajo ishte
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gruaja kryesore e tij. Kjo sugjerohet edhe nga fakti që
ajo përmendet kaq shpesh, 3,1, 9, 16, 24; 11,1.)

Nuk na thuhet se si këto ndërtesa të ndryshme
lidhen me njëra-tjetrën. Ata me sa duket u bashkuan
për të formuar një kompleks të vetëm, pasi që ata
janë referuar kolektivisht si “shtëpia e tij” në v. 1.
Kompleksi i pallatit ishte dukshëm ngjitur me
tempullin me një kalim që lidhte të dy (krh. 2
Mbr.16,18). Nuk na janë dhënë përmasat e të gjitha
këtyre ndërtesave, por është e qartë se vetëm Pallati
/ Pylli i Libanit ishte më i madh se tempulli (2). I gjithë
kompleksi i pallatit duhet, pra, të ketë bërë xhuxh
tempullin në mënyrë spektakolare. Në kohën e
Jezusit tempulli masiv i ndërtuar nga Herodi i Madh
mbizotëroi në të gjithë Jerusalemin, por në kohërat
para mërgimit pallati mbretëror duhet të ketë qenë
ndërtesa më imponuese e qytetit. Dhe kjo është
ndoshta arsyeja pse autori e përshkruan atë aty ku e
përshkruan. Fizikisht pallati e bëri xhuxh tempullin, por
sipas rrëfimit të tij ai përshkruan xhuxh përshkrimin e
pallatit duke e rrethuar me përshkrime më të gjata të
tempullit dhe orendive të tij. Sipas këndvështrimit të
autorit, kjo rikthen perspektivën e saktë; sepse
tempulli ishte zemra e vërtetë e qytetit dhe e kombit.

7,13-47 Orenditë e tempullit, vepër e Hiramit,
mjeshtrit në bronz. Një adash i mbretit të Tirit, bir i një
babai fenikas dhe një nëne izraelite, u soll nga Tiri në
Jerusalem për të prodhuar orenditë prej bronzi për
tempullin. Aftësia e tij e jashtëzakonshme përmendet
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në fillim dhe ilustrohet mjaft me përshkrimet e
sendeve që ai bëri. Ashtu si në përshkrimin e vetë
tempullit, ka disa detaje të cilat është e vështirë të
ndiqen.

Rrëfimi i veprës së Hiramit për tempullin
paralelizohet në njëfarë mase me atë të punës së
Bezalelit për Tendën e shenjtë (Dal, 36 – 38) dhe
padyshim që synojmë të shënojmë paralelin më të
gjerë midis ndërtimit të Tendës së shenjtë dhe
ndërtesës të tempullit. Sidoqoftë, ndërsa Tenda e
shenjtë dhe pajisjet e tij u urdhëruan me hollësi nga
Zoti (Dal. 25 – 27, veçanërisht 25,9), këtu nuk bëhet
asnjë pretendim i tillë për tempullin ose orenditë e tij.

Qëllimi i dy shtyllave të mëdha (rreth 8 m të larta)
nuk është i qartë. Ata nuk mbështesnin asgjë, por
ishin të pavarur, të vendosur përpara portikut të
tempullit. Ata ishin në krye me kapitele të zbukuruara
me hollësi, në formë zambaku. Emrat e tyre, Jakin
dhe Boaz, janë diçka si një enigmë, por teoria më e
mundshme është se këto ishin fjalët hyrëse të dy
mbishkrimeve. Në bazë të shprehjeve të ndryshme
që gjenden në Psalmet është sugjeruar që
mbishkrimet mund të kenë lexuar përafërsisht si më
poshtë, “Zoti do të vendosë [jakin] fronin tënd për
gjithnjë”, dhe “Në forcën [boaz] të Zotit a do të
gëzohet mbreti “. Nëse kjo është e saktë, shtyllat
mund të kenë përkujtuar premtimet e Zotit në lidhje
me dinastinë Davidike. Ka më vonë sugjerime në
Mbretërit se kur mori fronin një mbret qëndroi pranë
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njërës prej këtyre shtyllave për t’u zotuar që të
mbante ligjet e besëlidhjes së Zotit (2 Mbr. 11,14;
23,3).

Arritja teknologjike më mbresëlënëse e Hiramit
ishte mbase baseni i madh prej bronzi me diametër
rreth 4,5 m i njohur si Deti. Ajo ishte mbështetur në
dymbëdhjetë dema të bronzit të vendosur në katër
grupe me tre, secili grup përballet me një nga pikat
kardinale. Sipas 2 Kr. 4,6, qëllimi i tij ishte të mbante
ujë për larje rituale nga priftërinjtë, por madhësia dhe
modeli i tij, si dhe emri i tij, sugjerojnë se ai ishte
simbolik, si dhe funksional. Ndërsa fuqia e Zotit gjatë
krijimit ishte shfaqur nga përmbajtja e tij e detit,
simboli i kaosit (shih figurën e gjallë të fjalës në Jb.
38,8-11), kështu që kjo tas gjigand nënkuptonte
përkrahjen e tij të rendit të krijuar dhe fuqinë e tij mbi
forcat e kaosit që e kërcënojnë atë.

Hirami bëri gjithashtu dhjetë stade të luajtshme, të
zbukuruara anash me luanë, dema dhe kerubinë, dhe
dhjetë legena të lëvizshëm që qëndronin mbi to. Këto
ishin gjithashtu për abdesin ritual dhe fakti që vendet
e tyre përmenden së bashku me atë të Detit (39)
sugjeron që ato ishin përdorur në lidhje me të.

V. 40-45 japin një përmbledhje të punës së Hiramit,
duke shtuar disa artikuj më të vegjël të cilët nuk
meritojnë përshkrime të hollësishme (tenxhere, lopata
dhe enë spërkatëse). V. 46 jep një aluzion tantalizues
për metodën e përdorur nga Hirami për të hedhur
produktet e tij. Seksioni mbyllet me theks të përtërirë
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në madhështinë e arritjes së tij, pesha e gjithë kësaj
pune bronzi nuk u përcaktua kurrë sepse kishte aq
shumë!

7,48-51 Orenditë e tempullit, sende prej ari. Lista e
sendeve prej ari që Solomoni kishte bërë për
tempullin (48-50) ngjan shumë me përmbledhjen e
punës së Hiramit në v. 40-45. Është sikur kemi këtu
një përmbledhje të ngjashme pa një llogari të detajuar
që t’i paraprijë asaj. Mjeshtri nuk quhet, përveç nëse
autori synon të kuptojmë se Solomoni i bëri këto
sende me duart e veta (gjë që duket e pamundur).
Solomoni gjithashtu kontribuoi në tempull sasi
argjendi dhe ari që më parë i ishin kushtuar Davidit.
Këto ishin ruajtur në thesaret e tempullit (ndoshta në
dhomat e jashtme), megjithëse qëllimi i tyre i synuar
nuk është i qartë. Në historinë e mëvonshme të
Jerusalemit këto thesare shpesh ishin burimi i haraçit
për mbretërit e huaj.

8,1-66 Kushtimi i tempullit
Ky kapitull i gjatë ndahet natyrshëm në shtatë

seksione.
8,1-2 Prezantimi dhe mbledhja e kuvendit. Një

mledhje e madhe njerëzish, përfaqësues i të gjithë
Izraelit, u rregullua për kushtimin e tempullit, i cili filloi
me instalimin e arkës së besëlidhjes në shenjtëroren
e brendshme. Vendosja ishte një festë në muajin e
shtatë, me sa duket Festa e Tëbanave, e cila, ashtu
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si festa e përshkruar këtu, zgjati shtatë ditë (65; krh.
Lv. 23,33-43).

8,3-13 Instalimi i arkës së besëlidhjes. Arka u soll
nga lagja e vjetër e Jerusalemit, i cili ishte i njohur si
Qyteti i Davidit (1) për ta dalluar atë nga zona e re
mbretërore dhe tempullit e ndërtuar nga Solomoni në
veri. Arka ishte vendosur atje «brenda Tendës që
Davidi kishte ngritur për të» (2 Sa. 6,17), një shprehje
që sugjeron që kjo tendë nuk ishte e njëjtë me
«Tendën e Takimit», relikti antik i shkretëtirës së
Izraelit periudhë e cila u soll në tempull me arkën.
Rrëfimi i transferimit të arkës në tempull, shoqëruar
me flijime, të kujton tregimin e transferimit të saj
origjinal në Jerusalem nga Davidi (2 Sa. 6,12-19). Por
kësaj here gjithçka ishte në një shkallë më
madhështore; Vendi i pushimit të arkës nuk do të
ishte një tendë, por tempulli i mrekullueshëm dhe
sakrificat përbëheshin nga dele dhe lopë që nuk
mund të numëroheshin (5).

Arka u instalua përfundimisht në shenjtëroren e
brendshme. Sipas autorit tonë, ai përmbante vetëm
dy pllaka guri që mbanin dhjetë urdhërimet, por relike
të tjera u mbajtën atje (ndoshta në një periudhë më të
hershme) sipas Heb. 9,4 (krh. Dal, 16,32-33; Nr.
17,8-10). Sidoqoftë, rëndësia e arkës nuk qëndronte
në atë që përmbante, por në faktin se ajo
nënkuptonte praninë e Zotit, ose më saktësisht
praninë e lavdisë së Zotit, me njerëzit e tij. Prandaj,
humbja e saj ndaj filistenjve në kohën e Samuelit u
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ankua me fjalët: “Lavdia u largua nga Izraeli” (1 Sa.
4,21-22) dhe psalmisti regjistron të njëjtën ngjarje
duke thënë që Zoti u dha “. .. lavdia e tij në duart e
armikut ‘(Ps. 78,61).

Lidhja midis arkës dhe pranisë së lavdisë së Zotit
është gjithashtu e dukshme në fragmentin aktual.
Ndërsa priftërinjtë që kishin mbartur arkën dhe e
kishin vendosur në vend u tërhoqën, lavdia e Zotit, e
dukshme si re, mbushi ndërtesën në mënyrë që
priftërinjtë të mos mund të kryenin shërbimin e tyre
për shkak të resë (10-11). Kjo i bën jehonë ngritjes së
parë të Tendës së shenjtë (që përmban arkën) nga
Moisiu: “Atëherë reja mbuloi Tendën e mbledhjes dhe
lavdia e Zotit mbushi Tendën e shenjtë. Moisiu nuk
mund të hynte në Tendën e Takimit. . . ‘ (Dal. 40,34-
35). Në të dy rastet, fenomeni tregonte pranimin dhe
miratimin e Zotit për atë që ishte bërë; siguroi një
shenjë të dukshme se lavdia e Zotit kishte zënë vend.
Por Zoti sovran nuk ishte i detyruar të banonte në
tempull. Pak para shkatërrimit të Jerusalemit dhe
tempullit, profeti Ezekiel pa në një vegim `lavdinë e
Zotit ‘duke u larguar nga Jerusalemi për shkak të
paudhësisë së rëndë të popullit të tij (Ezk. 11,23); kjo
më vonë u plotësua nga një vizion i mëtejshëm i
lavdisë së Zotit që kthehej për të hyrë në një tempull
të rivendosur në të ardhmen (Ezk. 43,4).

Rëndësia e kerubinëve me krahë të shtrirë tani
mund të vlerësohet më plotësisht. Një version më i
vogël i këtyre kerubinëve ishte vendosur në majë të
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arkës kur u bë për herë të parë, dhe hapësira midis
tyre ishte vendi ku Zoti ishte i pranishëm kur foli me
Moisiun (Dal. 25,18-22). Kerubimët e Solomonit
duket se i kanë zëvendësuar origjinalet, duke treguar
vendin ku do të qëndronte «lavdia» e Zotit. Hizkijahu
(hebr. Hizkija) më vonë foli për Perëndinë “i fronuar
midis kerubinëve” (2 Mbr. 19,15).

Në përgjigje të shfaqjes së resë, Solomoni bëri një
lutje të shkurtër kushtuese në formë poetike. Mund të
jetë duke thënë dy gjëra. Së pari, mund të shihet që
të proklamohet Zoti si Krijues i diellit dhe për këtë
arsye epror ndaj tij (një pohim i rëndësishëm në
funksion të faktit se vetë dielli adhurohej nga shumë
shoqëri të lashta). Së dyti, ai siguron një kontrast me
rreshtin tjetër, i cili thotë kështu që megjithëse Zoti
është Krijuesi i dritës, ai preferon të fshihet në
errësirën dhe errësirën e një reje. Lidhja midis kësaj
dhe v. 13 për fat të keq nuk është e qartë. Solomoni
mund të ketë shprehur një dëshirë që, përkundër
preferencës së tij për errësirë, Zoti do të qëndronte
në tempullin e tij madhështor ... përgjithmonë; ose ai
mund të ketë thënë se tempulli është plotësisht i
përshtatshëm për një Zot që preferon të mbetet
jashtë vështrimit. Por asnjë interpretim nuk përshtatet
me kënaqësi me pamjen e tempullit që gjendet në
lutjen më të gjatë që pason dhe duhet thjesht të
pranojmë se kuptimi është i pasigurt.

8,14-21 Solomoni i drejtohet kuvendit. Solomoni u
kthye nga tempulli për t’u përballur me turmën e
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madhe. Bekimi që ai dha (14) ka të ngjarë të kuptohet
si e tërë ajo që raportohet v. 15-21. Në fakt ai filloi me
fjalët ‘Bekuar qoftë Zoti. . . ‘, një mënyrë për të
shprehur lavdërimin për atë që kishte bërë Zoti;
domethënë, ai kishte “përmbushur me dorën e tij atë
që fliste me gojën e tij” (një interpretim pak a shumë
fjalë për fjalë i shprehjes në v. 15). Me fjalë të tjera,
Zoti e kishte treguar fjalën e tij si plotësisht të
besueshme. Pjesa tjetër e fjalimit shtrihet mbi këtë,
duke përmbledhur fjalët e Zotit drejtuar Davidit
përmes Natanit në lidhje me një djalë që do ta
zëvendësonte atë në fron dhe që do të ndërtonte
tempullin (2 Sa. 7,12-13).

Solomoni deklaroi se momenti i përmbushjes
kishte ardhur tani (20). Edhe pse ai nuk ishte i
rezervuar në lidhje me arritjet e tij (“Unë kam pasuar
Davidin ... Unë ulem në fron ... Unë kam ndërtuar
tempullin ... Unë kam siguruar një vend ...), Solomoni
pranoi se ajo ishte përfundimisht vepra e Zotit, sepse
gjithçka kishte ndodhur siç kishte premtuar Zoti.
Përpjekja njerëzore dhe sovraniteti hyjnor këtu
ndërthuren me hollësi.

Një koncept i ri i tempullit prezantohet në këtë
fjalim. Si dhe një vend për arkën (21) ajo është ‘një
shtëpi për Emrin e Zotit ‘(17, 20; përkthim fjalë për
fjalë, me shprehjet përkatëse në v. 16, 18-19). Kjo
bëhet një ide e rëndësishme në lutjen që pason.
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8,22-53 Lutja e Solomonit .
Solomoni nënkuptonte fillimin e një faze të re në

procedurë duke marrë një pozicion tjetër, duke
qëndruar përpara altarit dhe duke hapur duart drejt
qiellit. Hyrja në lutjen e tij (22-26) fillon duke i bërë
jehonë Lp. 7,9, por ai flet për besnikërinë e
besëlidhjes së Zotit posaçërisht në lidhje me Davidin.
Duke marrë premtimin e Zotit se dinastia e Davidit
nuk do të mbaronte kurrë, ai lutet që edhe kjo të
përmbushej. Në të njëjtën kohë, ai e pranon se
premtimi është i kushtëzuar nga sjellja e pasardhësve
të Davidit.

Por tempulli është tema e vërtetë e lutjes dhe
Solomoni e paraqet atë në v. 27-30. Ai e njeh
absurditetin e supozimit se Zoti mund të banojë në
tokë (27); sepse edhe pjesët më të larta të qiejve nuk
janë aq të mëdha sa ta mbajnë atë. Solomoni
sigurisht nuk ka asnjë iluzion se Zoti mund të
përmbahet disi në tempullin që ai ka ndërtuar. Lutja e
tij nuk është, pra, që Zoti të vendoset në tempull, por
përkundrazi që vëmendja e tij do të përqendrohet tek
ai për të dëgjuar lutjet e drejtuara drejt tij. Zoti do të
jetë akoma në “qiell, vendbanimi juaj” (30), por lutjet e
mbretit dhe të njerëzve do të pranohen në tempull.
Me fjalë të tjera, Solomoni lutet që tempulli të jetë
vendi i takimit për nevojën njerëzore dhe mëshirën
hyjnore. E gjithë kjo duket se përmbahet në nocionin
e Emrit të Zotit që është në tempull, një temë e cila
përsëritet shkurtimisht në v. 29. Koncepti i Emrit të
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Zotit që është në një vend (Lp. 12,5 etj.) Është, pra,
një mënyra e të shprehurit se Zoti është i pranishëm
në një kuptim të veçantë, por pa sugjeruar një pamje
të papërpunuar të kufizimit ose përmbajtjes së tij. Ajo
është e lidhur ngushtë me konceptin e ‘lavdisë’ së
Zotit, të cilin e gjetëm të lidhur me arkën.

Disa nga idetë në këtë fragment gjejnë homologët
e tyre DhR në personin e Jezusit, në të cilin Zoti në të
vërtetë banoi në tokë Gjn. 1,14), në të cilin u bë i
njohur “emri” i Zotit Gjn. 17,6, 26), dhe i cili e shpalli
veten të ishte tempulli i vërtetë dhe i fundit (Gjn. 2,19-
22). Në atë, mëshira hyjnore plotësonte nevojën
njerëzore në kuptimin më të thellë.

Seksioni tjetër i lutjes (31-51) përbëhet nga shtatë
kërkesa që parashikojnë rrethana të veçanta në jetën
e individëve ose të kombit. Këto shqetësime, betime
të betuara para altarit (31-32); humbja nga një armik
(33-34); thatësira (35-36); uria, murtaja etj. (37-40);
nevojat e një të huaji në tokë (41-43); dalja në betejë
(44-45); dhe robëria (46-51).

Shembujt e parë dhe të pestë kanë të bëjnë me
individët, ndërsa pjesa tjetër me kombin. E dyta, e
treta, e katërta dhe e shtata të gjitha përfshijnë
nevojën për falje dhe restaurim.

Cili është qëllimi i dhënies së shtatë shembujve të
rrethanave në të cilat njerëzit mund të luten drejt
tempullit? Ne duhet të vërejmë rëndësinë e numrit
shtatë në të gjithë DhV; duket se nënkupton
plotësinë, përmbushjen dhe përsosjen. (Numri shtatë
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ka një rol të rëndësishëm në kapitullin e tanishëm,
kushtimi i tempullit, i cili zgjati shtatë vjet për t’u
ndërtuar, u zhvillua në muajin e shtatë gjatë një feste
që zgjati shtatë ditë.) Ndoshta, atëherë, këto shtatë
shembuj kanë për qëllim të përfaqësojnë të gjitha
situatat e mundshme që mund të thërrasin lutjet e
individëve dhe të kombit. Të gjitha rastet janë të
mbuluara.

Lexuesit e parë të Mbretërve nuk do të kishin
vërejtur se peticioni më i gjatë dhe i fundit kishte të
bënte me situatën e tyre, robërinë në një tokë të huaj
(46-51). Për ta nxiti pendimin dhe mbajti shpresën e
faljes së Zotit dhe dhembshurinë e rrëmbyesve të
tyre. Sidoqoftë, nuk bëri ndonjë premtim të qartë
kthimi dhe restaurimi, dhe as nuk përmendi ruajtjen e
dinastisë së Davidit. Një aluzion i pakët që kthimi
mund të ndodhë përfundimisht përmbahet në
kujtesën që Zoti i kishte nxjerrë nga Egjipti, nga ajo
furrë e shkrirjes së hekurit (51). Ndërsa kjo
përmendej kryesisht si një bazë për faljen e Zotit,
mbase do t’u kishte dhënë të mërguarve një dritë
shprese se Zoti një ditë do të vepronte në një mënyrë
të ngjashme përsëri.

Ky peticion përfundimtar fillon me një pranim se
nuk ka askush që të mos mëkatojë (46). Meqenëse
kjo duhet të përfshijë Solomonin dhe pasardhësit e tij,
fraza është shtatzënë me kuptim, robëria që
parashikohet duket praktikisht e pashmangshme, për
cilën shpresë ekziston që një dinasti e mbretërve të
gabueshëm do të jetonte siç kërkon Zoti?
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Solomoni e përfundoi lutjen e tij me një lutje më të
përgjithshme që Zoti të dëgjonte gjithmonë kërkesat
e mbretit dhe të njerëzve njësoj. Pastaj thuhet arsyeja
për besimin e tij në kërkimin e një gjëje të tillë, Zoti i
kishte thirrur ata nga kombet që të ishin populli i tij i
veçantë. Veprimet e Zotit në të kaluarën, veçanërisht
ato veprime që shprehnin qartë qëllimet e tij, janë
baza e njerëzve të tij për besim në mëshirën e tij në
të tashmen dhe të ardhmen.

8,54-61 Solomon i drejtohet përsëri kuvendit.
Solomoni u kthye përsëri te njerëzit për t’i ‘bekuar’
edhe një herë. Ai u kujtoi atyre që Zoti i kishte
përmbushur të gjitha premtimet që i kishte bërë
Moisiut dhe u lut që Zoti të vazhdonte të ishte afër
popullit të tij për të ruajtur çështjen e tyre. Por dëshira
e Solomonit nuk ishte (ose të paktën jo vetëm) për
mirëqenien e njerëzve; ai u frymëzua nga një motiv
edhe më i lartë – një dëshirë e madhe për të parë
Zotin e lavdëruar në botë, në mënyrë që të gjithë
popujt e tokës të dinë se Perëndia e Izraelit është Zot
dhe se nuk ka asnjë tjetër (60). Kjo ndjenjë shprehet
gjithashtu në peticionin për të huajin që dëgjon për
madhështinë e Zotit dhe lutet drejt tempullit (41-43).
Më në fund, njerëzit u nxitën të bënin pjesën e tyre
duke qenë plotësisht besnikë ndaj mënyrave të Zotit.
Është me bindjen e gatshme të popullit të Perëndisë
që bota do të mësojë për karakterin e Zotit.

8,62-64 Flijime të mëtejshme. Siç i takonte një rasti
të rëndësishëm, u ofruan sasi të jashtëzakonshme të
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flijimeve të kafshëve (me sa duket të gjitha brenda një
dite!). Kjo ndodhi në mes të oborrit që qëndronte
përpara tempullit (njëlloj si “oborri i brendshëm” i
përmendur në 6,36?) Sepse ishte i vetmi vend ku
kishte mjaft vend. Nënkuptohet se Solomoni mori një
rol priftëror këtu, duke shenjtëruar oborrin dhe duke
kushtuar flijime, ashtu si Davidi kishte ofruar flijime kur
e solli arkën në Jerusalem (2 Sa. 6,17-18).

8,65-66 Përmbledhje dhe fundi i festës. I gjithë
Izraeli ishte përfaqësuar nga kuvendi; dhe duke
skicuar kufijtë veriorë dhe jugorë të mbretërisë së
Solomonit, autori e shfrytëzon rastin edhe një herë
për të lavdëruar mbretërimin e tij. Në ditën e tetë
njerëzit u kthyen në shtëpitë e tyre të gëzuar.

9,1-14 Përfundim për ndërtimin e tempullit
9,1-9 Zoti i përgjigjet lutjes së Solomonit .
Megjithëse kjo fjalë nga Zoti raportohet menjëherë

pas kushtimit të tempullit dhe është një përgjigje ndaj
lutjes së Solomonit me atë rast, autori e daton atë
pasi Solomoni kishte ndërtuar jo vetëm tempullin, por
edhe pallatin, i cili zgjati edhe trembëdhjetë vjet të
tjera (9,10). Ndërsa në 6,11 na thuhet thjesht se “fjala
e Zotit iu drejtua Solomonit” (ndoshta përmes një
profeti), këtu Zoti iu shfaq edhe një herë në një
ëndërr, si në Gibeon. Referenca për Gibeonin na
kujton se ditët e vendeve të larta tani kanë mbaruar –
ose duhet të ishin!

Zoti i thotë Solomonit se ai e ka pranuar lutjen e tij
dhe e ka vendosur emrin e tij në tempull për gjithnjë;
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kuptimi i kësaj shpjegohet përsëri në drejtim të
vëmendjes së Zotit që përqendrohet në tempull (3).
Kjo pasohet nga një referencë e tretë për natyrën e
kushtëzuar të premtimit për Davidin. Dhe është
referenca më e zymtë ende, sepse këtu ana negative
është e qartë. Solomonit i thuhet se çfarë do të
ndodhë nëse ai dhe njerëzit (ti je shumës, dhe shiko
v. 9) largohen nga rrugët e Zotit dhe adhurojnë
perënditë e tjera, kombi do të hiqet nga toka dhe
madje tempulli do të dëbohet nga Pamja e Zotit (7)
dhe do të bëhet një grumbull gërmadhash (8). Është
e qartë se premtimi se Emri dhe zemra e Zotit do të
ishin atje për gjithnjë u nënshtrohej të njëjtave kushte
si premtimi i një dinastie të përjetshme! Duke
theksuar rreziqet e mosbindjes, ky paralajmërim
solemn hedh një hije mbi pjesën tjetër të rrëfimit për
mbretërimin e Solomonit.

9,10-14 Marrëdhënie të mëtejshme me Hiramin.
Ashtu si tregimi i ndërtimit të tempullit fillon me
marrëdhëniet e Solomonit me Hiramin e Tirit (kap. 5),
kështu që përfundohet me një shënim të mëtejshëm
të veprimeve të tyre. Sidoqoftë, kësaj here, toni nuk
është aq pozitiv dhe kjo jo thjesht sepse regjistron një
burim të marrëdhënieve midis dy mbretërve.
Transferimi i Solomonit për njëzet qytete në Galile në
Hiram (në këmbim të një sasie të madhe ari, 14)
nënkupton që detyrimet e Solomonit nuk mund të
rriteshin më nga taksimi. A ishin bërë shumë bujare
projektet e tij të ndërtimit? Për më tepër, qytetet që iu



55

dhanë Hiramit nuk u takuan me miratimin e tij dhe ai e
quajti rrethin “toka e së keqes”. Nënkuptimi është se
lulëzimi i jashtëzakonshëm i gëzuar në Jerusalem nuk
u shtri në pjesët veriore të mbretërisë.

9,15 – 11,43 Madhështia dhe marrëzia
9,15-28 Projekte të ndryshme. Projekte të

ndryshme ndërtimi (qendra administrative, qytete
depo dhe instalime ushtarake) janë renditur në të
gjithë mbretërinë, të gjitha të ndërtuara nga puna e
detyruar e ngritur nga popullatat e huaja që mbeten
brenda kufijve të Izraelit (15-23). Ekspeditat detare në
Detin e Kuq u shfaqën gjithashtu midis ndërmarrjeve
të Solomonit, të ndërmarra me ndihmën e fenikasve
detarë. Qëllimi i tyre, Ofir, ndoshta qëndronte në
pjesën jugore të gadishullit Arabik ose në bregun
lindor të Afrikës (ose mund të ketë përfshirë pjesë të
të dyve). Një shënim i mëtejshëm mbi këto udhëtime
për ari ndodh në 10,11-12, ku ndërpret rrëfimin e
vizitës së mbretëreshës së Sheba. Atje flota quhet
“flota e Hiramit”, e cila jep të kuptohet që Solomoni e
la tregtinë e tij të Detit të Kuq kryesisht në duart
fenikase. Sidoqoftë, ndërmarrja i rikthehet lavdisë së
Solomonit, ashtu si sasia e arit, gurëve të çmuar dhe
drurit të almugut (me sa duket një lloj ideal për
gdhendje) që udhëtimet i sollën përsëri.

Referenca për kapjen e Gezerit nga faraoni (16)
godet një shënim të paqëndrueshëm. Pavarësisht
nga fuqia ushtarake e Solomonit (4,26), Gezeri (Josh.
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21,21) kishte mbetur në duart e kananasve derisa u
pushtua nga mbreti i Egjiptit dhe iu dorëzua si një
dhuratë martese vajzës së tij kur ajo u martua me
Solomonin.

10,1-13 Vizit a e mbretëreshës së Shebës .
Në këtë kapitull autori u rikthehet temave të lidhura

me mençurinë dhe pasurinë e Solomonit, duke i sjellë
ato në kulm përpara se të tregojë rënien e tij në
marrëzi. Kapitulli tregon se sa larg ishte përhapur
lajmi për mençurinë e Solomonit, thekson natyrën
superlative të kësaj mençurie dhe ilustron pasurinë
që i rrodhi Solomonit në formën e dhuratave dhe
homazheve nga sundimtarët e huaj.

Mbretëresha e Shebës (në jug të gadishullit arabik)
bëri udhëtimin e saj të gjatë për të vizituar Solomonin
sepse kishte dëgjuar për famën e tij dhe lidhjen e tij
me emrin e Zotit (1). Një përkthim më i drejtpërdrejtë
do të ishte se ajo kishte dëgjuar për “famën e
Solomonit në lidhje me emrin e Zotit”. Ndërsa kjo
mund t’i referohej tempullit, ka shumë të ngjarë të
përmbledhë gjithçka që kishte arritur Solomoni,
sepse ai e kishte arritur atë si sundimtari i caktuar dhe
i fuqizuar nga Zoti. Mbretëresha erdhi ta shihte vetë
mbretin e famshëm dhe ta provonte me gjëegjëza
(një përkthim më i mirë se pyetjet e vështira).
Përmbajtja e pyetjeve të saj nuk është zbuluar; e
rëndësishme është që Solomoni ishte në gjendje t’u
përgjigjej të gjithëve dhe nuk kishte asgjë që ai të
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mos mund ta shpjegonte për kënaqësinë e saj. Ajo
gjithashtu ishte jashtëzakonisht e impresionuar nga
luksi i oborrit mbretëror dhe (i ndezur) “shtëpia që ai
kishte ndërtuar”. (A do të thotë kjo pallati mbretëror,
apo tempulli?) Pasi e lavdëroi me fjalë bujare, ajo i
dha atij dhurata prej ari, erëza dhe gurë të çmuar,
duke shtuar kështu më tej pasurinë mjaft e madhe të
Solomonit.

10,14-29 Më shumë shembuj të pasurisë dhe
famës. Të ardhurat e Solomonit në ar përmblidhen
dhe mësojmë se mbretëresha e Shebës nuk ishte e
vetmja sundimtare arabe që grumbulloi pasuri mbi të;
ai mori ar nga të gjithë mbretërit arabë (15).
Perandoria e Solomonit ishte aq e vendosur sa ai
kontrollonte rrugët kryesore të tregtisë në veri nga
gadishulli arabik, dhe shumica e pasurisë së tij në ar
ndoshta buronte nga ai fakt. Tregtarët arabë u
detyruan ose të tregtonin drejtpërdrejt me Solomonin
ose të paguanin për hyrjen në pikat në veri. Ne mund
të mendojmë se marrëveshjet e favorshme tregtare
ishin ndër shumë gjëra të papërmendura që
mbretëresha e Shebës i kërkoi Solomonit (13).

Për të ilustruar se si u bë ari i zakonshëm gjatë
mbretërimit të Solomonit, autori tregon për fronin e tij
të gdhendur në mënyrë të hollësishme dhe të
zbukuruar të veshur me ar dhe përmend sendet
shtëpiake prej ari në pallatin mbretëror. Për më tepër,
anijet tregtare që operonte Solomoni së bashku me
Hiramin sollën përsëri ari dhe argjendi nga udhëtimet
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e tyre tre-vjeçare, si dhe kafshë fildishi dhe kafshësh
ekzotike.

Mençuria e Solomonit dhe fama e tij në botën
antike janë përmbledhur për ne në v. 23-25. Këtu
mësojmë se vizita e mbretëreshës së Shebës ishte
vetëm një nga shumë nga të huajt që u bënë në
oborrin e Solomonit; ata erdhën për të dëgjuar
mençurinë e tij dhe e derdhën me dhurata (përfshirë,
natyrisht, më shumë argjend dhe ar).

Më në fund, Solomoni importoi kuaj dhe qerre,
duke eksportuar këto të fundit në mbretëritë në veri të
perandorisë së tij ekonomike dhe duke grumbulluar të
dyja për përdorimin e tij (26).

Të gjitha këto copa informacioni janë të endura në
një sixhade jashtëzakonisht mbresëlënëse. Por
punimi i dorës së autorit përfshin edhe një fije tjetër.
Një varg kritikash kalon pothuajse i padukshëm në të
gjithë këtë seksion. Dispozitat e Lp. 17 në lidhje me
stilin e jetës së një mbreti izraelit jehonë këtu me
hollësi. “Ai nuk duhet të grumbullojë sasi të mëdha
argjendi dhe ari” (Lp. 17,17); këtë bëri Solomoni.
“Mbreti ... nuk duhet të marrë një numër të madh
kuajsh për vete ose t’i bëjë njerëzit të kthehen në
Egjipt për të marrë më shumë prej tyre. . . ‘ (Lp.
17,16); Solomoni sigurisht që bëri edhe të parin dhe
ndoshta edhe të dytin, sepse kuajt e tij ishin importuar
nga Egjipti (28). Me fjalë të tjera, duket se autori i
Mbretërve jo vetëm që e lavdëron Solomonin në këtë
fragment, por edhe e kritikon atë. Madhështia e tij u
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arrit pjesërisht duke tejkaluar përcaktimet e Ligjit të
Zotit. Në funksion të paralajmërimit solemn të dhënë
në kapitullin e mëparshëm, ky fragment bie këmbanat
e alarmit!

11,1-8 Marrëzia e Solomonit .
Por kjo është vetëm gjysma e historisë. Autori tani

zbulon se Solomoni kishte shumë gra përveç vajzës
së faraonit. Përsëri kjo kujton një ndalim në Ligjin e
Përtërirë, “Ai nuk duhet të marrë shumë gra,
përndryshe zemra e tij do të mashtrohet” (Lp. 17,17).
Fija jo kritike e kritikës tani bëhet qartë e dukshme.
Këto ishin gra të huaja, nga kombet me të cilat
martesa e ndaluar ishte e ndaluar në Ligjin e Përtërirë
(v 2 përmbledh Lp. 7,3-4). Në pjesën e fundit të
mbretërimit të tij, Solomoni ndërtoi vende të larta ku
gratë e tij të huaja mund të adhuronin perënditë e tyre
vendase (7-8), dhe përkushtimi i tij ndaj Zotit u
dobësua (4-5). Kjo është ironia përfundimtare, mbreti
që ndërtoi tempullin, duke i bërë vendet e larta të
vjetruara, vazhdoi të ndërtonte vetë vende të larta –
dhe për adhurimin e perëndive të tjera! Dy herë në
këto vargje na thuhet se duke u sjellë në këtë mënyrë
Solomoni nuk arriti ta përmbushë angazhimin me
gjithë zemër të treguar nga Davidi (4,6) – një kërkesë
e shprehur qartë në 9,4. Faza duket e vendosur për
një katastrofë të menjëhershme. 11,9-13 vendimi i
Zotit. Këtu Zoti i flet Solomonit për herë të katërt dhe
të fundit. Na kujtohet që Zoti i ishte shfaqur dy herë,
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duke theksuar se Solomoni kishte marrë përfitime
shumë të veçanta. Por, përkundër këtyre takimeve
personale me Perëndinë e Izraelit, Solomoni ishte
larguar nga ndjekja e tij. Fatkeqësia ishte vërtet në
rrugën e saj. Por për hir të Davidit do të shtyhej deri
në mbretërimin e pasardhësit të Solomonit dhe kur të
vinte nuk do ta privonte nga e gjithë mbretëria. Me
fjalë të tjera, zotimet që Zoti më parë i kishte bërë
Davidit do të respektoheshin ende, por në një formë
të ndryshuar në mënyrë drastike për shkak të
mosbindjes së Solomonit.

11,14-25 Ngrihen kundërsht arët .
Solomoni më parë kishte deklaruar se nuk kishte

kundërshtarë (5,4), por këtu ai fitoi dy. (Fjala hebraike
e përkthyer si kundërshtar në 11,14 dhe 23 është e
njëjtë me atë në 5,4.) Edhe pse Zoti kishte njoftuar se
fatkeqësia nuk do të godiste deri pas vdekjes së
Solomonit, retë e stuhisë filluan të mblidheshin gjatë
jetës së tij. Perandoria e krijuar nga Davidi filloi të
ndahej në skajet kur Edomi në jug dhe Siria në veri u
bënë shtete armiqësore. Marrëdhënia e ngrohtë
midis Hadadit të Edomit dhe faraonit egjiptian bën një
shënim edhe më ogurzi.

11,26-40 Rebelimi i Jerovamit .
Jerovami paraqitet si një udhëheqës i aftë, të

besuar nga Solomoni me tërë forcën e punës të
fiseve veriore. Ahijahu është i pari nga një numër
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profetësh në 1 dhe 2 Mbretër që ndërhynë për të
ndryshuar rrjedhën e trashëgimisë dinastike. Profecia
e tij u zbatua në një mënyrë tipike për profetët DhV, ai
simbolikisht grisi mantelin e tij të ri dhe e nxiti
Jerovamin të merrte dhjetë nga dymbëdhjetë copat.
Fjalët e tij shpjeguan kuptimin e veprimeve të tij, Zoti
do të shqyente mbretërinë nga dora e Solomonit dhe
do t’i jepte Jerovamit dhjetë fise. Deklarata që një fis
do të mbetet për të sunduar i biri i Solomonit është
çuditëse; sepse kur të merren dhjetë fise nga
dymbëdhjetë, duhet të mbeten dy! Një zgjidhje e
mundshme është që fisi i vetëm të mos jetë Juda,
por Benjamin, i cili vazhdoi të ishte i lidhur me Judën
kur mbretëria u nda. Vetë Juda nuk kërkon ndonjë
përmendje, sepse gjithsesi ishte fisi i shtëpisë
mbretërore, dhe kështu supozohet të vazhdojë
kontrollin e saj.

Adhurimi i hyjnive të huaja është dhënë përsëri si
arsye për humbjen që do të ndodhte në shtëpinë e
Davidit, por këtu nuk është vetëm Solomoni ai që
është fajtor, por ata (33), duke nënkuptuar që njerëzit
në përgjithësi kishin rënë në të njëjtën gjynah.
Versionet greke, latine dhe siriane kanë “ai” në vend
të tyre, duke iu referuar Solomonit në v. 31 dhe
kështu duke iu përmbajtur tonit të v. 9-13, ku vetëm
Solomoni akuzohet për pabesi. Këto versione mund
të ruajnë leximin origjinal, por nëse hebraisht “ato”
janë origjinale, ne duhet të konkludojmë se marrëzia e
Solomonit ishte pjesë e një trendi më të gjerë, të cilin
shembulli i mbretit madje mund të ketë filluar.
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Për ironi të fatit, profecia e Ahijahut ndaj Jerovamit
në v. 37-38 i bën jehonë premtimit që Zoti më parë i
kishte bërë Solomonit (9,4-5).

Ose sepse Solomoni disi dëgjoi për profecinë e
Ahijahut, ose sepse Jerovami bëri disa lëvizje për të
kërkuar pretendimin e tij për fiset e veriut, Solomoni u
përpoq ta vriste atë dhe ai u arratis në Egjipt. Kështu
Jerovami u bë një mërgim nga atdheu i tij, ashtu si
kishin qenë kundërshtarët e tjerë të Solomonit.
Faraoni tani quhet Shishak. Ai është Shoshenq I
(945-924 pes), themelues i Dinastisë Njëzet e dytë të
Egjiptit, i cili më vonë dërgoi trupa kundër Jerusalemit
(14,25-26).

11,41-43 Vdekja e Solomonit .
Megjithëse mbretërimi i Solomonit kishte qenë i

jashtëzakonshëm, njoftimi për vdekjen e tij është i një
forme të thjeshtë që përdoret zakonisht te Mbretërit.
Ai i referohet lexuesit tek një burim i informacionit të
mëtejshëm dhe jep me forcë vendin dhe gjatësinë e
mbretërimit, njoftimin e varrimit dhe emrin e
pasardhësit të tij.

Në një kuptim, mbretërimi i Solomonit kishte filluar
një epokë të re, sepse ai kishte ndërtuar tempullin
dhe kështu kishte transformuar adhurimin dhe jetën e
kombit. Por në një kuptim tjetër, ai i dha fund një
epoke; për shkak të mosbindjes së tij ai ishte mbreti i
fundit që sundoi mbi të gjitha fiset izraelite.
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12,1 – 16,29 Dy mbretëritë, nga vdekja e
Solomonit deri në mbretërimin e Omrit në Izrael

12,1 – 14,31 Lindja e dy mbretërive
12,1-24 Mbretëria ndahet. Do të dukej që

Rehovami duhej të vlerësohej mbret veçmas nga
fiset veriore para se ceremonitë e tij të pranimit të
ishin të plota. Në këtë ai po ndiqte një model të
vendosur nga Davidi, i cili fillimisht u bë mbret mbi
Judën (2 Sa. 2,4) dhe më vonë u bë mbret mbi
Izraelin (2 Sa. 5,3). Na kujtohet se as Davidi, as
Solomoni nuk ishin përpjekur të bashkonin Judën dhe
Izraelin në një entitet të vetëm (shih më lart në 4,20).
Solomoni me sa duket kaloi nëpër një proces të
ngjashëm duke u vlerësuar nga Izraeli, megjithëse
nuk përmendet për të. Në kohën e Rehovamit,
Shekemi, në zemër të vendit kodër verior, ishte vendi
për ngjarjen.

Fiset veriore i kërkuan Rehovamit të përmbushte
një kusht para se ta pranonin atë si mbretin e tyre. Ata
gjithashtu kishin një sundimtar alternativ të
disponueshëm në personin e Jerovamit, i tërhequr
nga Egjipti pas vdekjes së Solomonit. Mësojmë se
nën Solomonin fiset veriore kishin pësuar një zgjedhë
të rëndë dhe punë të ashpër (4). (Më parë kemi
vërejtur të dhëna të ndryshme se kjo kishte qenë rasti
dhe këtu e gjejmë të konfirmuar nga zëdhënësit e
Izraelit.) Izraeli do t’i shërbente Rehovamit vetëm
nëse ai pranonte ta hiqte këtë barrë.
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Në fillim Rehovami duket se vepron me maturi. Ai
nuk bën asnjë përgjigje të menjëhershme, por kërkon
tre ditë për t’u konsultuar me këshilltarët e tij. Pleqtë,
të cilët i kanë shërbyer Solomonit, e këshillojnë
Rehovamin të pranojë kërkesën e njerëzve.
Sidoqoftë, burrat e brezit të vetë Rehovami japin
këshilla të ndryshme, domethënë që ai duhet të
plotësojë kërkesat e njerëzve me kërcënimin e një
trajtimi edhe më të ashpër. Fjala hebraike që
përshkruan këta të rinj (8, 10, 14) në të vërtetë do të
thotë «djem të rinj» apo edhe «fëmijë»; sipas
mendimit të autorit ata e meritojnë këtë përshkrim
sepse këshillat e tyre janë kaq naive. Dhe janë këta,
fëmijë, këshillat e të cilëve Rehovami vendos të
ndjekë. Duke refuzuar këshillën e të moshuarve që i
kanë shërbyer Solomonit, Rehovami i ktheu shpinën
depozitës së fundit të mençurisë së Solomonit dhe
përqafoi marrëzinë. Fati i mbretërisë është vulosur.

Stili i ashpër dhe konfrontues i Rehovam ishte një
shfaqje e forcës që fshehu dobësinë. Mençuria e
Solomonit kishte humbur, por Rehovami nuk tregoi
aspak mençuri. Përpjekja e tij për të rifituar iniciativën
u keqtrajtua në mënyrë të pashpresë dhe Izraeli u
rrëzua nga kapja e tij.

Thirrja e tubimit që Izraeli kishte përdorur gjatë
rebelimit të tij abortiv kundër Davidit (2 Sa. 20,1) u
përplas në fytyrën e tij (16).

Nuk është e qartë nëse Adonirami (18) u dërgua
për të negociuar më tej ose për të përdorur forcë nuk
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është e qartë, por vendosja e punëve në duart e
njeriut që ishte në krye të punës së detyruar ishte në
rastin më të mirë një akt tejet provokues. Nuk është
për t’u habitur, ajo rezultoi në vdekjen e Adoniramit.
Ndërkohë, Jerovami u bë mbret i Izraelit (20).

Duke u kthyer me nxitim në Jerusalem, Rehovami
ngriti një ushtri nga fiset e Judës dhe Benjaminit dhe
u përgatit për të bërë luftë. Sidoqoftë, profeti
Shemaia i dha fund ndërmarrjes, duke sjellë një fjalë
nga Zoti që e ndaloi atë të veprojë (22-24). Ishte vetë
Zoti ai që e kishte ndarë Izraelin nga Juda dhe, për të
paktën për momentin, ai kishte mbrojtjen e tij.

Rrëfimi thur kështu së bashku dimensionet
njerëzore dhe hyjnore të dramës. Rehovami kishte
vepruar budalla dhe kishte ndjekur këshilla të këqija
dhe Izraeli ishte në rebelim kundër shtëpisë së
Davidit (19); por shpjegimi përfundimtar është se Zoti
qëndroi prapa skenave duke drejtuar ngjarje. Kështu
që mbreti nuk e dëgjoi popullin, sepse kjo ngjarje
ishte nga Zoti, për të përmbushur fjalën që Zoti kishte
thënë ... (15). Qeniet njerëzore kanë lirinë për të qenë
të bindur ose të pabindur, për të vepruar me mençuri
ose marrëzi, por kjo liri përmbahet në sovranitetin e
Zotit. Në veçanti, autori thekson shumë herë që
ngjarjet e shpallura nga Zoti përmes profetëve të tij
ndodhin gjithmonë.

12,25-32 Gabimi i Jerovamit. Jerovami vendosi
mbretërinë e tij të re në dy mënyra. Së pari, ai forcoi
dy qytete kryesore, Shekem dhe Peniel (ky i fundit
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për t’i siguruar atij një qendër administrative dhe
mbrojtëse në lindje të Jordanit). Së dyti, ai riorganizoi
jetën e adhurimit të Izraelit. Marrëveshjet e tij u
motivuan nga frika se nëse njerëzit do të bënin vizita
të rregullta në tempullin në Jerusalem, besnikëria e
tyre do të kthehej te Rehovami. Për ta parandaluar
këtë, ai krijoi qendra alternative kulturore brenda
Izraelit, një në Dan dhe një në Betel, duke shënuar
kufijtë veriorë dhe jugorë të mbretërisë. Frika e tij
tregoi një mungesë besimi në premtimin e Zotit të
dhënë përmes Ahijahut, se nëse ai do të qëndronte i
bindur Zoti do të krijonte për të një dinasti të
përjetshme (11,37-38).

Sidoqoftë, Jerovami ishte fajtor për më shumë
sesa një mosbesim. Viçat e artë që ai ngriti në Betel
dhe Dan i çuan njerëzit në idhujtari (28-30). Është e
pamundur të rindërtohet qëllimi i vërtetë i Jerovamit
në vendosjen e këtyre përfytyrimeve. Në artin e
Lindjes së Afërt të lashtë nuk ishte e pazakontë që
një perëndi të portretizohej duke qëndruar në anën e
pasme të një demi. Prandaj është e mundur që
Jerovami të ketë synuar viçat e artë për të
përfaqësuar vendin ku Zoti ishte vendosur në fron,
dhe se ai kurrë nuk ka dashur që ata të bëhen objekte
adhurimi vetë. (Në të njëjtën mënyrë, kerubinët në
tempullin e Solomonit kishin për qëllim të tregonin
vendin ku Zoti ishte i pranishëm; shih më lart në 8,3-
13.) Fjalët e tij në v. 28 janë po aq të paqarta sa vetë
viçat, sepse ata mund të të përkthehet: Këtu janë



67

perënditë tuaja ... ose ‘Këtu është Zoti juaj ... ‘. Por
cilado qofshin synimet origjinale të Jerovamit, autori
raporton gjithçka në dritën e faktit se kjo gjë u bë
mëkat. Prandaj, me siguri kemi për qëllim të shohim
një lidhje midis fjalëve të Jerovamit në v. 28 dhe
ftesës për të adhuruar viçin e artë në Sinai në Dal.
32,4 Për më tepër, sipas mendimit të autorit nuk
mund të ketë vend të ligjshëm për adhurimin e Zotit
jashtë Jerusalemit. Jerovami më tej e shtoi mëkatin e
tij duke ngritur faltore më të vogla në vende të larta
dhe duke i pajisur me një priftëri të paligjshme (31-
32).

12,33 – 13,10 Vizita e një njeriu të Zotit nga Juda.
Ndër reformat kultike të Jerovamit ishte krijimi i një
festivali në muajin e tetë, si festivali i mbajtur në Judë
(12,32), që ndoshta do të thotë se ishte versioni i
Izraelit i Festës së Tendave, i festuar në muajin e
shtatë (Lv. 23,33 -43). Ndërsa Jerovami mund të ketë
qenë duke synuar qëllimisht t’i jepte Izraelit tradita të
veçanta fetare, mund të ketë qenë edhe një arsye
praktike për datën e mëvonshme. Festa e Tendave
duhej të fillonte kur të mbaronte korrja e verës (Lv.
23,39), dhe kjo do të kishte qenë më vonë në Izrael
sesa në Juda për shkak të ndryshimeve të vogla në
terren dhe klimë.

Ardhja e një njeriu anonim të Zotit nga Juda ndodhi
ndërsa Jerovami ishte duke e themeluar këtë festival
me sakrifica në Betel. Sidoqoftë, fjalët e profetit nuk
ishin kundër festivalit, por kundër altarit të Betelit. Nuk
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ka as një fjalë dënimi për viçin e artë, mbase ai ende
nuk kishte marrë ngjyrat e tij të idhujtarisë. Arsyeja për
misionin e profetit ishte thjesht se faltorja ekzistonte
fare si një alternativë ndaj tempullit në Jerusalem.

Beteli ishte një vend me shoqata të lashta në
historinë e Izraelit (shih Gjn. 28) dhe u bë më i
popullarizuari dhe më i rëndësishmi nga dy vendet e
shenjta të Jerovamit. Por profeti deklaroi se adhurimi
në altarin e Betelit do të vinte në një fund të
dhunshëm nga njëfarë Joshija, një anëtar i ardhshëm
i dinastisë së Davidit. Kjo profeci nuk do të
përmbushej për më shumë se tre shekuj; atëherë
Joshija më në fund hoqi çdo gjurmë të adhurimit të
paligjshëm dhe idhujtar në të gjithë territoret e Izraelit
dhe të Judës. Me pak fjalë, profecia na jep një
vështrim të fundit të çështjes, edhe kur filloi rënia e
trishtuar e Izraelit.

Konfirmimi i së vërtetës së profecisë u dha
menjëherë kur altari u nda dhe derdhi hirin e tij.
Jerovami, i tërhequr nga kjo dhe nga tharja e papritur
e krahut, kërkoi ndërmjetësimet e profetit dhe
shëndeti i tij u rivendos. Jerovami duket se është
prekur thellësisht nga kjo demonstrim i fuqisë së Zotit
mbi jetën dhe vdekjen dhe i ofroi njeriut të Zotit
mikpritje; por, duke iu bindur udhëzimeve të Zotit,
profeti e refuzoi atë në terma shumë të fortë. A ishte
për të ilustruar mospranimin e Zotit për atë që po
bëhej në Izrael që shërbëtori i tij nuk u lejua të hante
ose të pinte atje? Kjo është një arsye e mundshme,
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por një shpjegim edhe më tërheqës është se bindja e
tij e vendosur do të ishte një shenjë e mëtejshme për
mbretin, një kujtesë e bindjes që duhet të kishte
karakterizuar jetën dhe mbretërimin e tij.

13,11-34 Vdekja e njeriut të Zotit. Historia e njeriut
të Zotit merr një kthesë të papritur me shfaqjen e
profetit të vjetër të Betelit. Kur dëgjoi ngjarjet në altar,
profeti nga Beteli bëri ofertën e tij të mikpritjes, e cila
në fillim u refuzua për të njëjtat arsye si më parë. Por
ky profet ishte i vendosur që njeriu i Zotit do të
kalonte kohë nën çatinë e tij (nuk na thuhet pse) dhe
iu drejtua gënjeshtrës për ta bindur atë për ta bërë
këtë. Ai pretendoi se Zoti i kishte folur dhe i
kundërshtoi udhëzimet e tij të mëparshme.

Historia nuk na jep asnjë arsye të mendojmë se
profeti i Betelit ishte një nga ata që rregullisht
‘profetizojnë gënjeshtra’, duke shpallur fantazitë e tyre
në vend që të raportonin me besnikëri fjalën e Zotit
(krh. Je. 23,16; 27,9-16). Në të vërtetë, ky profet mori
dhe dha një fjalë të mirëfilltë nga Zoti në v. 20-22. Me
pak fjalë, ai thjesht portretizohet si një profet që tha
një gënjeshtër. Por ishte një gënjeshtër e cila i kushtoi
jetën njeriut të Zotit. Profeti i vjetër lajmëroi vdekjen
që do ta godiste si rezultat i mosbindjes së tij dhe
fjalët e tij u përmbushën shpejt. Profeti i Betelit ishte
atëherë i penduar dhe i dha mbështetjen e tij
mesazhit të njeriut të Perëndisë në lidhje me altarin.

Si duhet ta kuptojmë këtë histori të çuditshme dhe
tronditëse? Ne shohim një profet duke dhënë një fjalë
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e cila ishte një gënjeshtër, dhe një profet tjetër duke e
besuar atë, përkundër udhëzimeve që Zoti i kishte
dhënë më parë. Në një nivel, historia ilustron qartë
vështirësinë që nganjëherë përfshihet në dallimin e
fjalës së vërtetë të Zotit. Në një nivel tjetër, ai
nënvizon rëndësinë e bindjes së patundur. Në lidhje
me këtë njeriu i Zotit vazhdoi të ishte një shenjë për
Jerovamin dhe për Izraelin; sepse fundi i tij tragjik
ishte një paralajmërim se mosbindja mund të çonte
në vdekje – vdekjen e të gjithë kombit. Në një nivel të
tretë, historia tregon se profecia është e
parevokueshme; fjala e Zotit ka fuqi krijuese, duke
formësuar ngjarjet dhe duke i çuar drejt përmbushjes
së saj. Ky është mësimi i marrë nga profeti i Betelit
(32).

Sidoqoftë, Jerovami nuk e mësoi mësimin. Ngjarjet
kishin treguar pa dyshim se altari në Betel ekzistonte
në kundërshtim me vullnetin e Zotit, por Jerovami
vazhdoi në mëkatin e tij (33), një mëkat që
përfundimisht do të çonte në shkatërrimin e plotë të
Izraelit (34).

14,1-20 Jerovami dhe profeti Ahija .
Mësojmë këtu për herë të parë që Jerovami kishte

një grua dhe djem dhe se rezidenca e tij mbretërore
ishte në Tirzah (17), rreth 6 milje (10 km) në veri-lindje
të Shekem.

Për të zbuluar se cili do të ishte rezultati i një
sëmundjeje që mundonte një nga djemtë e tij,
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Jerovam dërgoi gruan e tij tek profeti Ahija me një
dhuratë. Duket se ka qenë mjaft normale që njerëzit
të konsultohen me një profet kur dëshirojnë
informacion dhe të paguajnë për shërbimet e tij (krhs.
1 Sa. 9,3-9). Gruaja e Jerovamit nuk po bënte asgjë
të jashtëzakonshme dhe nuk është e qartë pse i
duhej një maskim për udhëtimin e saj në Shilo. Nëse
do të kishte për qëllim të mashtronte Ahijen,
stratagema ishte e padobishme, pjesërisht sepse
plaku nuk mund të shihte më, por kryesisht sepse
Zoti i kishte thënë paraprakisht se kush po vinte dhe
pse! Në kontekstin e historisë, motivi i maskimit nuk
është aq i rëndësishëm sa fakti që një profet i verbër
mund të ‘shohë përmes tij’. Këtu, si në kapitullin e
mëparshëm, ne zbulojmë se profetët e Zotit nuk
duhet të tremben.

Abija kishte një fjalë nga Zoti për Jerovamin, dhe ai
e dha atë para se vizitori i tij madje të kishte një shans
për të folur. Ashtu si Davidi, Jerovami ishte rritur nga
Zoti për të qenë udhëheqësi i tyre (7) dhe, si Davidi,
ai mori një mbretëri që më parë i përkiste dikujt tjetër
(8); por aty përfundon krahasimi. Ndryshe nga Davidi,
ai nuk e kishte ndjekur Zotin me gjithë zemër. Në të
vërtetë, ai kishte bërë një të keqe të madhe, duke
injoruar Zotin (ti më ke ... shtyrë pas shpine) dhe duke
e udhëhequr popullin në idhujtari (9).

Kaq për vendimin. Fjalia vijon dhe ka katër pjesë të
saj. Së pari, të gjithë meshkujt e familjes së Jerovamit
do të shfaroseshin. Premtimi për një dinasti të
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qëndrueshme ishte i kushtëzuar (11,38) dhe tani u
anulua në terma të tmerrshëm. Së dyti, djali që ishte i
sëmurë do të vdiste. Vetëm ai nga bijtë e Jerovamit
do të merrte një varrim dhe zi të duhur, sepse Zoti i
kishte gjetur ca të mira. Është thellësisht ironike që
drita e vetme e dritës në këtë profeci ndryshe të errët
vjen në parashikimin e vdekjes së këtij djali. Së treti,
Zoti do të ngrinte një mbret të ri për Izraelin i cili do të
ekzekutonte gjykimin mbi shtëpinë e Jerovamit. Dhe
së fundmi, Izraeli si një i tërë ishte përfundimisht i
dënuar për shkak të farërave të idhujtarisë që
Jerovami kishte mbjellë. Kombi do të shpërndahej në
toka përtej lumit (d.m.th. Eufrat) dhe kështu do të
pushonte së ekzistuari. (Për referencën në polet e
Ashera në v. 16, shih më poshtë në v. 22-24.)

Profecia e Ahijahut ofron një pamje të trishtueshme
të potencialit të shkatërruar. Si mbreti i parë i një
Izraeli të pavarur, Jerovami kishte mundësinë e
dhënë nga Zoti për të qenë një sundimtar me shtat të
madh; përkundrazi ai ishte përgjegjës për vendosjen
e mbretërisë së tij në rrugën e katastrofës.
Mospërputhja midis potencialit dhe performancës
është një temë e përsëritur e librave të Mbretërve.

Gruaja e Jerovamit u kthye në Tirca me përgjigjen e
pyetjes së saj të pathënë – dhe shumë më tepër.
Sapo ajo arriti në shtëpi, profecia në lidhje me djalin e
sëmurë u përmbush. Kapitulli i mëparshëm nuk ka
lënë hapësirë   për dyshime se përmbushja e pjesës
tjetër do të vijojë. Dënimi i kombit, i shqiptuar kështu,
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tani ishte i sigurt. Por ne e dimë që nuk do të ndodhë
menjëherë, sepse Ahija kishte përmendur një mbret
të ri që do të ngrihej për t’i dhënë fund shtëpisë së
Jerovamit (14a; pjesa tjetër e këtij vargu për fat të keq
është shumë e errët). Me fjalë të tjera, fundi i
dinastisë së Jerovamit dhe fundi i Izraelit janë dy
gjëra të ndryshme.

Njoftimi për vdekjen e Jerovamit (19-20, duke
siguruar një burim për informacion të mëtejshëm,
gjatësinë e mbretërisë dhe emrin e pasardhësit)
ndjek një formulë përmbyllëse tipike të 1 dhe 2
Mbretërve, përveç që gjatësia e mbretërimit shënohet
normalisht në fillim të një mbretërojnë më shumë se
fundin. Ndryshimi i njëjtë ndodh në rastin e Solomonit
(11,42) dhe ndoshta për të njëjtën arsye, në të dy
rastet trashëgimia nuk ishte e drejtpërdrejtë dhe
llogaria nuk linte vend për formulën standarde në fillim
të mbretërimit.

14,21-31 Përmbledhje e mbretërimit të
Rehovamit .

 Megjithëse tashmë e kemi hasur Rehovam në kap.
12, fokusi i vërtetë i kësaj rrëfimi ishte transferimi i
Izraelit në Jerovam. Autori tani kthehet te Rehovam
për t’u marrë me mbretërimin e tij veçmas dhe kështu
e prezanton atë me një formulë e cila është pak a
shumë karakteristike tani e tutje (21).Jerovam
Rehovam
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Nga kjo hyrje mësojmë se Rehovami ishte dyzet e
një kur iu përgjigj kaq marrëzisht kërkesave të
veriorëve të Shekemit. Këshilltarët e tij të nxituar, të
cilët thuhet se janë “rritur me të” (12,8), me sa duket
ishin në të njëjtën moshë. Kjo konfirmon se
përshkrimi i tyre si “burra të rinj” (ose “djem të rinj”)
është një koment mbi cilësinë e këshillës së tyre dhe
jo mbi moshën e tyre reale (shih më lart në 12,8).

Gjithashtu mësojmë se nëna e Rehovamit ishte
amonase, një nga gratë e huaja të Solomonit. Është
për t’u habitur që pasardhësi i Solomonit nuk ishte një
djalë i vajzës së faraonit, e cila duket se ka qenë
gruaja kryesore e tij (shih më lart në 7,8). Ndoshta ajo
nuk i lindi asnjë djem (ose asnjë që mbijetoi). Ose
mund të ndodhë që, si në rastin e Adonijahut dhe
Solomonit, rregullat normale të trashëgimisë ishin
anashkaluar. Një arsye për këtë mund të qëndrojë në
një marrëdhënie të ndryshuar me Egjiptin të shkaktuar
kur Shishak u bë mbret dhe i dha azil Jerovam
(11,40).

V. 22-24 zbulojnë se situata fetare në Juda ka qenë
gjithnjë e më e keqe se në Izrael. Nën Rehovamin
kishte një përhapje të vendeve të larta, gurëve të
shenjtë dhe shtyllave të Asherës. Kjo shprehje e
fundit i referohet një lloj idhulli, ndoshta prej druri, të
perëndeshës kananase Ashera. Ata nuk ishin asgjë e
re midis izraelitëve, sepse prirja për të adhuruar
hyjnitë kananite kishte qenë një tipar i periudhës së
gjyqtarëve (Gjq. 3,7).
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I vetmi ndryshim midis situatave në Izrael dhe Juda
ishte se Rehovami (ndryshe nga Jerovami) nuk u
dënua për përfshirjen personale në praktikat idhujtare.
Sidoqoftë, rrëfimi i pushtimit të Shishakut (25-28)
menjëherë pas këtij katalogu të së keqes është me
siguri domethënës. Nënkuptimi i qartë është se
fushata egjiptiane ishte ndëshkimi i Zotit për Judën,
dhe veçanërisht për Rehovamin, sepse goditi në
zemër të mbretërisë së tij – tempullit dhe pallatit
mbretëror. Mbreti nuk duhej të ishte idhujtar vetë që të
mbahej përgjegjës për idhujtarinë e popullit të tij.
Mjaftoi që ai nuk e kishte kontrolluar rënien shpirtërore
të mbretërisë.

Shoshenq I (Shishak) kishte një skenë lehtësimi të
gdhendur në murin e tempullit të Amunit në Tebes
duke regjistruar fushatën e tij në Palestinë. Nga kjo
është e qartë se ai nuk pushtoi thjesht Judën, por
edhe Izraelin. Sidoqoftë, autori i librave të Mbretërve
injoron efektin që kjo fushatë duhet të ketë pasur në
mbretërinë e Jerovamit dhe përqendrohet në humbjet
e pësuara nga Juda. Thesaret e tempullit dhe të
pallatit u plaçkitën të dy. Tregimi përmend në mënyrë
specifike humbjen e mburojave të arta që kishte bërë
Solomoni (200 të mëdha dhe 300 më të vogla sipas
10,16-17) dhe zëvendësimin e tyre me kopje bronzi
nga Rehovami. Rënia e shtëpisë së Davidit është
mishëruar këtu mjeshtërisht. Rehovami, duke sunduar
një mbretëri të reduktuar, e cila ishte pre e lehtë për
Egjiptin, mund të përballonte bronzin vetëm aty ku
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Solomoni kishte përdorur arin. Madhësia, siguria dhe
pasuria u zvogëluan shumë.

Mbretërimi i Rehovamit përfundohet me një
formulë tjetër standarde (29-31).

15.1 – 16,28 Izraeli dhe Juda gjatë mbretërimit
të Omrit

15,1-8 Abijahu i Judës. Nga kjo pikë e tutje deri në
shkatërrimin e Izraelit (2 Mbr. 17) autori na paraqet dy
histori paralele. Kapitulli i tanishëm na jep një
shembull të mirë të metodës së tij. Së pari ai trajton
historinë e Judës gjatë mbretërimit të Abijahut dhe
Asës (15,1-24), por përmend sundimtarët
bashkëkohorë të Izraelit (Nadab dhe Basha) kudo që
ata cenojnë rrëfimin. Pastaj ai u tërhoq për të treguar
mbretërimet e Nadabit dhe Bashës (15,25 – 16,7).
Kjo metodë mund të jetë konfuze për lexuesin
modern (veçanërisht në pjesët ku sundimtarët e
Sirisë dhe Asirisë hyjnë gjithashtu në arenë dhe emra
të panjohur janë shpërndarë nëpër faqe me një
befasi marramendëse). Në shembullin aktual, për
shembull, kjo do të thotë që Basha shfaqet në
rrëfimin e historisë së Judës përpara se të dimë se
ku ai përshtatet në historinë e Izraelit. Kur ai
përmendet për herë të parë në 15,16, ne nuk e dimë
nëse ai është djali dhe pasuesi i Jerovamit apo një
mbret i mëvonshëm. Vetëm në v. 27-28 shpjegohet
roli i tij. Sidoqoftë, metoda u përshtatet qëllimeve të
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autorit të Mbretërve, sepse e lejon atë të paraqesë
mbretërimin e secilit mbret në një rrëfim të pavarur.

Pasardhësit të Rehovamit, Abija, i është dhënë një
hyrje standarde (1-2). Dy artikuj në këtë meritojnë
koment. Tani e tutje autori fut një shënim që daton
pranimin e mbretit të Judës për sa u përket viteve të
mbretërisë së mbretit të Izraelit dhe anasjelltas. Në
rastin e Judës vetëm ai vazhdon të japë emrin e
nënës së mbretit të ri (siç bëri për Rehovamin në
14,21); megjithatë, ai e lë këtë informacion për
Jehoramin (2 Mbr. 8,16-17) dhe Ahazin (2 Mbr. 16,1-
4).

Mbretërimi tre-vjeçar i Abijahut jepet një vlerësim
shumë negativ (3-8). Deklarata se ai bëri të gjitha
mëkatet që babai i tij kishte bërë para tij është
intriguese sepse vetë Rehovami nuk është akuzuar
për ndonjë mëkat në përmbledhjen e mbretërimit të tij
(14,22-24). Sidoqoftë, siç vumë re duke komentuar
atë pasazh, Rehovami ishte të paktën fajtor për
mosarrestimin e rrëshqitjes së popullit të tij në
braktisje dhe këtu vendimi që zemra e Abijahut “nuk i
ishte kushtuar plotësisht Zotit, Perëndisë së tij”,
zbatohet me implikime ndaj Rehovamit si mirë (3).
Vargu vijues tregon se dinastia ia detyroi mbijetesën
e saj të vazhdueshme angazhimit që Zoti i kishte bërë
Davidit dhe jo sjelljes së pasardhësve të tij. Davidi
vlerësohet për përkushtimin e tij shembullor ndaj
urdhërimeve të Zotit, megjithëse me këtë rast vrasja
e tij e Urijahut, burrit të Batshebës, nuk kalon pa



78

përmendur (5). Ky është një kontrast interesant me
referencën e mëparshme për Davidin (14,8), e cila
ishte plotësisht pozitive. Autori nuk dëshiron që të
harrojmë se të gjithë anëtarët e dinastisë, duke
përfshirë edhe vetë Davidin, ishin të gabueshëm –
një fakt i ngarkuar me pasoja për të ardhmen (shih më
lart në 8,46-51).

Në vargun 6 ndoshta duhet të lexojmë, ‘Kishte luftë
midis Abijamit [një variant i Abijahut] dhe Jerovamit. . .
‘, pasi lufta midis Rehovamit dhe Jerovamit ... (si në
shumicën e dorëshkrimeve hebraike) nuk mund të
ketë zgjatur gjatë gjithë jetës së Abijahut.

Një formulë standarde përfundon përmbledhjen,
duke përsëritur që mbretërimi i Abijahut u rrënua nga
lufta.

15,9-24 Asa e Judës. Futja e mbretërimit dyzet e
një vjeçar të Asës e emërton nënën e tij si Maaka,
vajza e Abishalomit, e cila është identike me emrin e
nënës së Abijahut në v. 2! Një përkthim zgjidh
vështirësinë duke përkthyer gjyshen në vend të
“nënës” në v. 10 (dhe v. 13).

Për herë të parë autori mat një mbret në mënyrë të
favorshme kundër standardit të vendosur nga Davidi
(11). Asa përmbysi trendin e dy mbretërimeve të
mëparshme (dhe të cilat kishin filluar nën Solomonin
sipas 11,33), madje duke shkarkuar nënën e tij (të
madhe) nga pozicioni i saj si “nënë mbretëreshë” (e
ndezur “zonjë”, d.m.th. mbi oborrin mbretëror) për
shkak të idhujtarisë së saj. Në të vërtetë, dështimi i tij i
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vetëm ishte se ai nuk shkatërroi vendet e larta.
Kuptimi i v. 15 nuk është i qartë, por duket se Asa
plotësoi thesarin e tempullit i cili ishte varfëruar nga
pushtimi i Shishakut.

Pjesa tjetër e rrëfimit të mbretërimit të tij ka të bëjë
me luftën e vazhdueshme kufitare midis Judës dhe
Izraelit. Fakti që Basha i Izraelit po shndërronte
qytetin Rama në një fortesë tregon se forcat e tij
kishin depërtuar në jug të Betelit në territorin e
Benjaminit (i cili i përkiste Judës). Për më tepër,
qëllimi i tij ishte të kontrollonte rrugën kryesore midis
Izraelit dhe Judës, duke bllokuar në mënyrë efektive
kufirin verior të Judës. Situata ishte aq e rëndë sa Asa
negocioi me Ben-Hadadin të Damaskut për ndihmë,
edhe pse kjo nënkuptonte shterimin e thesareve të
tempullit dhe pallatit përsëri për të siguruar aleancën
(18-20). Kur Ben-Hadadi shtyu në jug në Izraelin
verior, Basha u detyrua të tërhiqej nga territori i
Benjaminit në mënyrë që të përqendronte forcat e tij
në zmbrapsjen e pushtuesit. Asa më pas rimori
pjesën e humbur të territorit të Benjaminit dhe
shkatërroi kalanë tek Rama. Ai përdori materialet për
të fortifikuar Geba dhe Micpa, duke forcuar kështu
kufirin e tij verior kundër agresionit të mëtejshëm.

Formula përfundimtare shton se Asa ishte një
ndërtues i qyteteve dhe se në moshën e thyer ai
vuante nga këmbët e sëmura. Ky informacion i fundit
hedh dritë mjaft të madhe në teologjinë e autorit. Ai
qartë nuk i konsideron të gjitha sëmundjet dhe vuajtjet
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si ndëshkim hyjnor (si në rastin e krahut të tharë të
Jerovamit; 13,4). Ai e pranon që vuajtjet e pafajshme
janë gjithashtu pjesë e strukturës së jetës.

15,25-32 Nadabi i Izraelit .
Këtu fillojmë një seksion të gjatë (1 Mbr. 15,25 – 2

Mbr. 10,36) i cili merret pothuajse ekskluzivisht me
ngjarjet në Izrael. Pjesa më e madhe e kësaj (nga 1
Mbr. 16,23) ka të bëjë me dinastinë e Omrit, por fillon
me një llogari të periudhës së paqëndrueshme midis
vdekjes së Jerovamit dhe pranimit të Omrit. Gjatë
njëzet e pesë viteve, pesë mbretër mbajtën (ose
kërkuan) pushtet në Izrael, dhe katër prej tyre pësuan
një vdekje të dhunshme.

Karakteri i Nadabit, birit të Jerovamit, skicohet
shpejt me informacionin se ai bëri keq, duke u sjellë
si babai i tij .... Mbretërimi i tij i shkurtër përfundoi me
përmbushjen e profecisë së Ahijahut në lidhje me
shtëpinë e Jerovamit. Ai u vra nga Basha i cili kapi
fronin për vete. (Shënimi se kjo ndodhi ndërsa Nadab
po rrethonte qytetin filistin Gibeton na kujton se
interesat e autorit janë shumë të kufizuara; politika e
jashtme e shumicës së mbretërve merr vetëm një
referencë të rastësishme ose aspak.) Pastaj Basha
zhduku familjen e Jerovamit.

Ndërsa v. 29 thotë se kjo ishte në përmbushje të
profecisë së Ahijahut, në 16,7 veprimi i Bashës
dënohet nga profeti Jehu. Kontradikta e dukshme
shpjegohet ndoshta me faktin se Basha kishte shkuar
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përtej kuptimit të profecisë së Ahijahut, e cila
përmendte vetëm vrasjen e ‘çdo mashkulli të fundit’
(14,10) që i përkiste Jerovamit. Kuptimi është që
Jerovami do të mbetet pa asnjë pasardhës mashkull
që mund të pretendojë për fronin. Gjuha e 15,29
nënkupton që Basha shkoi më larg se kjo dhe theri të
gjithë familjen.

Shënimi përfundimtar për Nadabin thotë se kishte
luftë të vazhdueshme midis Asës dhe Bashës, një
referencë e çuditshme pasi ajo nuk ka asnjë lidhje me
Nadabin. Ose shënimi duhet t’i referohet Nadabit në
vend të Bashës ose referenca është zhvendosur nga
përmbledhja e mbretërimit të Bashës që vijon.

15,33 – 16,7 Basha i Izraelit .
Mbretërimi i Bashës është përmbledhur shumë

shkurtimisht, sepse pranimi i tij dhe lufta e tij me Asën
e Judës tashmë janë rrëfyer. Kryefjala e
përmbledhjes është dënimi i tij nga profeti Jehu.
Historia po përsëritej. Ashtu si Jerovami, Basha u
ngrit nga Zoti për të qenë mbret i Izraelit; por Basha
ishte sjellë si Jerovami dhe shtëpia e tij do të pësonte
të njëjtin fat si ajo e Jerovamit. Profecia e Jehut për
Bashën i bën jehonë pjesëve të Ahijahut deri në
Jerovam (krahasoni 16,2a me 14,7; dhe 16,4 me
14,11).
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16,8-14 Elahu i Izraelit .
Prandaj nuk është për t’u habitur që përmbushja e

profecisë së Jehut ishte pothuajse një përsëritje e
ngjarjeve të mëparshme. Ashtu si djali i Jerovamit
mbretëroi dy vjet para se të vritej, ashtu edhe Elahu,
bir i Basha, mbretëroi për dy vjet; dhe ashtu si vrasësi
i Nadabit e pasoi atë në fron, ashtu edhe Zimri pasoi
Elahun. Struktura e përmbledhjes së mbretërimit të
Elahut është modeluar në përmbledhjen e Nadab
(krh. 16,9-10 me 15,27-28; dhe 16,11-13 me 15,29-
30). Sidoqoftë, ka disa ndryshime. Për Elaun nuk
thuhet posaçërisht se është sjellë si Jerovami; në
vend të kësaj kjo nënkuptohet nga referenca për të
gjitha mëkatet që Basha dhe djali i tij Elahu kishin
kryer dhe kishin bërë që Izraeli të kryente ... (13). Një
kontrast i dukshëm ilustron një ndryshim në karakter
midis Nadabit dhe Elahut. Nadab vdiq ndërsa po
bënte luftë me armiqtë tradicionalë të Izraelit – një
ndjekje e duhur mbretërore (15,27); Elahu vdiq
ndërsa po ngarkohej me kujdestarin e pallatit të tij në
Tirca (16,9), edhe pse lufta në kufirin me filistenjtë
vazhdoi (shih v. 15). Më në fund, Zimri ishte më i
përmbajtur se Basha duke i dhënë fund shtëpisë së
paraardhësit të tij, duke vrarë vetëm meshkujt (11).

16,15-22 Zimri dhe lufta civile në Izrael. Situata tani
u përkeqësua në luftë civile. Ushtria e Izraelit, e
vendosur kundër Gibetonit, nuk do ta pranonte Zimrin
si mbret dhe në vend të tij shpalli mbret Omri,
komandantin e tyre. Në një kthesë ironike të



83

ngjarjeve, ushtria u tërhoq më pas nga Gibetoni dhe
sulmoi kryeqytetin e Izraelit. Zimri bëri vetëvrasje pas
një mbretërimi prej vetëm shtatë ditësh! Ne mund të
mendojmë se kjo ishte vështirë sa duhet për të
provuar karakterin e Zimri, por një javë është një kohë
e gjatë në politikë dhe autori nuk ka dyshim se ai
është sjellë si Jerovami dhe ka mëkatuar si ai ... (19).

Vetëvrasja e Zimrit nuk e stabilizoi menjëherë
situatën, sepse Tibni, i biri i Ginatit, doli si një rival për
fronin. Lufta midis dy fraksioneve përfundoi me
vdekjen e Tibnit, duke e lënë mbretin Omri pa
sfidues.

16,23-28 Omri rikthen st abilitetin në Izrael .
Ngjarjet që çuan deri në mbretërimin e Omrit

(16,15-22) nuk drejtoheshin nga profecia (në kontrast
të jashtëzakonshëm me ngjarjet e 15,25 – 16,14).
Asnjë profet nuk duket të shpallë fundin e mbretërimit
të Zimrit ose të caktojë Omrin si atë të krijuar nga Zoti
për të qenë mbret mbi popullin e tij. Prandaj kemi
mbetur duke menduar nëse pushtimi i fronit nga Omri
është vullneti i Zotit. Pyetja nuk është përgjigjur kurrë,
por në kapitujt vijues bëhet shumë e qartë se sundimi
i dinastisë së Omrit sigurisht nuk është përtej kontrollit
të Zotit. Kjo ilustrohet, si gjithmonë te librat e
Mbretërve, përmes veprës së profetëve të Zotit.

Përmbledhja standarde e mbretërimit të Omrit,
duke përfunduar me faktin se i biri e pasoi atë,
nënkupton kthimin e Izraelit në stabilitetin dinastik.
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Autori nuk na tregon asgjë për shtatin politik të
Omrit, të cilin e shohim vetëm nga mbishkrimet
asiriane dhe guri i Moabit. E vetmja arritje e veçuar
për t’u përmendur është krijimi i tij i Samarisë si
kryeqyteti i ri i Izraelit (24). Përndryshe, ai shquhet
vetëm për mëkatim më shumë se paraardhësit e tij
dhe sjellje si Jerovami (25-26).

1 Mbr. 16,29 – 2 Mbr. 10,36 Dy mbretëritë,
periudha e dinastisë së Omrit

16,29 – 22,40 Mbretërimi i Ahabit të Izraelit
16,29-34 Hyrje në mbretërimin e Ahabit. Këto

vargje lexojnë si një përmbledhje standarde e
mbretërimit të Ahabit pa formulën përfundimtare të
zakonshme. Në fakt, formula përfundimtare vihet në
pauzë deri në 22,39-40. Në mes kemi një numër të
pazakontë historish të gjata të vendosura në sfondin
e mbretërimit të Ahabit. Disa prej tyre përfshijnë
Elijahun (kap. 17 – 19, 21), ndërsa të tjerët kanë të
bëjnë me luftërat e Ahabit me Ben-Hadadin dhe fjalët
e profetëve të tjerë (kap. 20, 22).

Përmbledhja që kemi këtu funksionon si hyrje në
tregimin e zgjeruar. Na tregon se Ahabi ishte edhe më
keq se Omri, pasi ai e udhëhoqi Izraelin në një spirale
të tmerrshme rënie idhujtarie, e cila bëri që mëkati i
Jerovamit të dukej i butë në krahasim. Adhurimi i tij i
perëndisë Baal lidhet posaçërisht me martesën e tij
me Jezebelën, vajzën e Etbaalit, pasardhëse e
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Hiramit të Tirit. Kjo sugjeron që hyjnia mbrojtëse e
Tirit, quhej Baal-Melqart. Fakti që Ahabi ndërtoi një
tempull për nder të Baalit në kryeqytetin e ri
nënkupton që ai u përpoq ta bënte adhurimin e Baalit
fenë shtetërore të Izraelit dhe kjo konfirmohet nga
përpjekjet për të shkatërruar profetët e Zotit (shih më
poshtë). Imazhi i Asherës që ai ngriti u shoqërua me
prezantimin e profetëve të Asherës së bashku me
profetët e Baalit (18,19).

Shënimi në lidhje me rindërtimin e Jerikos mund të
bëjë më shumë sesa të na tregojë se fjalët e Joshua
u përmbushën pas shumë shekujsh (Josh. 6,26). Kjo
mund të nënkuptojë që dy djemtë e Hielit vdiqën si
sakrifica njerëzore në fillim dhe në përfundim të
punës. Nëse është kështu, ai thekson më tej
ngatërresën e Izraelit me praktika idhujtare gjatë
mbretërimit të Ahabit.

17,1-24 Elijahu në mërgim. Praktikat e tmerrshme
të mbretërimit të Ahabit morën sfidën e tyre profetike.
Elijahu, i cili do të mbikëqyrë pjesën tjetër të rrëfimit
të mbretërimit të Ahabit, bën një hyrje të papritur në
histori. Pa u thënë që ai është një profet, ose se fjala
e Zotit i ishte drejtuar atij, ne e gjejmë atë duke e
ngushëlluar Ahabin me një mesazh ogurzi. Është nga
karakteri i këtij mesazhi që ne e njohim Elijahun si një
njeri që vepron dhe flet me autoritet hyjnor. Fjalët e
Elijahut futen dhe përforcohen nga një betim që
shërben edhe për ta identifikuar, ai është shërbëtori i
Zotit, Perëndisë së Izraelit. Fjalët gjithashtu tregojnë



86

se çfarë ishte në fjalë. Përkundër asaj që Ahabi me
sa duket besonte, ishte Zoti, jo Baali, ai që ishte
Perëndia e Izraelit. Mbajtja e shiut nuk ishte thjesht
një ndëshkim hyjnor, ishte lëvizja e parë në një garë
që do të zbulonte fuqinë e Zotit dhe pafuqinë e Baalit.

Fluturimi i Elijahut në një grykë të izoluar sugjeron
që ai ishte në rrezik, por vetëm në 18,4 zbulojmë
natyrën e këtij rreziku, Jezebela kishte filluar një
shfarosje sistematike të profetëve të Zotit. Vendi i
fshehjes së Elijahut qëndronte në territorin e Izraelit
në lindje të Jordanit (një rajon të cilin Elijahu me sa
duket e njihte mirë, pasi ishte nga Gileadi; 1). Mund të
lexohet gjysma e dytë e v. 4, ‘. . . Unë i kam urdhëruar
arabët që të të ushqejnë atje ‘. Kjo do të ishte në
përputhje me një grua fenikase që kujdeset për
Elijahun më vonë në këtë kapitull. Sidoqoftë, korbat
mund të jetë leximi i saktë, sepse është një temë e
tërë këtij rrëfimi (kap. 17 – 18) që Zoti ka kontroll mbi
të gjitha aspektet e natyrës.

Kur përroi i Elijahut u tha, Perëndia i dha udhëzime
të mëtejshme, duke e dërguar jashtë territorit të
Izraelit krejt në qytetin fenikas Carfat. Është ironike që
Elijahu, duke ikur nga promovuesi i një perëndie
fenikase, duhet të gjejë strehë në Feniki! E veja me
të cilën u takua ishte aq e gatshme sa t’i merrte një
pije uji, por kur ai kërkoi edhe pak bukë ajo u detyrua
të pranonte varfërinë e saj të skajshme dhe afër
urisë. Ajo gjithashtu duket se e njeh atë si një profet
të Zotit të Izraelit. (A kishte diçka dalluese për



87

paraqitjen e profetëve të Zotit në kohën e Elijahut?
Shih më poshtë në 20,41 dhe 2 Mbr. 2,23-25.) Elijahu
e siguroi atë se ajo mund të përballonte t’i ofronte
mikpritje, sepse Zoti i kishte premtuar se furnizimet e
saj të pakta me miell dhe vaj do të zgjasnin derisa të
mbaronte thatësira. (Kështu mësojmë se thatësira e
shpallur nga Elijahu shtrihej përtej Izraelit deri në
Feniki.) Gruaja i besoi atij dhe iu bind (ndoshta sepse
e njohu të huajin si profet) dhe e vërteta e fjalëve të
Elijahut u vërtetua.

Disa më vonë, djali i të vesë u sëmur deri në
vdekje, megjithëse nuk është plotësisht e qartë se ai
vdiq në të vërtetë. Reagimi i parë i vejushës ishte të
mendonte se Elijahu, njeriu i Zotit, e kishte shkaktuar
këtë tragjedi si ndëshkim për mëkatet e saj (18). Ishte
një supozim i zakonshëm se vuajtja dhe mëkati janë
të lidhura në këtë mënyrë. Miqtë e Jobit nxorën
përfundimin se ai duhet të ketë mëkatuar që të vuante
Jobin. 8,4; 11,6; etj.) dhe dishepujt e Jezusit dolën në
përfundimin se verbëria e një njeriu ishte rezultat i
mëkatit të tij (Gjn. 9,1-3). Pyetja e një të sëmuri
modern, “Çfarë kam bërë për ta merituar këtë?”,
shpreh të njëjtat ide si fjalët e së vesë në v. 18. Duhet
të kujtojmë se libri i Jobit përmbys mendimin e miqve
të Jobit, se Jezusi refuzoi logjikën e dishepujve të tij
dhe se e veja në historinë tonë të tanishme ishte
gabuar. Bibla nuk supozon një lidhje të
pashmangshme shkak-pasojë midis mëkatit dhe
vuajtjes (ose midis drejtësisë dhe bekimit), por lë
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hapësirë   për vuajtje të pamerituara dhe, nga
këndvështrimi njerëzor, të pashpjegueshme. Vetë
Elijahu qartë nuk e kishte idenë pse kishte goditur kjo
tragjedi. Lutja e tij në v. 20 e tregon atë të hutuar dhe
të zemëruar. Pastaj ai u lut për rivendosjen e djalit.
Arsyeja e tij për t’u shtrirë tek djali nuk është e qartë;
mbase ai thjesht po përpiqej të ndante ngrohtësinë e
trupit të tij me djalin për të inkurajuar kthimin e tij në
jetë. Por rivendosja e djalit në jetë ishte vepër e Zotit,
në përgjigje të lutjes së Elijahut (22).

Pasthirrma e vejushës në v. 24 përmban një ironi të
hollë, një grua fenikase kuptoi se Elijahu foli fjalën e
Zotit, ndërsa mbreti izraelit, duke adhuruar perënditë
e tij fenikase, kishte refuzuar ta shihte atë. Jezusi citoi
historinë e Elihaut në Carfat për të mbështetur
komentin e tij se një profet nuk pranohet në vendin e
tij – për bezdi të dëgjuesve të tij (Lk. 4,24-30).

18,1-19 Kthimi i Elijahut .
Në vitin e tretë të thatësirës,   Zoti e udhëzoi

Elijahun të kthehej në Samari dhe të përballej përsëri
me Ahabin. Sidoqoftë, ai iu paraqit i pari Obadjahut,
kryetarit të pallatit mbretëror. Ky njeri, një adhurues i
Zotit që nga rinia e tij (12), i kishte qëndruar besnik
Perëndisë të tij. Besnikëria e tij u vërtetua nga rreziku
i madh personal që ai kishte ndërmarrë, duke fshehur
dhe ushqyer njëqind profetë besnikë përpara
fushatës së Jezebelit për t’i zhdukur ata. Ai është një
figurë sfiduese, duke jetuar në heshtje besimin e tij
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në zemër të apostazisë së kombit. Por ai është
gjithashtu një figurë shumë njerëzore, e tmerruar që
Elijahu do të zhdukej përsëri para se të organizohej
një takim me Ahabin dhe se ai do të mbahej
përgjegjës dhe do të ekzekutohej. Elijahu e siguroi
atë, duke përdorur përsëri një betim për të nënvizuar
fjalët e tij (15), se ai do të takohej me Ahabin para
fundit të ditës.

Ahabi dhe Elijahu u takuan dhe shkëmbyen fyerje.
Kthimi i Ahabit nga Zoti te Baalët (një shprehje që
përfshin adhurimin e disa hyjnive të huaja) e ka
ndryshuar mbretin e Izraelit në problemin e Izraelit.
Elijahu lëshoi   sfidën, duke bërë thirrje për një
kuvend të profetëve të huaj në malin Karmel. Fakti që
këta profetë hanë në tryezën e Jezebelit tregon se
ajo ishte përfundimisht prapa promovimit të fesë së
re shtetërore.

18,20-46 Elijahu në Malin Karmel .
Mali Karmel nuk është një mal i vetëm, por një varg

kodrash që kalojnë në brendësi nga Gjiri i Akos në një
drejtim juglindor për rreth 20 km. Është e pamundur
të dihet saktësisht se ku u zhvillua mbledhja e Elijahut.
E vetmja e dhënë që kemi është se vendi nuk ishte
larg nga një pikë e favorshme e cila jepte një pamje
të Mesdheut (42-44). Ka disa prova që tregojnë se
vargu Karmel ishte një vend tradicional për adhurimin
e Baalit, në këtë rast Elijahu u jepte profetëve të
Baalit avantazhin e luftimeve në terren.
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Jo vetëm profetët e huaj, por njerëz nga i gjithë
Izraeli ishin mbledhur në Karmel (21; krh. V. 19).
Elijahu nuk i akuzoi njerëzit për braktisje të
drejtpërdrejtë, por për hezitim midis dy mendimeve.
Kjo sugjeron që ata ishin përpjekur të adhuronin
Baalin dhe Zotin për të siguruar përparësitë
maksimale të të dyve! Baali ishte kryesisht një
perëndi i motit, prandaj përgjegjës për të korrat; nga
ana tjetër, Zoti mund të jetë menduar gjerësisht si një
perëndi nga rajonet e shkreta të Sinait (krhs. Hab. 3,3-
7). Apo ndoshta, si sirianët në kap. 20, ata menduan
për Zotin si “zot i kodrave dhe jo perëndi e luginave”
(20,28). Sido që të jetë, për njerëzit do të dukej e
mundshme që Zoti ishte jashtë thellësisë së tij për sa
i përket bujqësisë, kështu që kishte kuptim të mirë
edhe adhurimi i Baalit, ekspertit të njohur në çështje
të tilla. Elijahu zhduki një mendim të tillë sinkretik.
Populli duhet të marrë një vendim, Zoti ose Baal.

Pretendimi i Elijahut për të qenë profeti i vetëm i
mbijetuar i Zotit është befasues për shkak të fjalëve
të mëparshme të Obadjahut (13). Ne do të
shqyrtojmë pretendimin më vonë kur diskutojmë kap.
19. Më pas, ai dha udhëzime për përgatitjen e një
holokausti – por zjarri nuk duhej ndezur. Zoti i vërtetë
ishte ai që siguroi zjarrin e tij për të djegur flijimin.
Njerëzit (të cilët më parë kishin heshtur; 21) gjykuan
se konkursi i propozuar ishte i drejtë (24).

Profetët e Baalit kishin kthesën e parë. Elijahu u
lejoi atyre pjesën më të mirë të një dite, nga mëngjesi



91

... (26) ... deri në kohën e flijimit të mbrëmjes (29). Në
mesditë, Elijahu e lehtësoi lodhjen me ca tallje të
ashpër, me një frymë duke e quajtur Baalin një zot
dhe më pas duke sugjeruar disa arsye shumë
njerëzore për mungesën e tij të përgjigjes. Ndoshta
Baali po e lehtësonte veten. Vallëzimi i profetëve të
Baalit u bë më i tërbuar gjatë pasdites, por tre
negativët në fund të v. 29 theksojnë se të gjitha ishin
kot (ndezur. “Pa zë, pa përgjigje”).

Elijahu përgatiti flinë e tij nga e para duke përdorur
një dem të dytë. Duke marrë dymbëdhjetë gurë për
të simbolizuar unitetin origjinal të të gjithë Izraelit, ai
riparoi një altar të shkatërruar të Zotit – një nga vendet
e larta që autori i librace të Mbretërve dëshiron ta
dënojë në rrethana normale. Por rrethanat këtu nuk
ishin normale, sepse mbijetesa e adhurimit të Zotit në
Izrael, në të vërtetë mbijetesa e vetë Izraelit, ishte në
rrezik. Çështja nuk ishte më se ku mund të adhurohej
Zoti, por nëse Izraeli do të vazhdonte ta adhuronte
atë – nëse Izraeli do të mbetej Izrael.

Elijahu u sigurua që profetët e Baalit kishin të gjitha
avantazhet, duke zhytur flijimin dhe drurin me ujë që
derdhej në një hendek rreth altarit. Meqenëse uji do
të kishte qenë një mall i rrallë pas tre vjet thatësire,
zbrazja e vazove mbi flijim ishte një akt i dyfishtë
besimi. Elijahu po i besonte Zotit për shiun dhe
zjarrin.

Lutja e tij (36-37) tregon më tej besimin e tij
suprem në këtë moment vendimtar në historinë e
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Izraelit – një histori fillimet e së cilës u kujtuan duke
emëruar Zotin si Zoti i paraardhësve të Izraelit. Lutja
tregon gjithashtu përparësitë e Elijahut, peticionin e tij
që ai të shfajësohej pasi shërbëtori i Zotit hartohet
nga dy peticione që Zoti do të njihej si Zoti i vërtetë i
Izraelit.

Përgjigjja ishte dramatike dhe e plotë. Zoti bëri atë
që Baal, gjoja zot i qiellit dhe i motit, nuk kishte arritur
të bënte, duke prodhuar një rrufe nga një qiell pa re.
Njerëzit më në fund vendosën (siç i kishte nxitur
Elijahu që të bënin në v. 21) midis Zotit dhe Baalit.
Fjalët e tyre në v. 39 ishin më shumë sesa një pranim
që Zoti ishte perëndia me fuqi në Izrael dhe se ai
ishte i vetmi Zot. Profetët e Baalit, të zbuluar si nxitës
të një gënjeshtre, u therën me urdhër të Elijahut.

Autori e tregon masakrën pa koment këtu, por
Elijahu më vonë qortohet për një mendim që arrinte
deri në fanatizëm (shih më 19,1-18), dhe therja e tij e
plotë e profetëve të Baalit mbase duhet parë si një
rezultati i prirjes së tij fanatike. Në v. 41 Ahabi
përmendet për herë të parë që nga vargu 20. Ai
është bërë një personazh i parëndësishëm në këtë
kapitull dhe përqendrimi ka qenë te njerëzit. Këtu, si
në v. 20, ai mori urdhra nga Elijahu, i cili ishte bërë
udhëheqësi i vërtetë i njerëzve. Fatkeqësisht, Ahabi
mbeti po aq i dobët para Jezebelës dhe nuk bëri
asnjë përpjekje për ta frenuar atë kur ajo u përpoq të
vriste Elijahun.
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Lutja e Elijahut për shi (42-46) përmban disa tipare
çuditëse, por kuptimi i incidentit është i qartë. Era,
retë dhe shiu nuk janë jashtë kontrollit të Zotit, sepse
ai është Zoti Krijues që ka pushtet mbi gjithçka që ka
bërë. Ai gjithashtu tregon përsëri se Elijahu ishte
agjent i Zotit, sepse ai përmbushi njoftimin e tij në
17,1 që shiu nuk do të kthehej përveç me urdhrin e tij.

19,1-18 Elijahu në malin Horeb .
Këtu shohim një anë tjetër të karakterit të Elijahut,

krejtësisht më njerëzore, e dobët dhe e gabueshme.
I tmerruar nga Jezebela ai iku në shkretëtirë në jug të
Beershebës, jo thjesht jashtë kufijve të Izraelit, por
përtej kufirit jugor të Judës. Atje, në thellësitë e
depresionit dhe dëshpërimit, ai u lut që të mund të
vdiste. Nuk ka asnjë tregues që ai kishte planifikuar të
udhëtonte më tej se kaq. Udhëtimi që pasoi ishte i
mundur vetëm sepse një engjëll (ose ndoshta thjesht
“një lajmëtar”) i shërbeu atij. Fundi i udhëtimit ishte Mt
Horeb, vendi ku Zoti e kishte porositur Moisiun (Dal.
3) dhe më vonë u shfaq në tym, zjarr dhe bubullima
për t’i dhënë Izraelit Dhjetë Urdhërimet (Dal. 19 – 20).

Në malin Karmel pamë Elijahun, udhëheqësin e
madh shpirtëror, duke shpëtuar Izraelin me anë të
besimit dhe besnikërisë së tij. Në malin Horeb e
shohim atë të dobët, të gabuar dhe në nevojë për
qortimin e Zotit. Pyetja hapëse e Zotit tregon se,
megjithëse i dërguari i vetë Zotit i kishte mundësuar
Elijahun të bënte udhëtimin, Elijahu nuk duhet të
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kishte qenë vërtet atje. Përgjigjja e Elijahut zhvlerësoi
plotësisht atë që kishte ndodhur në malin Karmel. Ai e
shpërfilli fitoren e Zotit mbi Baalin sikur nuk kishte
arritur asgjë. Duke nënkuptuar, ai i largoi njerëzit si
plotësisht të pabesë. Ai shpërfilli Obadjahun besnik
dhe mundësinë që mund të kishte pasur shumë më
tepër si ai. Ndoshta ai e pa pozicionin e Obadjahut në
oborrin mbretëror si një shenjë dobësie dhe
kompromisi. Edhe një herë, ai deklaroi se ai ishte
profeti i vetëm i Zotit i mbetur gjallë (krh. 18,22), duke
mos u dhënë asnjë vlerë njëqind profetëve që ai e
dinte se ishin fshehur në shpella nga Obadjahu. Me
sa duket, sepse ata nuk ishin ngritur në këmbë për t’u
numëruar, ata u morën mënjanë si pa shpresë të
paefektshëm, Elijahu, tani (për ironi) duke u strehuar
në shpellën e tij, me lehtësi anashkaloi faktin se ai
kishte jetuar duke u fshehur për tre vjet dhe kishte
treguar dobësinë e tij duke ikur.

Përgjigjja e Zotit ishte të kalonte pranë ndërsa
Elijahu qëndronte në hyrje të shpellës së tij. Era,
tërmeti dhe zjarri u shfaqën njëra pas tjetrës, por
thuhet se Zoti nuk ka qenë në asnjë prej këtyre.
Pastaj ndoqi një fenomen tjetër. Përkthimet një
pëshpëritje e butë dhe “një zë ende i vogël” nuk i
japin drejtësi të plotë shprehjes enigmatike hebraike,
e cila mund të jepet më mirë “një tingull i shkurtër
heshtjeje”. Megjithëse teksti nuk e thotë qartë këtë,
kjo nënkupton që Zoti më në fund po kalonte në
heshtjen që pasoi stuhinë.
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Këto ngjarje ofrojnë një demonstrim të gjallë se
Zoti nuk është gjithmonë në punë në mënyra të
dukshme dhe dramatike. Ai mund të zgjedhë të jetë i
pranishëm në heshtje. Diagnostikimi i Elijahut për
situatën që kishte lënë pas u sfidua, sepse Zoti mund
të punojë në mënyra që as shërbëtorët e tij nuk mund
t’i zbulojnë.

Sidoqoftë, kur Zoti përsëriti pyetjen e tij të hapjes,
përgjigjja e Elijahut ishte e njëjtë si më parë. Zoti nuk
e përsëriti mësimin, por i dha Elijahut udhëzime për të
vajosur tre njerëz që, në mënyrat e tyre të ndryshme,
do të çonin përpara punën e pastrimit të Izraelit.
Udhëzimet përfunduan me informacionin se Zoti
kishte jo më pak se 7000 ndjekës besnikë në Izrael
(18)! Mësimi i heshtjes u godit në shtëpi nga ky
qortim mbyllës. Elijahu kishte hedhur poshtë besimin
e secilit, por besimin e tij dhe kishte dështuar të
vlerësonte mënyrat në të cilat Zoti po punonte. Ky
është një qëndrim i cili shpesh çon në një arrogancë
përçarëse dhe madje fanatizëm midis njerëzve të
Zotit sot.

Shpesh sugjerohet se Elijahu vuante nga
depresioni. Depresioni mund të ketë shumë shkaqe
të ndryshme (nga zemërimi i shtypur te mungesa e
vitaminave) dhe nuk duhet të supozojmë se kur jemi
në depresion problemi ynë është i njëjtë me atë të
Elijahut, ose i njëjti me ne. Në rastin e tij, depresioni
dhe dekurajimi duket se kanë buruar nga perspektiva
e tij e anuar. Ai nënvlerësoi arritjen e tij dhe
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nënvlerësoi kontributin e të tjerëve. Përgjigjja, të
paktën pjesërisht, ishte që atij t’i jepej një vështrim i
shkurtër i gjërave nga këndvështrimi i Zotit. Kemi
nevojë për pamje të tilla gjithashtu, nëse nuk do të
shkurajohemi në jetën e krishterë.

19,19-21 Thirrja e Elishës. Megjithëse Elijahu nuk e
vajosi Elishën fjalë për fjalë, kjo ngjarje përmbushi
udhëzimin e tretë të var. 15-16. Elisha e kuptoi
dhurimin e petkut të Elijahut si një thirrje për ta ndjekur
dhe kërkoi kohë për të marrë lejen e familjes së tij.
Përgjigjja e shkurtër e Elijahut është mjaft e errët, por
duket se ia plotëson kërkesën. Festa e madhe e
lamtumirës që Elisha dha për të gjithë shtëpinë duhet
të ketë marrë ca kohë për t’u përgatitur dhe
konsumuar. Thirrja e Jezusit për dishepull në Lk.
9,59-62 i bën jehonë këtij pasazhi në disa aspekte,
por është shumë më ngutës dhe i menjëhershëm.

20,1-21 Samaria rrethoi dhe shpëtoi. Ky kapitull na
paraqet dy pamja të kundërta të Ahabit. Në fillim e
takojmë atë si një udhëheqës të guximshëm, duke iu
bindur profetëve të Zotit dhe duke fituar fitore. Por në
mbyllje të kapitullit, mosbindja e tij themelore shfaqet
përsëri.

Shteti verior i Sirisë hyn përsëri në histori dhe ende
drejtohet (si në 15,18-20) nga një mbret i quajtur Ben-
Hadad. Ky ishte ndoshta Ben-Hadad II, djali dhe
pasardhësi i mbretit të mëparshëm me të njëjtin
emër. Duke rrethuar kryeqytetin, Samarinë, ai shtoi
kërkesat e tij ndaj Ahabit derisa ky i fundit, i këshilluar
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nga pleqtë e qytetit, nuk pranoi të dorëzohej. Atëherë
Ben-Hadad kërcënoi se do ta shkatërronte Samarinë
aq plotësisht, saqë nuk do të mbetej pluhur i
mjaftueshëm që ndjekësit e tij të merrnin një grusht
secili. Ahabi e paralajmëroi që të mos i numërojë
pulat e tij para se të çelin (11). Nuk është e qartë
nëse fjalët e Ahabit pasqyronin besim të vërtetë (a e
kishte marrë tashmë sigurinë profetike të raportuar në
v. 13-14?) Apo nëse ai thjesht po blofonte.

Një profet anonim shpalli fitoren e Ahabit, duke
dhënë udhëzime specifike se kush duhet të drejtojë
trupat dhe të fillojë betejën. Fitorja do të jepet në
mënyrë që Ahabi të dijë që unë jam Zoti (13). Ahabi
ishte i bindur, sirianët u dëbuan dhe rrethimi u mbyll.
Sidoqoftë, nuk na thuhet se Ahabi e pranoi rolin e
Zotit në shpëtimin e qytetit.

20,22-34 Fitorja në Afek. Edhe një herë, profeti
anonim e udhëzoi mbretin, duke e paralajmëruar atë
që Ben-Hadad do të kthehej. E vërteta e
paralajmërimit të tij u mor vesh ndërsa sirianët
forcuan forcat e tyre. Kur linjat e betejës u tërhoqën
në Afek, izraelitët ishin shumë më të shumtë (27).
Sidoqoftë, arabët kishin llogaritur seriozisht keq.
Ndërsa nuk dyshuan në realitetin e Zotit të Izraelit, ata
supozuan se ai ishte një perëndi e kodrave dhe një
perëndi e luginave, në mënyrë që ai të mos
ndihmonte në një betejë të zhvilluar në ultësira.
Profeti shpalli disfatën e sirianëve; ata do të zbulonin
se Zoti i Izraelit nuk njeh kufizime, dhe Ahabi
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gjithashtu do ta dijë që unë jam Zoti (28; duke
përsëritur frazën në v. 13).

Forcat e Ben-Hadadit  u shtypën aq shumë sa ai u
dorëzua dhe u lut për trajtim të mëshirshëm në duart
e Ahabit. Mbi të gjitha, babai i tij kishte pasur një
aleancë me Bashën (para se Asa i Judës ta bindte
atë ta prishte atë; 15,19), dhe ai kishte arritur një
marrëveshje tregtare me Omrin (20,34). Në gjuhën e
diplomacisë ndërkombëtare, Ben-Hadad foli për
veten e tij si vasal (shërbëtor) i Ahabit, por Ahabi
menjëherë iu referua Ben-Hadadit si vëllai i tij (32),
sikur ata të ishin tashmë aleatë sesa armiq.
Gatishmëria me të cilën ai pranoi një aleancë (34)
sugjeron që ai e konsideronte atë si garancinë më të
mirë të sigurisë së ardhshme të Izraelit. Për herë të
dytë, Ahabi nuk arriti ta pranonte Zotin si mbrojtësin e
Izraelit.

20,35-43 Ahabi dënohet .
Refuzimi themelor i Ahabit për vullnetin e Zotit

është nxjerrë në dritë në historinë e çuditshme që
vijon. Edhe një herë, ai përfshin një profet anonim,
por ndoshta jo të njëjtin si në v. 13-28.

Për ta çuar mesazhin e tij te Ahabi, profeti duhej të
plagosej. Një burrë që nuk pranoi të shkaktonte
plagën u vra nga një luan, vdekja e tij ishte
parashikuar nga profeti si ndëshkim për mosbindjen e
tij (36). Kjo ngjarje e çuditshme dhe tronditëse kujton
historinë në kap. 13, ku një profet tjetër i pabindur u
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vra nga një luan. Edhe një herë, na është treguar
nevoja për respektim të rreptë të fjalës hyjnore dhe
pashmangshmërinl e funksionimit të saj. Incidenti,
megjithatë, tregon përpara si dhe prapa, duke
paralajmëruar ekspozimin e profetit të mosbindjes së
Ahabit dhe dënimin që do të shqiptohet.

Pasi mori plagën e tij nga dikush më i
detyrueshëm, profeti u pozicionua si një ushtar i
freskët nga beteja në Afek. Ai i tha Ahabit se ai kishte
lejuar një të burgosur sirian të arratisej dhe mbreti tha
që dënimi i rënë dakord duhet të ekzekutohet. Nuk
është e qartë se çfarë zbuloi heqja e fashës në v. 41.
A e lejoi Ahabin të njihte një njeri që ai e njihte tashmë
si profet? (Ai me siguri nuk është i njëjti profet që
shfaqet në v. 13-28, sepse Ahabi e njohu atë si një
nga profetët, jo si “profetin”.) Apo zbuloi një shenjë
dalluese të veshur nga profetët e asaj kohe? (Shih
gjithashtu në 2 Mbr. 2,23-25.)

Ekspozimi i profetit ndaj mëkatit të Ahabit i ngjan
ekspozimit të Natanit ndaj Davidit në 2 Sa. 12. Në të
dy rastet mbreti ishte fajtor për një mëkat të cilin ai
shpejt e dënoi te dikush tjetër. Ben-Hadadi duhej të
ekzekutohej, të mos lihej i lirë. Në vend të pendimit,
Ahabi u përgjigj me inat dhe zemërim.

21,1-16 Vreshti i Nabotit .
Incidenti i njohur i vreshtit të Nabotit ndodhet në

Jezreel, ku Ahabi dhe Jezebel kishin një rezidencë të
dytë mbretërore (1; shih gjithashtu 18,45-46). Oferta
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e Ahabit për të blerë vreshtin ishte mjaft e
arsyeshme, por Naboti kishte arsye të mira për ta
refuzuar atë. Përveç faktit që një vresht përfaqësonte
një investim të madh të kohës dhe përpjekjes, shitja e
tokës së tij do të kishte shkuar në kundërshtim me
ligjin e DhV. Në shoqërinë izraelite, një familje dhe
ngastra e trashëguar e tokës duhej të ishin të pandara
(Lv. 25,25-28; Nr. 27,1-11; 36,7). Kjo shpjegon forcën
e refuzimit të Nabotit në v. 3.

Ahabi sulmoi, por e pranoi situatën. Jo aq
Jezebela, i cili nuk mund ta kuptonte pse një mbret i
Izraelit nuk duhet të ndiqte rrugën e tij (7). Këtu
shohim një përplasje ballë për ballë midis dy
pikëpamjeve të mbretërimit. Një mbret izraelit ishte i
lidhur me ligjin e Zotit aq sa çdo nënshtetas i tij (Lp.
17,18-20), por për Jezebelën, vajzën e një monarku
fenikas, ishte qesharake që dëshirat e burrit të saj të
anuloheshin sepse një nga nënshtetasit e tij zgjodhi t’i
bindej një institucioni antik. Sidoqoftë, ajo nuk i flaku
hapur vlerat tradicionale fetare të Izraelit. Në vend të
kësaj, ajo rregulloi që Naboti të akuzohej dhe
ekzekutohej në mënyrë të gabuar, duke e lënë Ahabin
në një pozicion për të konfiskuar vreshtin e tij. Naboti
u përball me akuzën e trilluar të thyerjes së urdhërimit
në Ex. 22,28, por në të vërtetë urdhërimet kundër
lakmisë në pasurinë e një fqinji, vrasja, vjedhja dhe
dëshmia e rreme u thyen të gjitha nga Ahabi dhe
Jezebela në këtë incident të hidhur (Dal 20,13,15-17)
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21,17-29 Elijahu p arashikon rënien e dinastisë.
Elijahu hyn përsëri në histori, i porositur me detyrën

për të profetizuar katastrofën për shtëpinë e Ahabit.
Megjithëse ishte Jezebela ajo që kishte krijuar vërtet
vdekjen e Nabotit, Ahabi ishte pajtuar me këtë vepër.
Ai nuk u shqetësua të pyeste se çfarë kishte
ndërmend të bënte Jezebela kur ajo i premtoi
vreshtin dhe ai ishte i kënaqur të zbehej në sfond
derisa Naboti vdiq. Tani ai u tha se ai kishte vrarë një
burrë dhe i kishte kapur pronën e tij (19). Kjo ishte
arsyeja e menjëhershme e profecisë, por ishte
thjesht mëkatet e fundit të Ahabit. Ai e kishte bërë
Izraelin të mëkatonte (22), pa dyshim një referencë
për ndjekjen e tij pas idhujve (26).

Profecia u bën jehonë atyre të Ahijahut deri në
Jerovam dhe Jehut te Basha, madje duke përdorur
fraza të ngjashme (krahasoni v. 21 me 14,10; v. 22
me 16,3; v. 24 me 14,11 dhe 16,4). Sidoqoftë, roli i
Jezebelës nuk u anashkalua dhe ajo gjithashtu mori
dënimin e saj (23, 25).

Çuditërisht Ahabi, më i keqi akoma nga mbretërit e
Izraelit (16,30), tregoi më së shumti shtrëngim (27).
Si përgjigje, Zoti i tha Elijahut se gjykimi nuk do të
binte mbi Ahabin, por mbi djalin e tij. Dinastia do të
mbijetonte për një brez më shumë.

22,1-28 Mikaja dhe luf ta me Sirinë .
Në vitin e tretë të trajtimit të Ahabit me Ben-Hadad

filluan përsëri armiqësitë. Nisma duket se ishte e
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Ahabit dhe arsyeja ishte se ai dëshironte të rimarrë
kontrollin e Ramot-Gileadit, në kodrat në lindje të
Jordanit.

Para së gjithash, ai hyri në një aleancë me
Jehoshafatin, mbretin e Judës (4). Jehoshafati
këmbënguli që këshilla e Zotit të kërkohej përpara se
të ndërmerrej ndonjë veprim, dhe Ahabi mblodhi 400
profetë që u përgjigjën me një zë se fushata do të
ishte e suksesshme. Me sa duket, Jehoshafat dyshoi
se këta nuk ishin asgjë më shumë se njerëzit po të
Ahabit dhe pyeti me mend se a nuk kishte ndonjë
profet të Zotit në oborrin e Ahabit.

Ahabi pranoi se ishte një profet që nuk e kishte
thirrur për shkak të zakonit të tij për t’i thënë mbretit
atë që nuk dëshironte të dëgjonte. I devotshmi
Jehoshafat qortoi qëndrimin e Ahabit dhe Mikaja u
soll. Historia pastaj merr një numër kthesash të
papritura. Kur u thirr nga lajmëtari i mbretit të pajtohej
me profetët e tjerë, Mikajahu tha se ai mund të fliste
vetëm atë që Zoti i tha të fliste (13-14). Çuditërisht
fjalët e tij ranë dakord me profetët e tjerë, të cilët, pra,
duket se kishin të drejtë gjatë gjithë kohës (15). Edhe
më çuditërisht, Ahabi atëherë e urdhëroi atë që të
fliste të vërtetën. Ai e dinte që një fjalë e mirë nga
Mikaja nuk kishte të ngjarë të ishte artikulli i mirëfilltë
(8). Ne jemi përsëri në mesin e çështjeve të vështira
të ngritura në kap. 13 – si mund të dallohet profecia e
vërtetë? Por kësaj here ka një kthesë ironike në
histori, sepse Ahabi, mbreti që kishte qenë aq
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rezistent ndaj fjalës së Zotit, ishte i shpejtë për të
njohur gënjeshtrën dhe të kërkonte një profeci të
vërtetë. Rezultati ishte që Ahabi u fut në një kurth,
nëse i hidhte poshtë fjalët inkurajuese të Mikajahut si
gënjeshtër, ai gjithashtu duhet të hidhte poshtë fjalët
inkurajuese të 400 profetëve të tjerë!

Mikajahu u përgjigj me një pamje që tregonte qartë
për vdekjen e Ahabit në fushën e betejës (17). Nëse
Ahabi e refuzoi profecinë e mëparshme, kjo ishte
alternativa që ai duhet të pranonte! Por pason një
surprizë tjetër, sepse Mikajahu vazhdoi të tregonte
përvojën e tij të qëndrimit në këshillin e Zotit – një
përvojë që dallon diku tjetër një profet të vërtetë nga
homologët e tij të rremë (Jer. 23,17-18) Ai zbuloi se
fjalët e 400 profetëve të tjerë (të quajtur profetë të tij,
d.m.th. të Ahabit, jo profetë të Zotit) ishin frymëzuar
nga një frymë gënjeshtare, e dërguar nga Perëndia
për të joshur Ahabin deri në vdekjen e tij! Rezultati i
fjalëve të Mikajahut ishte të konfirmonte përfundimin,
që Ahabi sapo i kishte detyruar gjithsesi, se profecia
shpresëdhënëse ishte një gënjeshtër.

Ndërhyrja e Zedekisë (zëdhënës i 400 në v. 11)
përfshin një pyetje të errët (24). Kjo ishte ndoshta një
vërejtje sarkastike që synonte të mohonte që
Mikajahu kishte marrë një fjalë të vërtetë nga Zoti.
Përgjigjja e Mikajahut ishte se Zedekia do të zbulonte
të vërtetën kur duhej të fshihej për të shpëtuar lëkurën
e tij. Por duke mohuar vlefshmërinë e fjalëve të
Mikajahut, Zedekia kishte rihapur çështjen thelbësore,
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kush e kishte të vërtetën, Mikajahu apo Zedekia dhe
bashkëpunëtorët e tij? Ahabi u përball me një
zgjedhje, të besonte profetin të cilin e urrente apo t’u
besonte gënjeshtra atyre që fjalët e tyre më parë i
kishte kuptuar (indirekt)?

Ai veproi në përputhje me urrejtjen e tij personale
ndaj Mikajahut dhe antagonizmin e tij të thellë ndaj
fjalës së Zotit. Në mënyrë paradoksale, ai gjithashtu
veproi në përputhje me atë fjalë, e cila kishte
parashikuar katastrofë për të (23).

Kjo histori e çuditshme ngre pyetjen nëse një
profeci mund të dihet se është e vërtetë apo e rreme.
Nuk ka përgjigje të lehtë për këtë problem. Kriteri i
paraqitur në Lp. 18,22 mund të zbatohen vetëm në
retrospektivë; një kriter alternativ, në Lp. 13,1-3, e vë
theksin nëse profeti i çon njerëzit drejt ose larg
shërbimit ndaj Zotit të vërtetë dhe jo në atë se fjalët e
tij bëhen të vërteta.

22,29-40 Vdekja e Ahabit .
Ahabi doli në betejë i vendosur për të mashtruar

vdekjen duke u maskuar. Por ai nuk mund t’i
shpëtonte fundit të tij të profetizuar dhe një shigjetë e
rastit gjeti një hapësirë   në forca të blinduara të tij,
duke e plagosur atë për vdekje. Edhe kur u përpoq të
sfidonte fjalët e Mikajahut, ai përfundoi duke i
përmbushur ato, sepse ngjarjet e njoftuara nga
profetët e Zotit ishin në duart e vetë Zotit. Fjalët e
mëparshme të Elijahut u përmbushën gjithashtu nga
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qentë që lëpinin gjakun e Ahabit jashtë Samarisë,
pasi qentë kishin lëpirë gjakun e Nabotit jashtë
Jezreelit (21,19; 22,38).

Formula përfundimtare lë të kuptohet për lulëzimin
e mbretërimit të Ahabit dhe aktivitetet e tij të gjera
ndërtimore, të dëshmuara tani mjaft nga arkeologjia.

1 Mbr. 22,41 – 2 Mbr. 8,29 Gjatë mbretërimit të
bijve të Ahabit

22,41-50 Jehoshafati i Judës .
Përmbledhja e mbretërimit të Joshafatit në Juda

vjen si një ndërhyrje e shkurtër në rrëfimin e
mbizotëruar nga Izraeli të këtyre kapitujve. Pas një
hapjeje standarde (41-42) Jehoshafati vlerësohet për
vazhdimin në mënyrat e devotshme të Asës (43a)
dhe përfundimin e reformave të tij (46), megjithëse
vërehet se ai gjithashtu vazhdoi të toleronte vendet e
larta. Fakti që referimi i aleancës së tij me Ahabin (44)
menjëherë pas shënimit në lidhje me vendet e larta
sugjeron që edhe kjo ishte konsideruar e dështuar.
Gërshetimi i Judës me Izraelin pati vërtet pasoja
serioze në mbretërimet pasuese. Përpjekja e
dështuar e Jehoshafatit për të ringjallur ekspeditat e
Detit të Kuq, të cilat ishin një tipar i mbretërimit të
Solomonit (48) mishëron rënien e Judës që nga
epoka e artë e Solomonit.

22,51-53 Ahazjahu i Izraelit. Ashtu si në rastin e
Ahabit, ashtu edhe në rastin e djalit të tij Ahazjahu, një
përmbledhje standarde pa formulën e saj
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përfundimtare përdoret për të prezantuar mbretërimin
e mbretit të ri. Formula përfundimtare shtyhet deri pas
një historie të mëtejshme që përfshin Elijahun (2 Mbr.
1). Rrëfimi për mbretërimin e Ahazjahut i ngjan një
versioni të miniaturizuar të rrëfimit të Ahabit, duke
pasqyruar faktin se mbretërimi i tij ishte në të vërtetë
një jehonë e shkurtër e asaj të babait të tij.

LIBRI I DYTË I MBRETËRVE

2 Mbr. 1,1-18 Ahazjahu dhe Elijahu .
Njoftimi në lidhje me rebelimin e Moabit (1) merret

përsëri në kap. 3 ku bëhet sfondi i të gjithë kapitullit.
Këtu lë të kuptohet për prishjen dhe rënien e
dinastisë së Omrit, parashikuar të ndodhte në
mbretërimin e djalit të Ahabit (1 Mbr. 21,29).

Aksidenti i Ahazjahut nuk portretizohet në vetvete si
gjykimi i Zotit mbi të. Përkundrazi ishte përgjigjja e tij
në kërkim të një orakulli nga një zot i huaj që solli
dënim profetik. Autori përqesh këtë zot të Ekronit
duke ndryshuar emrin e tij nga Baal-Zebul (“Princi
Baal”) origjinal në Baal-Zebub (“Zoti i Mizave”). (Zebul
ndodhet gjithashtu në emrin Jezebel, që do të thotë
“Ku është Princi?”) Në vend që të ktheheshin me një
orakull të Baal-Zebubit nga Ekroni, lajmëtarët e
Ahazjahut u kthyen me një orakull të Zotit nga Elija!
Dështimi i Ahazjahut për të kërkuar Zotin në
sëmundjen e tij solli demonstrimin e vet të fuqisë së
Zotit mbi jetën dhe vdekjen.
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Fati i tmerrshëm i dy kapitenëve dhe kompanive të
tyre në v. 9-12 është i vështirë për t’u shpjeguar.
Ndoshta jeta e Elijahut ishte në rrezik nga Ahazjahu
ashtu si kishte qenë më parë nga Ahabi dhe
Jezebela. (Fjalët e engjëllit drejtuar Elijahut në v. 15 –
«mos ki frikë prej tij» – i japin ca mbështetje këtij
pikëpamjeje.) Apo mbase Ahazjahu duhej të mësonte
se një njeri i Perëndisë, si vetë Zoti, nuk duhej të
drejtohej me dorë të fortë. Sigurisht, fjalët e
përgjërimit të përdorura nga kapiteni i tretë prodhuan
një përgjigje tjetër.

Çfarëdo që Ahazjahu kishte shpresuar të arrinte
duke dërguar për Elijahun, gjithçka që mori ishte një
përsëritje e profecisë së mëparshme se ai do të
vdiste pa u rikuperuar nga plagët e tij (16).

Duke parë profecinë e mëparshme të Elijahut
drejtuar Ahabit (1 Mbr. 21,29) mund të presim që
Ahazjahu të jetë mbreti i fundit i dinastisë së Omrit.
Por me vdekjen e tij, Jehoram (ose Joram), një bir
tjetër i Ahabit (2 Mbr. 3,1), u bë mbret. Përmbushja e
fjalëve të Elijahut pritet akoma.

2,1-18 Largimi i Elijahut .
Udhëtimi në këtë rrëfim u zhvillua në vende që ishin

të rënda me shoqërimet me të kaluarën e Izraelit.
Gilgal (1) ishte vendi i parë i ndalimit pasi izraelitët
kishin kaluar Jordanin. Izraelitët meshkuj të lindur
gjatë viteve të shkretëtirës u rrethprenë atje dhe një
Pashkë u kremtua (Josh. 5). Beteli (2), rreth 24 km në
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kodrat qendrore, ishte vendi i takimit të Jakobit me
Zotin (Gn. 28). Jeriko (4), në luginën të Jordanit jo
shumë larg Gilgali, ishte qyteti i parë që ra në duart e
Joshuas (Josh. 6), dhe Jordan (6) ishte ndalur për
mrekulli për të lejuar Izraelin të hynte në tokën e
premtuar (Josh. 3).

Përveç devijimit për në Betel, udhëtimi
përqendrohet në vendet që lidhen me hyrjen e Izraelit
në tokën e premtuar. Qëllimi i kësaj, ose të paktën i
rrëfimit të autorit për të, është të tërheqë vëmendjen
për rolet e veçanta të Elijahut dhe Elishës në historinë
e Izraelit. Ngjarjet e mëparshme në jetën e Elijahut
kujtuan aspekte të shërbesës së Moisiut, p.sh. si
Moisiu, Elijahu mori një zbulesë të Zotit në malin
Horeb dhe masakra e tij ndaj profetëve të Baalit pati
jehonë të pasojave të incidentit të viçit të artë (Dal.
32,25-29). Tani ai kaloi në anën lindore të Jordanit (në
një mënyrë të ngjashme me kalimin e Detit të Kuq
nën udhëheqjen e Moisiut), ku shërbimi i Moisiut
gjithashtu mori fund. Në të vërtetë, fundi i jetës së
Moisiut ishte pothuajse po aq misterioz sa ai i Elijahut
(Lp. 34,6). Paralelet midis jetës së dy burrave janë
nënvizuar në DhR kur ata të dy shfaqen duke i folur
Jezusit në shpërfytyrimin e tij (Mt. 17,3).

Ekziston një rëndësi teologjike për paralelet midis
Eliajut dhe Moisiut. Moisiu ishte ndërmjetësi i
besëlidhjes në Sinai / Horeb, profeti (Dr. 18,15;
34,10) përmes të cilit Izraeli u fut në atë marrëdhënie
besëlidhjeje dhe bëri njerëzit e Perëndisë. Elijahu
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ishte profeti përmes të cilit njerëzit u kthyen në
besëlidhjen e Sinait dhe statusi i veçantë i Izraelit u
shpëtua. Me pak fjalë, paralelet me Moisiun rrisin në
mënyrë dramatike rëndësinë e Elijahut në historinë e
Izraelit dhe në librat e Mbretërve në veçanti. ‘Pa
Moisiun, feja e Zotit siç ishte paramenduar në Dhiatën
e Vjetër nuk do të kishte lindur kurrë. Pa Elijahun do
të kishte vdekur. ‘

Nëse Elijahu identifikohet si një Moisi i dytë, Elisha
do të dukej se ishte në formën e Joshuas. Ndërsa
Joshua pasoi Moisiun si udhëheqës të popullit,
kështu Elisha pasoi Elijahun, duke kaluar Jordanin në
tokë të thatë nga lindja në perëndim siç bëri Joshua
(14) dhe duke ndjekur gjurmët e Joshuas duke shkuar
në Jeriko (15-22). (Edhe emri i Elishës kujton atë të
Joshuas. Elisha do të thotë «Zoti është shpëtim»,
ndërsa Joshua do të thotë «Zoti është shpëtim».)

Largimi i Elijahut demonstroi fuqinë dhe misterin e
Zotit. Ajo u njoh më parë nga Elisha dhe grupet e
profetëve në Betel dhe Jeriko (3, 5) dhe më në fund
ndodhi në një mënyrë që sfidon një përshkrim të
qartë (11). Kërkesa e Elishës për një pjesë të
dyfishtë të shpirtit të Elijahut (9) pasqyron të drejtën e
trashëgimisë së një djali të parëlindur (Lp. 21,17) dhe
ne mund të shohim një lidhje midis kësaj dhe Elishës
që i drejtohet Elijahut si babai i tij (12). Kjo përbën një
kërkesë zyrtare që ai mund të jetë trashëgimtar i
shërbimit të Elijahut. Kushti që vendosi Elijahun (10)
ndoshta përfshinte Elishën duke kuptuar largimin e tij
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sesa thjesht ta shihte atë. Thirrja e Elishës, koçitë dhe
kalorësit e Izraelit (12), treguan se ai e konsideronte
Elijahun si fuqinë e vërtetë dhe mbrojtjen e popullit të
Zotit. Ai grisi rrobat e tij në shenjë zie për humbjen e
popullit.

Kur Elisha iu afrua Jordanit dhe ai u nda për të,
ashtu si kishte bërë për Elijahu, ngjarja konfirmoi se
fryma aktive në Elijahun qëndronte mbi të. Prandaj
profetët nga Jeriko e pranuan atë si zotin e tyre të ri
(15). Sidoqoftë, ata nuk e kishin kuptuar largimin e
Elijahut si dhe Elishës, sepse ngulmonin në kërkimin
e tij. Elisha e dinte që kjo ishte e padobishme (16-
18).

Në shekullin e pestë p.e.s., profeti Malaki
parashikoi që kthimi i Elijahut do t’i paraprinte “ditës
së madhe dhe të tmerrshme të Zotit” (Mal. 4,5). Në
kontekstin e tij, kjo tregon një profet i cili do të
përsëriste shërbimin e Elijahut për t’i thirrur njerëzit
përsëri te Zoti (Mal. 4,6), por çoi në shumë spekulime
se Elijahu do të kthehej personalisht (krh. Mt. 17,10;
Mk. 8,28). Jezusi tregoi që shërbimi i Elijahut ishte
rifilluar nga Gjon Pagëzori, (pjesërisht) duke
përmbushur fjalët e Malakisë (Mt. 11,14; 17,11-13).

Kompanitë e profetëve në Betel dhe Jeriko me sa
duket ishin midis 7000 izraelitëve besnikë të
përmendur në 1 Mbr. 19,18.
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2,19-22 Shërimi i burimit në Jeriko .
Jeriko ishte një nga qytetet më të vjetra në botë,

me një histori të vendbanimeve që arrinte rreth 8000
p.e.s., dhe këtë dallim ia detyrohet burimit të
bollshëm që ujiti zonën përreth dhe e bëri atë
pjellore. Sidoqoftë, në kohën e Elishës, uji në burim
ishte bërë i ndyrë. Veprimi i Elishës me kripën ishte
thjesht simbolik, sepse kripa e hedhur në ujin që
rrjedh nuk mund të ndikonte në burimin e tij
nëntokësor. Ishte fjala e Zotit e thënë nga Elisha, e
cila ishte pastruesi i vërtetë i ujit. Në këtë incident
mund të shohim edhe mallkimin që Joshua kishte
shqiptuar mbi Jeriko (Josh. 6,26) duke u revokuar nga
fjalët e Elishës, Joshuas së ri. Në mënyrë
domethënëse, Joshua i ri po ndiqte rrugën e ndjekur
nga Joshua i parë kur e çoi Izraelin në Kanaan (Beteli
ishte afër Ajit, te i cili Joshua u zhvendos pasi mori
Jerikon; Jos. 7,2).

2,23-25   Incidenti në Betel .
Duke udhëtuar pranë Betelit, Elisha riktheu përsëri

udhëtimin që kishte bërë me Elijahun (Betel-Jeriko-
Jordan në v. 2-8; Jordan -Jeriko-Betel në v. 13-23).

Vdekja e të rinjve që përqeshën Elishën është po
aq e papritur dhe tronditëse sa djegia e ushtarëve në
1,9-12. Ashpërsia e gjykimit shpjegohet më së miri
nëse Elishs tallej posaçërisht si koka e profetëve të
Zotit. Është e mundur që koka tullace e fyerjes t’i
referohej një lloj tonazhi që nënkuptonte anëtarësimin
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në shkollën e profetëve. Pas kësaj ngjarjeje, Elisha
udhëtoi në veri, në skenën e fitores së madhe të
Elijahut mbi profetët e Baalit dhe më pas në
kryeqytetin e Izraelit.

3,1-20 Përgatitjet për të rimarrë Moabin .
Një përkthim vazhdimisht i jep emrin Jehoram në

formën e tij të variantit, Joram, në mënyrë që të
dallojë këtë mbret të Izraelit nga Jehorami i Judës, i
cili ishte bashkëkohësi i tij. Jorami lavdërohet dobët
sepse thjesht ndoqi rrugët e Jerovamit dhe nuk zbriti
në thellësitë e Ahabit dhe Jezebelës. Megjithëse ai
disponoi me një idhull të Baalit që Ahabi kishte bërë
(2), është e qartë nga kap. 10 që adhurimi i Baalit u
lejua të lulëzonte ende në Samari. Rëndësia e garës
së Elijahut në Malin Karmel ishte se adhurimi i Baalit
nuk u promovua më si fe zyrtare e Izraelit; por për sa
kohë që Jezebela vazhdoi të mbizotërojë në oborrin
mbretëror, adhurimi i Baalit ishte një tipar i jetës në
kryeqytet.

Moabi ishte bërë vasal i Izraelit në kohën e Omrit.
Sipas 2 Mbr. 1 ky popull u rebelova në mbretërimin e
shkurtër të Ashazjahut. Prandaj i takoi Joramit që të
përpiqej të rifitonte kontrollin.

Tregimi ka disa paralele me fushatën e Ahabit
kundër Sirisë (1 Mbr. 22). Të dy fushatat u ndërmorën
për të rimarrë territorin në lindje të Jordanit; të dy
përfshinë një aleancë me Jehoshafatin nga Juda (i cili
shprehu angazhimin e tij me të njëjtat fjalë; krh. 1 Mbr.
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22,4 dhe 2 Mbr. 3,7); në të dy rastet, Jehoshafati
kërkoi një profet përmes të cilit mund të
konsultoheshin me Zotin; dhe të dy fushatat kishin një
rezultat të paqartë.

Mbreti i Edomit mori pjesë së bashku me
Jehoshafat (9). Ky me sa duket është ‘deputeti’ për të
cilin u tha se do të qeveriste Edomin në I Mbr. 22,47,
d.m.th. një i emëruar i Jehoshafat në vend se një
anëtar i një dinasti vendase. Kështu Juda duket se ka
rifituar kontrollin e Edomit që nga ditët e Hadadit (1
Mbr. 11).

Një mungesë e madhe uji bëri që mbretërit të
konsultoheshin me Elishën. Na kujtohet thatësira e
mbretërimit të Ahabit dhe kërkimet e atij mbreti për
Elijahun (1 Mbr. 18,1-15). Sidoqoftë, në aspekte të
tjera rrethanat ishin shumë të ndryshme.

Jorami foli në mënyrë të devotshme dhe të sigurt
për Zotin që nisi fushatën (10 dhe 13), megjithëse
nuk kemi lexuar asgjë më parë që ai të kërkonte
udhëzime për këtë çështje. Elisha e hodhi poshtë
devotshmërinë e tij si të cekët, nëse jo plotësisht të
rremë (13-14). Jorami kishte pretenduar sanksionin e
Zotit për veprimet e tij pa u përpjekur të zbulonte
vullnetin e Zotit – një gabim tepër i zakonshëm!
Vetëm kur ishte në gjendje të keqe ai bëri atë që
duhej të kishte bërë më herët.

Përdorimi i Elishës për një muzikant për të
ndihmuar në profetizimin e tij (15) kujton përdorimin e
instrumenteve muzikorë nga profetët ekstazë në l Sa.
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10,5-13. Ai profetizoi si ujin ashtu edhe suksesin
ushtarak dhe pjesa e parë e profecisë u përmbush të
nesërmen. Elisha nuk luan më pjesë në histori.

3,21-27 Beteja me moabasit .
Është tepër e habitshme që ushtria moabase duhet

të interpretojë kaq keq pamjen e dritës së diellit në
mëngjes herët në ujë (22-23). Ne ndoshta duhet ta
kuptojmë këtë mendim të hutuar si veprimi i Zotit,
mjetet me të cilat ai ua dorëzoi moabasit tre
mbretërve (18). Këto vargje përmbajnë lojëra fjalësh
për ngjashmërinë midis fjalët hebraike për “Edom”,
“kuq” dhe “gjak” (dam), të cilat nuk mund të përcillen
në përkthimet e huaja Jorami dhe aleatët e tij mundën
moabasit, duke përmbushur profecinë e Elishës.
Sidoqoftë, kur mbreti i Moabit flijoi djalin e tij të
parëlindur në murin e Kir Hareset (27) izraelitët u
tërhoqën dhe nuk ndoqën fitoren e tyre. Arsyeja e
saktë e tërheqjes së Izraelit nuk është e qartë nga
teksti. A kishte furi kundër Izraelit midis moabasve,
sepse mbreti i tyre ishte detyruar nga dëshpërimi të
bënte një gjë kaq të tmerrshme? Me fjalë të tjera, a e
rinovoi flijimi vendosmërinë e moabasve për të
luftuar? Apo mos tërbimi (ose ndoshta “grindja”) erdhi
“mbi Izraelin”? Domethënë, a ishin trupat izraelite aq
të mbingarkuara (me tmerr apo frikë bestytni) kur
panë një flijim njerëzor, saqë ata hoqën dorë nga e
gjithë sipërmarrja? Secili interpretim është i mundur.
Rezultati përfundimtar i fushatës lihet në dyshim;
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nëse Izraeli u tërhoq, a qëndroi moabasit të lirë? Guri
Moabas feston një rebelim të suksesshëm, por kjo
nuk e zgjidh çështjen aktuale, pasi mund të ishte
shkruar para se të zhvillohej fushata e Joramit.

4,1-7 Një furnizim i mrekullueshëm i vajit .
Mrekullitë karakterizuan shërbesën e Elishës. Shërimi
i tij i ujërave në Jeriko (2,19-22) ishte i pari. Pastaj
pasuan një seri prej shtatë (4,1 – 6,7). Për
domethënien e tyre të përgjithshme shihni komentin
në pjesën e fundit të sekuencës (2 Mbr. 6,1-7).

Ishte një zakon i pranuar në Izrael që nëse një
familje nuk mund të paguante borxhet e saj me
ndonjë mjet tjetër, disa ose të gjithë anëtarët e asaj
familje do të punonin si shërbëtorë për kreditorin (Lv.
25,39-41). Ky ishte pozicioni ku ndodhej një e ve e
një prej profetëve dhe ajo ishte gati të humbte dy
djemtë e saj. Situata ishte serioze, sepse vejusha nuk
do të kishte askënd për të punuar tokën e familjes.
Ajo u përball me një spirale të mëtejshme në rënie të
borxhit nëse Elisha nuk mund të ndihmonte.

Vaji i ullirit që dilte papritur nga ena e tij kujton
sigurimin e mrekullueshëm të vajit dhe miellit për
gruan e ve që strehoi Elijahun (1 Mbr. 17,13-16), por
këtu vaji shitet për të paguar borxhin.

4,8-17 Një djalë për gruan e Shunemit. Shunem u
shtri diku afër Jezreelit (Josh. 19,18). Shunamite (12)
është një mbiemër femëror që rrjedh nga emri i
qytetit dhe përdoret këtu për të përcaktuar gruan që i
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dha Elishës mikpritjen. Emri i saj nuk jepet kurrë. Në
v. 13 mësojmë se marrëdhëniet e Elishës me oborrin
mbretëror ishin shumë të ndryshme nga ato të
Elijahut. Ai duket se është mbajtur me respekt dhe ka
pasur ndikim atje. Ky varg parashikon ngjarjet e kap.
8, kur Gehazi, shërbëtori i Elijahut, në të vërtetë i foli
mbretit në emër të gruas.

Premtimi i një djali në rrethana të pabesueshme
është i ngjashëm me premtimin që Zoti i bëri
Abrahamit dhe Sarës (Zan 18,10), dhe përgjigjja
skeptike e gruas kujton Sarën me atë rast (Zan.
18,12). Por fjala e profetit u tregua e besueshme.

4,18-37 Djali i gruas u rivendos në jetë. Kjo histori
ka paralele të qarta me rivendosjen e Elijahut ndaj
djalit të ve në Carfat (1 Mbr. 17). Në të dy rastet,
shërimi ndodhi në shtratin e vetë profetit në një
dhomë të sipërme dhe përfshinte një veprim të
ngjashëm të përsëritur. Por historia e tanishme
tregohet në më shumë detaje se ajo e hershme dhe
me tronditje shumë më të madhe. Dhe me këtë rast
thuhet pa mëdyshje se fëmija kishte vdekur.

Veprimi i gruas për të vendosur fëmijën e vdekur
në shtratin e Elishës dhe duke shkuar shpejt për ta
kërkuar atë sugjeron që ajo kishte besim se ai do të
ishte në gjendje ta rikthente fëmijën në jetë. Kthimi i
fëmijës në jetë dhe ribashkimi i tij me nënën janë
treguar thjesht dhe prekëse. Përmes njeriut të Zotit,
Zoti kishte shfaqur edhe një herë fuqinë e tij mbi jetën
dhe vdekjen.
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4,38-41 Tenxhere e helmuar merak. Ky incident
ndodhet në një kohë urie (38), mbase ajo e
përmendur në 8,1, e cila zgjati shtatë vjet. Si në kap.
2, Elishën e gjejmë të shoqëruar me një komunitet
profetësh, këtë herë në Gilgal. Meqenëse furnizimet
e zakonshme të ushqimit ishin të shkurtra, një nga
profetët mblodhi një frut të panjohur, i cili doli të ishte
helmues. Veprimi i Elishës për të shtuar miell (si
veprimi i tij për të hedhur kripë në pranverë në Jeriko
në 2,21) ishte ndoshta simbolik. Veprimi ishte efektiv
sepse ishte veprimi i njeriut të Zotit.

4,42-44 Ushqimi i njëqind burrave .
Me sa duket njëqind burrat (43) ishin edhe një herë

një komunitet i profetëve. Njëzet bukët do të kishin
qenë të vogla dhe të sheshta dhe, për këtë arsye,
ushqim joadekuat për kaq shumë – prandaj pyetja e
mahnitur e shërbëtorit. Sidoqoftë, Elisha kishte marrë
premtimin e Zotit se do të kishte shumë dhe kështu u
vërtetua.

5,1-27 Shërimi i Naamanit . Luftërat e Izraelit me
Sirinë u ndërthurën me periudha paqeje midis dy
shteteve (p.sh. 1 Mbr. 22,1). Historia e Naamanit
është vendosur në një periudhë të tillë. Një temë që
ndodh në disa pika gjatë gjithë historisë është se Zoti
i Izraelit është Zoti i botës; ai është i vetmi Zot dhe
fuqia dhe interesat e tij nuk janë lokale por kozmike
në shkallë.
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Kjo temë shfaqet posa të prezantohet Naamani. Ai
ishte një komandant sirian me anë të të cilit Zoti i
kishte dhënë fitoren Sirisë. Prandaj Zoti ishte në
kontroll të ngritjes dhe rënies së kombeve të tjerë
përveç Izraelit. Sëmundja nga e cila vuajti Naamani
nuk ishte domosdoshmërisht lebra, sepse fjala
hebraike përfshin një sërë sëmundjesh që prekin
lëkurën.

Reputacioni i Elishës si një shërues arriti në
Naaman përmes shërbëtores izraelite të gruas së tij.
Pavarësisht nga fakti që Naamani dikur kishte mundur
popullin e saj dhe e kishte zënë rob, ajo tregoi një
shqetësim të sinqertë për mirëqenien e tij. Besimi i
saj i thjeshtë se Elisha do të ishte në gjendje të
shërojë sëmundjen e Naamanit ishte në kontrast të
plotë me reagimin e mbretit të Izraelit. Paniku i tij në v.
7 është pothuajse komik dhe plot ironi. Një mbret nuk
mund ta ushtronte fuqinë e Zotit mbi jetën dhe
vdekjen, por nuk i shkoi ndërmend të dërgonte
Naamanin te njeriu i Zotit që mund ta bënte këtë.

Në fillim Naamani u indinjua nga udhëzimet e
Elishës për t’u larë shtatë herë në Jordan (10-12).
Sidoqoftë, shërbëtorët e tij kishin më shumë besim –
ashtu si shërbëtorja izraelite kishte treguar më shumë
besim se mbreti izraelit. Ata në mënyrë të arsyeshme
theksuan se ai do të kishte qenë mjaft i etur për të
bërë diçka të vështirë, kështu që pse jo diçka të
lehtë? Bindja ndaj udhëzimeve të thjeshta të Elishës
prodhoi shërim. Zoti shpesh kërkon besim dhe bindje
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në çështje të vogla kur mendojmë se ai kërkon vepra
të fuqishme.

Përgjigjja e Naamanit tregoi përulësi dhe
mirënjohje të madhe. Çfarëdo që ai kishte besuar më
parë për Zotin e Izraelit, ai tani e deklaroi atë të ishte i
vetmi Zot (15). Tani e tutje ai do të adhurojë vetëm
Zotin (17). Kërkesa e tij për dy mushka të tokës së
Izraelit nuk do të thotë se ai mendoi se Zoti ishte disi i
kufizuar në territorin e Izraelitëve. Përkundrazi,
ndoshta pasqyroi një besim se toka e Zotit ishte e
shenjtë dhe, për këtë arsye, toka e saj ishte e
nevojshme për krijimin e një zone të shenjtë për
adhurimin e Zotit në Siri (Aram). Kërkesa e Naamanit
në v. 18 nuk do të thoshte se ai dëshironte të
vazhdonte të adhuronte Rimmon (një titull i perëndisë
sirian Hadad) si dhe Zotin. Kjo do të binte në
kundërshtim me deklaratat e tij në v. 15 dhe 17.
Problemi i tij ishte se, si një anëtar i oborrit mbretëror,
ai duhet të shtrihej si adhurues të Rimonit, edhe pse
besnikëria e tij tani ishte vetëm e Zotit. Bekimi i
Elishës e siguroi atë për faljen që ai kërkoi. I gjithë
pasazhi duhet të na bëjë shumë të ndjeshëm ndaj
vështirësive të atyre që përpiqen t’i shërbejnë Zotit
midis njerëzve të një besimi tjetër.

Përpjekja e Gehazit për mashtrim (20-27) siguron
një shtojcë të trishtueshme dhe shpëtuese të
historisë. Si një zyrtar i lartë, Naamani kishte sjellë me
vete dhurata me vlera të mëdha – të gjitha Elisha
kishte refuzuar t’i pranonte. Tundimi për të marrë disa
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nga këto pasuri për veten e tij u tregua tepër i fortë
për Gehazin, i cili përfitoi mizorisht nga mirënjohja
dhe bujaria e Naamanit. Shërbimi i Zotit nuk i mbron
shërbëtorët e tij nga tundimi. Në të vërtetë, shpesh i
vendos ata në gjendje të abuzojnë me statusin e tyre
dhe të përfitojnë nga të tjerët. Fjalët e Elishës në v.
26 nënkuptonin se mund të ketë pasur raste kur ishte
e drejtë të pranoje dhurata, por kjo (për një arsye që
nuk shpjegohet) nuk ishte njëra prej tyre.

6,1-7 Një sëpatë e humbur .
Pamja e shoqërisë së profetëve bëhet pak më e

qartë në këtë histori. Ata jetuan së bashku si një
komunitet nën udhëheqjen e Elishës. Duket se ka
pasur bashkësi të tilla në Betel, Jeriko dhe Gilgal (2
Mbr. 2,3, 5, 15-18; 4,38), por nuk është e qartë se cili
prej këtyre, nëse ka, është subjekt i këtij rrëfimi, ose
nëse Elisha kishte lidhje po aq të forta me të gjithë
ata. Do të ishte e gabuar të mendosh për to si
bashkësi monastike, si ato që lulëzuan në
shkretëtirën e Judesë gjatë shekujve të katërt deri në
të gjashtë pas Krishtit, pasi është e qartë se profetët
u martuan dhe krijuan familje (4,1). Në historinë
aktuale, ne shohim një komunitet që ndërton një
vendbanim të ri për të akomoduar numrin e tij në rritje
– një shenjë që po lulëzonte nën udhëheqjen e
Elishës.

Veprimi i Elishës për të rimarrë majën e boshtit të
mbytur është po aq misterioz sa shërimi i tij i hershëm
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i burimit të Jerikos dhe heqja e helmit nga zierja.
Ashtu si ato histori, kjo tregon se ai ka qenë një njeri
që zotëron fuqi të jashtëzakonshme, fuqi që nuk i
posedojnë anëtarët e tjerë të bashkësisë profetike.
Fuqitë e tilla ishin të tija për shkak të statusit të tij të
veçantë si njeri i Zotit (6). Efekti grumbullues i këtyre
përrallave të çuditshme është të sugjeroni se çfarë
do të thotë kjo frazë, ai nuk ishte thjesht një njeri i
devotshëm që i shërbeu Zotit por një njeri,
marrëdhënia e të cilit me Zotin ishte unik midis
profetëve të kohës së tij. Ashtu si Elijahu më herët, ai
ishte në një kuptim shumë të veçantë njeriu i Zotit për
këtë moment në historinë e Izraelit.

6,8-23 Elisha dhe sirianët .
Kjo histori ofron një prekje lehtësimi komik përpara

tensionit dhe tragjedisë që vijon. Kur mbreti i Sirisë
vendosi të kapte Elishën për shkak të aftësisë së tij
për të paralajmëruar mbretin e Izraelit për sulmet e
afërta, përpjekja ishte e destinuar të dështonte që
nga fillimi. Sepse nëse Elisha i dinte paraprakisht
planet e Sirisë, ai me sa duket e dinte këtë! Zhgënjimi
i mbretit të Sirisë përshkruhet me humor në v. 11-13.

Elisha nuk ndërmerr veprime evazive, por mbetet
në Dotan ndërsa një forcë e madhe sirian rrethon
qytetin. Në v. 17, shërbëtori e sheh arsyen e besimit
të qetë të Elishës, kuajt dhe qerret e zjarrit (të cilat
kujtojnë 2 Mbr. 2,11-12) tejkalojnë shumë trupat
sirianë. Pamja shpirtërore që i është dhënë kur Elisha
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lutet balancohet nga verbëria që godet sirianët kur ai
lutet herën e dytë. Humori kthehet në farsë kur vetë
Elisha çon trupat e turbullta për në Samari. Pastaj
lutet që sytë e tyre të hapen me të njëjtat fjalë që ai ka
përdorur për t’u lutur për pamjen e veçantë të
shërbëtorit. Por ajo që ata shohin nuk është aq
qetësuese, ata janë në kryeqytetin e Izraelit, ku trupat
izraelite supozohet se janë më të mëdha se ato.

Mbreti i Izraelit e njohu autoritetin e Elishës që të
ishte mbi autoritetin e tij. Në funksion të 1 Mbr. 20,35-
43, është për t’u habitur që Elisha ndaloi therjen e
trupave armike. Arsyeja është lënë e paqartë, përveç
se rregulla të ndryshme të luftës duket se janë
zbatuar në këtë situatë (22). Në vend të kësaj, armiku
duhej të argëtohej me një festë mbretërore dhe të
dërgohej përsëri te mbreti i tyre. Shqetësimi i tyre
ishte i mjaftueshëm për t’u dhënë fund sulmeve ndaj
Izraelit.

6,24 – 7,2 Samaria rrethohet përsëri . Toni kalon
nga komedia në tragjedi. Pas përfundimit të historisë
së mëparshme (23), është për t’u habitur të gjesh
Samarinë të rrethuar nga sirianët në v. 24. Kontradikta
e dukshme është sepse historitë rreth Elishës nuk
janë në rend kronologjik (shih më poshtë në 8,1-6).

Rrethimi rezultoi në uri brenda kryeqytetit dhe
ashpërsia e tij theksohet nga çmimet e fryra të
ushqimit (25). Pamundësia e mbretit përcillet
fuqimisht në v. 27. Lajmi i tmerrshëm se uria kishte
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çuar në ngrënien e një fëmije ishte pika e fundit.
Mbreti grisi rrobat e tij si një shprehje pikëllimi, duke
zbuluar një thes poshtë. Kjo ishte veshur si një shenjë
zie në kohë fatkeqësie (La. 2,10) dhe në kohë
pendimi për mëkatin (1 Mbr. 21,27) ose lutje për
çlirim (2 Mbr. 19,1-2). Ndonjë ose të gjitha këto mund
të kishin qenë arsyeja e mbretit për ta veshur atë në
këtë krizë.

Nuk na thuhet pse zemërimi i tij u vlua kundër
Elishës (31) por arsyeja nuk është e vështirë të
merret me mend. Elisha, i cili kishte fuqinë të
paralajmëronte kundër pushtimeve siriane dhe t’i
prishte ato, nuk e kishte parandaluar këtë; ai gjithashtu
kishte fuqinë të shumëzonte vajin dhe bukën, por nuk
e kishte përdorur atë për të larguar urinë.

Një transferim i pushtetit tregohet në v. 32. Gjatë
rrethimit të mëparshëm të Samarisë, “të gjithë pleqtë
e vendit” u mblodhën rreth mbretit (1 Mbr. 20,7). Tani,
në një variacion në atë skenë, ne gjejmë pleqtë të
mbledhur në shtëpinë e Elishës. Udhëheqja e vërtetë
u pranua se qëndronte me profetin, jo me mbretin (i
cili mbetet pa emër gjatë gjithë kohës, sikur identiteti i
tij nuk është i rëndësishëm).

Në hebraishten e v. 33 është lajmëtari i mbretit dhe
jo vetë mbreti që zbret në shtëpinë e Elishës dhe
fjalët e cituara janë fjalët e mbretit siç përcillen nga ai
lajmëtar. Qëndrimi i mbretit është i kuptueshëm, por i
gabuar; sepse edhe sikur Zoti të kishte dërguar
katastrofën, kjo nuk ishte arsye pse Zoti të mos
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kërkohej për ndihmë. Për më tepër, ishte një qëndrim
që mund të çonte vetëm në dëshpërim më të thellë,
sepse vetë mbreti ishte i pafuqishëm për të vepruar,
siç e dinte mirë (27). Nëse Zoti nuk është ndihma
jonë në kohë të tilla, nuk ka fare ndihmë.

Elisha u përgjigj se çlirimi ishte afër. Në vetëm
njëzet e katër orë, ushqimi do të ishte aq i bollshëm
sa çmimet do të kishin rënë në mënyrë dramatike
(7,1). Kështu, Elisha la të nënkuptohet (megjithëse
nuk e deklaroi) se rrethimi do të hiqej. Në 7,2,
lajmëtari përshkruhet si oficeri ‘në krahun e të cilit u
mbështet mbreti ‘që do të thotë se ai ishte
shoqëruesi i rregullt i mbretit. Naamani përdori një
frazë të ngjashme për të përshkruar shërbimin e tij
ndaj mbretit të Sirisë (2 Mbr. 5,18). Skepticizmi i burrit
i dha atij një parashikim të tmerrshëm në lidhje me
fatin e tij (2).

7,3-20 Samaria, kryeqyteti, shpëtoi përsëri. Mjeti
mrekulli me të cilin u hoq rrethimi lidhet me v. 6-7. Por
njerëzit në Samari mund të mos e kishin kuptuar të
vërtetën me kohë për të shmangur urinë, nëse të
dëbuarit në portën e qytetit nuk do të kishin vendosur
të hidhnin në short me arabët (3-5). Ekziston një
pezullim në v. 8 pasi ne pyesim veten nëse të katër
burrat do ta marrin përsëri lajmin e mirë në qytet dhe
kështu të shpëtojnë popullatën e uritur. Mbreti ishte
aq i thellë në dëshpërim sa mund të dyshonte vetëm
në një kurth (12). Ashtu si në historinë e Naamanit,
ishte një shërbëtor ai që dha këshillat e nevojshme të
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shëndosha (13). Dispozitat e lëna pas nga sirianët
ishin aq të shumta saqë profecia e Elishës për
çmimin e ushqimit u përmbush dhe në shkelje nëpër
portë, shërbëtori i mbretit takoi fundin e tij të
parashikuar (16-20).

8,1-6 Vendi i Shunamiteve .
Ka shenja të qarta këtu që tregimet e Elishës nuk

paraqiten në rend kronologjik. Ndërsa kjo histori
përfshin Gehazin (i cili la shërbimin e Elishës në
5,27), ajo duhet të ketë ndodhur para shërimit të
Naamanut. Uria e parashikuar në v. 1 sigurisht
paraqes sfondin e 4,38-41.

Historia tregon kujdesin e vazhdueshëm të Elishës
për gruan Shunamite dhe familjen e saj. Gruaja
vepron si kryefamiljare e familjes së saj, ndoshta
sepse burri i saj (tashmë i moshuar në 4,14) ka
vdekur deri në këtë kohë. Trajtimi i mbretit ndaj gruas
gjatë kthimit të saj tregon respektin e tij të madh për
Elishën (4-6). Kujdesi providencial i Zotit ilustrohet
gjithashtu në faktin se Gehazi po tregonte historinë e
djalit të gruas në momentin që ajo bëri thirrjen e saj.

8,7-15 Ben-Hadadi i vrarë nga Hazaeli .
 Pozita e lartë e Elishës në Siri tregohet nga

respekti i jashtëzakonshëm i Ben-Hadadit ndaj tij në v.
9. Në hebraisht pyetja e Ben-Hadadit rreth sëmundjes
së tij është formuluar në mënyrë të ngjashme me atë
të Ahazjahut në 2 Mbr. 1,2, duke na ftuar të
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krahasojmë dy incidentet. Të dy mbretërit iu drejtuan
një perëndie të huaj për të zbuluar rezultatin, por
ndërsa mbreti izraelit i kërkoi Baal-Zebulit, mbreti
sirian i kërkoi Perëndisë së Izraelit!

Arsyeja për mesazhin e rremë mbetet e errët, por
v. 10 ndoshta shpreh tensionin midis asaj që Elisha
dinte për sëmundjen e Ben-Hadadit dhe asaj që ai
dinte për qëllimet e Hazaelit, sëmundja në vetvete
nuk ishte fatale, por Ben-Hadadi do të vdiste gjithsesi
sepse Hazaeli planifikoi ta vriste dhe të merrte fronin.
Elisha nuk tha që Zoti e kishte zgjedhur Hazaelin për
të qenë mbret në vend të Ben-Hadadit, thjesht se ai
do të ishte, dhe se ai do të shkaktonte vuajtje të
mëdha në Izrael.

Sidoqoftë nuk duhet të harrojmë se Elijahu u
udhëzua më parë të vajoste Hazaelin si mbret mbi
Sirinë (1 Mbr. 19,15), dhe megjithëse asnjë vajosje
aktuale nuk ndodh në fragmentin aktual, duhet parë
se në njëfarë kuptimi përmbush atë udhëzim. Nga
ana tjetër, dy referencat për Hazaelin kanë theksime
shumë të ndryshme. Në 1 Mbr. 19,17 ai thjesht duhej
të luante një pjesë në heqjen e adhurimit të Baalit nga
Izraeli, ndërsa në vizionin e Elishës (dhe në ngjarjet
pasuese) shtypja e Sirisë ndaj Izraelit arriti një
ashpërsi shkatërruese nën sundimin e tij.

8,16-24 Jehorami i Judës .
Në v. 16-29 kemi të dytën nga dy ndërhyrjet e

Judës që përmbahen në tregimin e dinastisë së
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Omrit. Teksti hebraik i v. 16 nënkupton një
bashkërenditje midis Jehoshafatit dhe djalit të tij
Jehoramit. Në mbretërimin e Jehoramit, aleanca e
Joshafatit me Izraelin (1 Mbr. 22,4; 2 Mbr. 3,7) dha
fryt të hidhur në Juda. Mëkatet e Jehoramit, të
përcaktuara gjerësisht, duke iu referuar mënyrave të
mbretërve të Izraelit, gjurmohen në martesën e tij me
një vajzë të Ahabit (18). Ky varg prezanton (por nuk e
përmend emrin) Atalinë, e cila luan një rol të madh në
kap. 11. V. 19 jehonë 1 Mbr. 11,36 dhe 15,4 duke iu
referuar premtimit të Zotit për të mbajtur një llambë
për Davidin dhe pasardhësit e tij për gjithnjë.
Sidoqoftë, kjo është hera e fundit që përmendet
premtimi – një fakt i cili bëhet ogurzi në dritën e
zhvillimeve të mëvonshme në Juda.

Përpjekja e suksesshme e Edomit për pavarësi
(parashikuar në 1 Mbr. 11,14-22) dhe revolta e qytetit
Libna (me sa duket për filistenjtë, pasi ajo shtrihej
afër kufirit të Judës me Filistinë) duhet të kuptohen si
pasoja të ligësisë së Jehoramit (krahasoni pushtimin
e Shishakut në tregimin e mbretërimit të Rehovamit; 1
Mbr. 14,25-28).

8,25-29 Ahazjahu i Judës .
Ahazjahu nga Juda vazhdoi hapat e babait të tij

(dhe nënës) (26-27). Shënimi i aleancës së tij me
Joramin e Izraelit paraqet ngjarjet që çuan në
shkatërrimin e adhurimit të Baalit në Izrael dhe Juda.
Këtu ka gjithashtu një referencë të parë për Hazaelin
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si shtypësin e Izraelit, duke filluar përmbushjen e
vizionit të Elishës. Vdekja e Ahazjahut nuk raportohet
deri në 9,27-28.

9,1 – 10,36 Jehu dhe fundi i dinastisë së Omrit
9,1-13 Jehu vajoset mbret i Izraelit . Me Hazaelin

në fron në Damask, vetëm një nga udhëzimet e Zotit
drejtuar Elijahut (1 Mbr. 19,15-16) kishte mbetur për
t’u zbatuar. Sapo u krye, ngjarjet lëvizën me shpejtësi
në një përmbushje të profecisë së Elijahut në lidhje
me rënien e dinastisë së Omrit (1 Mbr. 21,20-28).

Për disa arsye Elisha nuk e vajosi Jehun vetë, por
dërgoi një burrë anonim (tradicionalisht profetin e ri,
Jona) nga bashkësia e profetëve për ta bërë atë.
Udhëzimi në v. 1 për të zhveshur mantelin tuaj. Rripi
juaj do të thotë të përgatiteni për veprime të një lloji;
këtu do të thotë të veshësh rroba të përshtatshme
për një udhëtim. Jehu nuk është prezantuar më parë
përveç në udhëzimet e Zotit për Elijahun (1 Mbr.
19,16), por në rrjedhën e ngjarjeve mësojmë se ai
ishte komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Izraelit,
siç kishte qenë Omri (1 Mbr. 16,16). (Ai nuk duhet të
ngatërrohet me profetin Jehu në 1 Mbr. 16,1-7).
Ushtria po mbronte Ramot Gileadin, me sa duket pasi
e kapi atë në një vazhdim të pa raportuar të fushatës
në 1 Mbr. 22

Fjalët e profetit (7-10) kujtojnë ato të Elijahut në 1
Mbr. 21,21-23, duke shtuar shënimin se Zoti do të
hakmerret për gjakun e shërbëtorëve të tij (7).
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Entuziazmi i trupave në v. 13 sugjeron që dinastia e
Omrit disi kishte mungesë popullariteti. Koha ishte
pjekur për një grusht shteti.

9,14-37 Vdekjet e Joramit, Ahazjahut dhe
Jezebelës.  Informacioni në lidhje me praninë e
Joramit dhe Ashazjahut në Jezreel për shkak të
plagëve të Joramit (14-15) mbledh fijet e kapitullit të
mëparshëm (8,28-29) ndërsa veprimi konvergjon në
parcelën e tokës që i përkiste Nabotit nga Jezreeli
(21). Pas një modeli të pyetjeve tre herë të
përsëritura që kujton 2 Mbr. 1,9-14, Jehu deklaron
dorën e tij (22). Veprimi i Joramit për të rrotulluar
koçinë e tij pasi kishte kuptuar qëllimet e Jehut (23) i
ngjan veprimit të Ahabit për t’u plagosur në Ramot
Gilead (1 Mbr. 22,34). Autori mbledh qëllimisht tema
dhe motive të mëparshme ndërsa veprimi i afrohet
kulmit të tij.

Vrasja e Jehut për të plagosurin dhe ikjen e Joramit
është tronditëse në pashpirtësinë e saj (24), ashtu si
edhe trajtimi i tij ndaj trupit të Joramit (25-26; krh. Lp.
21,22-23; 2 Sa. 21,10-14). Megjithëse Jehu citon një
profeci të mëparshme për të justifikuar këtë, është
një profeci për të cilën më parë nuk kemi dëgjuar
asgjë dhe kemi harruar të pyesim nëse është
autentike apo një produkt i përshtatshëm i imagjinatës
së Jehut.

Vrasja e tij ndaj Ahazjahut nga Juda (27-29) nuk u
urdhërua nga profeti në v. 7-10. Jehu me sa duket
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mendonte se ishte e justifikuar sepse Ahazjahu ishte i
biri i Atalisë, mbesës së Omrit (8,26). Detajet
gjeografike në këto vargje nuk janë të qarta, por është
interesante që forcat e Judës (shërbëtorët e
Ahazjahut) ishin vendosur në Megido.

Jezebela, e vetëdijshme për drejtimin që po
merrnin ngjarjet, u përball me vdekjen me një
shkëputje të ftohtë dhe madje humor ironik. Ajo
pikturoi sytë dhe rregulloi flokët e saj, jo sepse
shpresonte të joshte Jehun (fjalët e saj tregojnë se)
por sepse “ajo dëshironte të largohej nga kjo jetë me
stil!” Fjalët e saj hyrëse përsërisin pyetjen drejtuar
Jehut në v. 18, 19 dhe 22 (lit. “A është paqe?”). Por
këtë herë pyetja ishte qëllimisht ironike. Duke iu
referuar Jehut si Zimri, ajo i kujtoi atij një komandant
tjetër të ushtrisë që vrau mbretin e tij – vetëm për të
vdekur tmerrësisht vetë shtatë ditë më vonë (1 Mbr.
16,9-19).

Vdekja e saj ishte jashtëzakonisht e egër. Shkelja e
qëllimshme e trupit të saj nga ekipi i koçive të Jehut
(33) shkoi përtej profecisë së Elijahut (1 Mbr. 21,23),
ashtu si citimet e Jehut për atë profeci (36-37)
shkuan përtej origjinalit në detaje dhe egërsi. Veprimi
i Jehut për të ngrënë dhe për të pirë ndërsa qentë
hanin mbetjet e saj (34) nxjerr në pah shkathtësinë e
tij.
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10,1-17 Therja e bijve dhe mbështetësve të
Ahabit .

Jehu i sfidoi sundimtarët e Samarisë që të
zgjidhnin një pasardhës të Joramit i cili mund të
luftonte për mbijetesën e dinastisë (3). Qëllimi i tij
përfundimtar ishte vdekja e të shtatëdhjetë
pasardhësve të mundshëm, të cilën ai e arriti me
detyrim. Ardhja e baskave të kokat mbretërore në
Jezreel siguroi një provë të tmerrshme se vepra ishte
bërë (6-8). Qëllimi i Jehut ishte të fitonte mbështetjen
e popullit (9), me sa duket qytetarët e Jezreelit dhe
çdo ushtar i vendosur atje.

Faza tjetër e gjakderdhjes së Jehut ishte masakra
e të gjithë të afërmve dhe mbështetësve të familjes
mbretërore në Jezreel (11). Pastaj ai u zhvendos në
Samari për të përsëritur procesin atje (17). Gjatë
rrugës, megjithatë, ai takoi dhe vrau dyzet e dy të
afërm të Ahazjahut nga Juda (13-14). Ai tregoi
kapriçizë mizore duke i vrarë pasi urdhëroi njerëzit e
tij t’i merrnin të gjallë. Dhe gjatë gjithë kohës ai
pretendonte se ishte i motivuar nga zelli për Zotin
(16) – një pretendim për të cilin ne duhet të jemi
dyshues në funksion të përdorimit të profecisë së tij
kavalier për të justifikuar mizoritë e tij (9,25-26, 36-
37). Megjithëse eliminimi i tij i familjes së Ahabit
thuhet të jetë sipas fjalës së Zotit që i ishte drejtuar
Elijahut (17), vendimi përfundimtar i autorit për Jehun
(29) e vë këtë në një këndvështrim më të gjerë (shih
më poshtë).
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10,18-28 Therja e adhuruesve të Baalit.
Gjakderdhja vazhdoi me zhdukjen e të gjithë
adhuruesve të Baalit të Samarisë. Jehu i mashtroi ata
duke pretenduar se ishte një adhurues më i zjarrtë i
Baalit sesa Ahabi (1) – në fund të fundit, Ahabi mezi
kishte qenë një mbështetës i patundur i kultit të ri dhe
madje u kishte dhënë dy bijve të tij emrat e Zotit
(Joram dhe Ahazjahu). Pastrimi fetar i Jehut u krye
me një shkathtësi tipike.

10,29-36 Jehu vlerësohet .
Kap. 9 dhe 10 japin një pamje të paqartë të Jehut.

Nga njëra anë, ai veproi sipas fjalës së Zotit që i ishte
drejtuar Elijahut (10,17); nga ana tjetër, ne kemi parë
që ai duket se shkon përtej kësaj fjale dhe e
manipulon atë për të mbështetur shfarosjen e tij
brutale të të gjithë atyre që mund ta kundërshtojnë
atë. Pra, përkundër arritjes së tij në zhdukjen e
adhurimit të Baalit nga Izraeli (28) ai nuk është
portretizuar si një karakter shembullor, por një person,
qëllimet e të cilit u dëmtuan me anë të mjeteve të tij.
Ashtu si shumë udhëheqës të revolucioneve, ai u
kënaq me teprime në përpjekjen e tij për të hequr të
këqijat që i paraprinë, duke kryer të këqijat e tij.
Keqtrajtimi i tij i profecisë gjithashtu e vë atë në atë
racë politikanësh të pamëshirshëm që pretendojnë
një autoritet gati profetik për veten e tyre, duke
justifikuar veprat e tyre duke iu drejtuar vullnetit të
Zotit.
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Kjo është e nënkuptuar vetëm në rrëfimin biblik, por
ka edhe kritika të qarta në vlerësimin përfundimtar të
mbretërimit të Jehut. Miratimi i vetë Zotit për arritjen e
tij ishte i kualifikuar (30); ai i premtoi Jehut një dinasti
me pesë brezni në të gjitha (mbretërimi i tij dhe i katër
brezave të pasardhësve) – shumë larg dinastisë së
përjetshme (sipas modelit të Davidit), e cila iu
premtua me kusht Jerovamit (I Mbr. 11,39). Në
mënyrë domethënëse, profeti Hoshea do të fliste për
fundin e dinastisë së Jehut për sa i përket dënimit
“për masakrën në Jezreel” (Hosh. 1,4).

Për më tepër, zelli i shpallur i Jehut për Zotin (16) u
dobësua nga adhurimi i tij ndaj viçave të artë të
Jerovamit (29, 31). Mosmiratimi hyjnor i mbretërimit të
tij ilustrohet nga fitoret e Hazaelit, të përshkruar si
zvogëlimi i Zotit të territorit të Izraelit (32-33). Jehu
është një ilustrim tjetër i trishtueshëm i faktit se
emërimi hyjnor dhe vajosja profetike nuk garantojnë
që marrësi do të jetojë në përputhje me thirrjen e
Zotit.

11,1 – 17,41 Dy mbretëritë, nga Jehu deri në
rënien e Samarisë

11,1 – 14,29 Periudha e dinastisë së Jehut
11,1-21 Atalia mbretëresha e Judës .
Ne tashmë e kemi takuar Atalinë si vajzën e Ahabit

që u martua me Jehoramin e Judës (2 Mbr. 8,18, 26).
Përpjekja e saj për të zhdukur dinastinë Davidike
mund të shpjegohet vetëm me ambicien e saj për të
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kapur fronin. Vrasja e Jehut ndaj djalit të saj Ahazjahut
dhe shumë prej vëllezërve të tij të rritur i dha asaj
mundësinë që i duhej. Më shumë të afërm të saj
duhet të kenë vdekur në përpjekjen e saj për grusht
shteti. Me pak fjalë, ajo del si një grua e pashpresë
dhe llogaritëse.

Planet e saj, po të kishin pasur sukses, do t’i jepnin
fund dinastisë Davidike. 2 Mbr. 8,19 na kujtoi
mëshirën e Zotit ndaj dinastisë për shkak të
angazhimit që ai i kishte bërë Davidit dhe në këtë
histori e shohim atë mëshirë në veprim. Sidoqoftë,
shpëtimi i dinastisë nuk tregohet në drejtim të
ndërhyrjes hyjnore; ajo u soll përmes guximit njerëzor,
besnikërisë dhe dinakërisë.

Jehosheba përshkruhet thjesht si motra e
Ahazjahut të vdekur (2). Prandaj, ajo mund të ketë
qenë vajza e Atalisë. Sidoqoftë, meqenëse termi
hebraisht mund të nënkuptojë po aq mirë ‘gjysmë
motër’, ajo mund të ketë qenë vajza e Jehoramit nga
një grua tjetër mbretërore. Detaje të tjera janë
gjithashtu të paqarta. Ne nuk e dimë pse ajo zgjodhi
të shpëtojë Jehoashin (i cili mund të ketë qenë vetëm
një vjeç kur e fshehu; v. 3-4, 21) në vend se ndonjë
nga princat e tjerë mbretërorë që ishin gati të
vriteshin. (Shih gjithashtu më poshtë në 12,1-3).
Mungesa e nënës së fëmijës (e përmendur në 12,1)
nga historia është befasuese.

Ngjarjet përshkruhen në më shumë detaje nga v. 4
kur prifti Jehoiada (9) hyn në histori. (Sipas 2 Kr.
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22,11, Jehosheba ishte gruaja e Jehoiadës.)
Fatkeqësisht, shumë nga detajet e vendosjes së
ushtarëve në v. 4-11 mbeten të errëta, sepse nuk
jemi në gjendje të kuptojmë disa nga termat e tjerë
dhe termat e tjerë. Ajo që është e qartë nga përfshirja
e vullnetshme e trupave është se Atalia nuk e kishte
mbështetjen e tyre (megjithëse duhet të kishte pasur
një mbështetje për të filluar ose nuk mund të kishte
komanduar vdekjen e princërve mbretërorë). Nga
hollësitë hutuese ne fitojmë një përshtypje të
planifikimit të përpiktë të Jehoiadës dhe rregullimeve
të sigurimit.

Nëse Jehoashi shtatë vjeçar u kurorëzua vërtet në
v. 12 varet nga përkthimi i saktë i një fjale hebraike që
i referohet një lloj simboli të kushtimit të mbretit. Ajo
është përkthyer shpesh kurorë, por kuptimi i saktë i
saj është i pasigurt. Një paqartësi e ngjashme rrethon
besëlidhjen ose ‘dëshminë’ me të cilën ai u paraqit.
Një lloj pllake e gdhendur duket e mundshme,
ndoshta përmbledh kërkesat e bashkangjitura. Mbase
nuk ka asnjë lidhje të drejtpërdrejtë me besëlidhjet e
bëra nga Jehoiada në v. 17. Thirrjet e njerëzve kur
vajoset Jehoashi (12, 14) dëshmojnë popullaritetin e
linjës së rivendosur Davidike në Juda.

Vdekja e Atalisë tregohet me ekonomi të zymtë
(13-16). Mbretërimi i saj nuk është dhënë asnjë
përmbledhje zyrtare, sepse autori nuk e njeh
legjitimitetin e saj.
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Besëlidhja e parë për të cilën Jehoiada shërbeu
(17) rivendosi marrëdhënien midis Zotit dhe mbretit të
Judës dhe marrëdhënien midis Zotit dhe popullit (që
ata do të ishin populli i Zotit). E dyta kishte të bënte
me pranimin e Jehoashit nga njerëzit. Angazhimi i
ripërtërirë ndaj Zotit u shpreh pastaj në shkatërrimin e
mbetjeve të adhurimit të Baalit dhe ekzekutimin e
priftit të Baalit (18). Padyshim që Atalia, nga Izraeli që
adhuronte Baalin, i kishte futur këto në Jerusalem,
megjithëse nuk e dimë nëse ajo e bëri këtë pas
vdekjes së Ahazjahut apo më herët. Rinovimi i
mbretërisë u përfundua me zbritjen e Jehoashit nga
tempulli në pallat për të zënë vendin e tij të duhur në
fronin e Davidit (19-21). Në v. 21 emri i tij është
dhënë në formën e tij më të gjatë, Jehoash.

12,1-3 Jehoashi i Judës, hyrje .
Duket nga v. 1 që edhe pse autori nuk e pranoi

legjitimitetin e mbretërimit të Atalisë për më shumë se
gjashtë vjet, ai nuk e përfshiu atë brenda mbretërimit
dyzetvjeçar të Jehoashit. Përkundrazi, ai numëroi vitet
e mbretërimit të Jehoashit që nga koha kur u shpall
zyrtarisht mbret në vitin e shtatë të Jehut të Izraelit.

Jehoashi u rrit nën udhëzimet e priftit Jehoiada dhe
kështu ndikimi i Atalisë në familjen mbretërore të
Judës u ndërpre. A ishte kjo arsyeja pse Jehosheba
zgjodhi Jehoashin njëvjeçar, sepse ishte shumë i ri
për të mësuar ndonjë gjë nga gjyshja e tij që
adhuronte Baalin? Komenti i tij i vetëm negativ është
se Jehoashi nuk arriti të hiqte vendet e larta (3).
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12,4-16 Jehoashi i Judës rip aron tempullin .
Arsyeja për riparimin e tempullit nuk jepet këtu. Në

2 Kr. 24,7 shpjegohet se djemtë e Atalisë kishin
“thyer” një pjesë të zonave të tempullit dhe i kishin
marrë për adhurimin e Baalit.

Marrëveshjet për mbledhjen e parave (4-5) nuk
janë të qarta. Devijimi i parave nga të gjitha këto për
riparimet tregon seriozitetin e situatës. Paqartësia e
mëtejshme lind nga kuptimi i pasigurt i frazës
hebraike të dhënë nga një prej arkëtarëve. Një
mundësi është “nga fondet e tij”, që do të thoshte se
një pjesë e të ardhurave personale të secilit prift u
devijua gjithashtu për të financuar projektin. Kjo do të
tregonte më tej urgjencën e ndërmarrjes. Një
shprehje e ngjashme prodhon të njëjtën pasiguri në v.
7.

Nuk na thuhet në cilin vit të mbretërimit të tij
Jehoashi filloi riparimet e tempullit, kështu që nuk e
dimë se sa kohë kishte kaluar nga viti i tij i njëzet e
tretë (6). Përshtypja është se projekti u vonua për një
kohë të gjatë. Kjo nga ana tjetër jepet të kuptohet që
zelli dhe morali i priftërinjve ishte në një zbaticë të
ulët. Si rezultat, projekti u mor nga duart e priftërinjve
dhe u prezantua një sistem i ri për financimin e
mirëmbajtjes së tempullit. Fuqia e mbretit mbi
priftërinë në këtë kohë është e qartë nga mënyra se
si Jehoashi ishte në gjendje të riorganizonte punët e
tyre.
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Paratë që ishin vendosur në arkë (9) nuk do të ishin
monedha, pasi monedhat nuk u futën deri rreth vitit
650 p.e.s. (në Azinë e Vogël). Kur pagesa nuk bëhej
në natyrë, malli normal i këmbimit ishte metali
(zakonisht argjendi ose ari) në copa me peshë të
njohur.

Lista e zejtarëve të përfshirë në riparime (11-12)
jepet të kuptohet që dëmi ishte i gjerë. Ekziston një
jehonë e trishtueshme e projektit origjinal të ndërtimit
në mbretërinë e Solomonit. Kontrasti midis burimeve
të pakufizuara të Solomonit dhe vështirësisë që
Jehoashi kishte në mbledhjen e parave për riparimet
është shumë e habitshme.

Kuptimi i v. 13-14 është pak i paqartë, por duket se
është se prodhimi i enëve për tempullin u shty në
mënyrë që ari dhe argjendi të mund të përdoren për
të financuar riparimet (prova të mëtejshme të
mungesës së burimeve). A kishin humbur, përdhosur
apo përvetësuar enët më parë? Apo ishin ato ndër
gjërat e çmuara që Jehoashi përdorte për të blerë
Hazaelin (shih më poshtë në v. 17-18)? A do të thotë
mungesa e zëvendësimeve që adhurimi normal i
tempullit të ketë kaluar, apo ka vazhduar me sende
më të zakonshme? Pyetje të tilla mbeten pa përgjigje.

12,17-18 Jehoashi nga Juda, Jerusalemi
kërcënohet .

Fraza hapëse rreth kësaj kohe e vendos këtë
ngjarje gjatë programit të riparimit që filloi pas vitit të
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njëzet e tretë të Jehoashit (6) dhe për këtë arsye,
gjatë mbretërimit të Jehoahazit të Izraelit (i cili
gjithashtu filloi në vitin e njëzet e tretë të Jehoashit;
13,1 ) Dobësia ekstreme e Izraelit gjatë mbretërimit
të Jehoahazit (13,7) lejoi Hazaelin të depërtonte deri
në jug të Judës, duke e vendosur vetë Jerusalemin
nën kërcënim.

Jehoashi nuk duket se ka pasur forcën ushtarake
për të penguar përparimin e Hazaelit. Në vend të
kësaj, ai e bleu atë me sende të çmuara nga thesaret
e tempullit dhe pallatit (18). Kronisti krijon një pamje
edhe më të errët të pushtimit, duke gjurmuar
disasterin deri në vdekjen e Jehoashit në paganizëm
pas vdekjes së Jehoiadës (2 Kr. 24,23-25).

12,19-21 Jehoashi i Judës, atent at.
Rrëfimi i mësipërm nënkupton që Juda ishte i

dobët dhe i varfëruar gjatë mbretërimit të Jehoashit
dhe kjo ndoshta shpjegon pakënaqësinë që çoi në
vrasjen e tij. Në mënyrë tipike, autori i librit të
Mbretërve nuk tregon asnjë interes për motivin e
vrasësve dhe merret shkurtimisht me vrasjen e
Jehoashit në kontekstin e një formule standarde
përfundimtare.

13,1-9 Jehoahazi i Izraelit .
Jehoahazi i ngjante Jehut, babait të tij, duke ndjekur

mëkatet e Jerovamit. Si pasojë Izraeli vuajti shtypjën
nga Hazaeli dhe pasardhësi i tij (një tjetër Ben-Hadad;
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v. 3). Ne shohim diçka nga urgjenca e tmerrshme e
Izraelit në v. 7, e cila përshkruan mbetjet e pakta të
ushtrisë së Jehoahazit. (Përkundrazi, Ahabi ishte në
gjendje të fuste 2000 koçi në betejën e Qarkarit.) Në
këtë krizë, Jehoahazi u kthye te Zoti (4), por nuk
kishte asnjë ndryshim të zemrës nga ana e popullit në
tërësi (6) .

Rrëfimi në v. 3-5 ndjek një model të njohur nga libri
i gjyqtarëve, Zoti është i zemëruar me Izraelin; ai ia
dorëzon Izraelin një shtypësi; kërkohet ndihma e
Zotit; ai dëgjon dhe dërgon një çlirues. Ekzistojnë
gjithashtu ngjashmëri me përmbledhjen e Daljes të
gjetur në Lp. 26,7-9.

Identiteti i çliruesit dërguar nga Zoti (5) debatohet.
Kjo mund të jetë një referencë ndaj mbretit asirian
Adad-nirari III, fushata perëndimore e të cilit rreth 805
p.e.s uli fuqinë e Hazaelit. Një sugjerim tjetër dhe më i
mundshëm është se bëhet fjalë për Elishën. Kjo do
ta vendoste çlirimin në mbretërinë e Jehoashit, në
përputhje me v. 22-25 (shih më poshtë).

13,10-13 Joashi i Izraelit, përmbledhje e
mbretërimit të tij .

Këto vargje paraqesin një përmbledhje standarde
të mbretërimit të Joashit. Ashtu si dy paraardhësit e
tij, ai vazhdoi mëkatet e Jerovamit (11). Lufta e tij me
Amacjahun të Judës (e treguar në kap. 14) është
veçuar për t’u përmendur në v. 12, por jo disfata e tij
më e rëndësishme e sirianëve (25).
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13,14-19 Joashi i Izraelit, Jehoashi i Judës dhe
Elisha. Pas njoftimit për vdekjen e Joashit, rrëfimet e
pasme për të treguar një incident që përfshiu Elishën.
Kjo është hera e parë që Elisha shfaqet që nga fillimi
i kap. 9, dhe këtu e gjejmë në shtratin e tij të vdekjes
pas më shumë se pesëdhjetë vjetësh në krye të
profetëve të Izraelit. Përkundër kritikave ndaj Joashit
në përmbledhjen paraardhëse, kjo histori e tregon atë
të përkushtuar me respekt ndaj të moshuarit të Zotit
(krh. 2 Mbr. 8,4-6).

Fjalët e mbretit në v. 14 përsërit thirrjen e vetë
Elishës për largimin e Elijahut (2 Mbr. 2,12, në të cilën
shihni komentin). Me këto fjalë Joashi e pranoi
Elishën si forcën dhe mbrojtjen e Izraelit dhe e qau
vdekjen e tij që po afrohej. Britma ishte veçanërisht
prekëse për shkak të faktit se drejtpërdrejtë, koçitë
dhe kalorësit e Izraelit ishin shkatërruar (7). A do të
mbetej Izraeli krejtësisht i pambrojtur kur kaloi Elisha?

Historia përfshin veprime simbolike, si në historitë
e mëparshme të mrekullive në lidhje me Elishën.
Sidoqoftë, me këtë rast, ato u kryen nga mbreti
(megjithëse Elisha vuri duart e tij mbi ato të mbretit
kur ai gjuajti shigjetën; v. 16). Profecia e Elishës (17)
konfirmon se çështja që qëndronte në themel të këtij
incidenti ishte mbijetesa e Izraelit nga shtypja siriane.
Veprimi i parë simbolizoi fitoren dhe rimëkëmbjen.
Sidoqoftë, dështimi i mbretit për të kryer veprimin e
dytë shpesh përcaktonte mjaftueshëm që suksesi i tij
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kundër Sirisë do të ishte i kufizuar (19). Me sa duket
nënkuptonte një mungesë besimi ose vendosmërie.

Afeku i përmendur në v. 17 është ndoshta i njëjtë
me atë në 1 Mbr. 20,26, 30. Ajo shtrihej në lindje të
Detit të Galilesë dhe nuk duhet ngatërruar me Afekun
në fushën bregdetare rreth 25 km në brendësi nga
Jafa (1 Sa. 4,1, etj.).

13,20-21 Vdekja dhe mrekullia e fundit e
Elishës  (me atë rend!).

 Ndryshe nga Elijahu, Elisha iu nënshtrua
proceseve normale të vdekjes, varrosjes dhe kalbjes.
Ky incident duhet të ketë ndodhur të paktën dy vjet
pas vdekjes së tij, pasi vetëm kockat e tij kishin
mbetur. Mrekullia e tij pas vdekjes nuk i ngjan asgjë
tjetër në Bibël. Çështja e historisë mund të jetë të
nënvizojmë edhe një herë fuqinë unike të Elishës,
duke treguar se edhe llumi i pushtetit që qëndronte
në kockat e tij ishin të mjaftueshme për të rivendosur
në jetë një të vdekur. Më e rëndësishmja, ajo
simbolizon faktin se veprimi i Elishës në vargjet e
mëparshme i solli Izraelit jetë të re pas vdekjes së tij.

13,22-25 Joashi i Izraelit, çlirimi i Izraelit fillon .
Megjithëse Jehoahazi kërkoi favorin e Zotit dhe Zoti

e dëgjoi atë (4), nuk kishte asnjë çlirim nga shtypja
gjatë mbretërimit të tij (22). Lehtësimi erdhi me fitoret
e djalit të tij Joashit, pasi Hazaeli ishte pasuar nga
djali i tij Ben-Hadad (ndoshta i treti i këtij emri; shih më
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lart në 1 Mbr. 20,1). Tri fitoret e Joashit ishin ato të
parashikuara nga Elisha (18-19). Ky ishte fillimi i një
ringjalljeje të fatit të Izraelit, i cili arriti kulmin e tij nën
pasardhësin e Joashit.

Ashtu si ruajtja e Judës ka qenë e lidhur me
premtimet e Zotit për Davidin (1 Mbr. 11,36; 15,4; 2
Mbr. 8,19) ashtu edhe në v. 23 ruajtja e Izraelit është
e lidhur me një besëlidhje shumë më të vjetër –
Besëlidhja e Zotit me paraardhësit e të gjithë kombit,
të cilat përfshinin premtimin e tokës. Duke folur
njerëzisht, mbijetesa e Izraelit në këtë kohë varej nga
një fije e hollë, por në të vërtetë ajo u garantua nga
një besëlidhje e bërë dhe e mbështetur nga Zoti.

14,1-22 Amacjahu e Judesë .
Amacjahu prezantohet zyrtarisht (1-4) si një mbret i

cili ishte aq i mirë sa, por jo më mirë se, babai i tij. Ai
është mbreti i parë që nga Asa që krahasohet me
Davidin, por ndërsa në rastin e Asës krahasimi është
kompliment (1 Mbr. 15,11) këtu është kritik (3). Në
ekzekutimin e vrasjes së babait të tij ai kishte respekt
për Librin e Ligjit të Moisiut, qartë një referencë për
Ligjin e Përtërirë në njëfarë forme (shih Lp. 24,16).
Humbja e tij nga edomasit (7) nuk arriti në ripushtimin
e Edomit, por ndoshta i hapi rrugën djalit të tij
Azarjahut që të merrte Elatin nga edomasit dhe ta
rindërtonte atë (22). Elat ishte në krye të Gjirit të
Aqabës, afër portit të vjetër të Solomonit në Detin e
Kuq, Ecjon Geber (1 Mbr. 9,26).
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Shumë raportohet pozitivisht, por lufta e Amacjahut
me Izraelin (8-14) nuk e tregon atë në një dritë të
mirë. Asnjë provokim nga Joashi nuk raportohet (por
shih 2 Kr. 25,6-13). Megjithëse mesazhi i Amacjahut
në v. 8 përshkruhet nga një përkthim si një sfidë,
teksti hebraik nuk e thotë këtë dhe thjesht mund të
ketë qenë një kërkesë për një takim. Nëse po, një
incident i tillë si ai i raportuar në Kronikat mund të
supozohet këtu dhe Amacjahu mund të ketë
shpresuar të negociojë dëmshpërblimet në mënyrë
paqësore. Nga ana tjetër, fjalët e fundit të përgjigjes
së Joashit jepen të kuptohet se ai e kuptoi mesazhin
e Amacjahut si një provokim për luftën. Fabula që
Joashi citon (ose sajon) në v. 9 e vendos Amacjahun
në rolin e pafavorshëm të gjembit të pavlefshëm dhe
kështu tregon përçmim të plotë për të. Është e
mundur që referimi për një martesë do të thotë që
Amacjahu po përpiqej të negocionte një aleancë
martese me Izraelin në këtë kohë, por nuk ka prova të
tjera për këtë.

Joashi nuk marshoi drejtpërdrejt në kufirin verior të
Judës, por e zhvendosi ushtrinë e tij drejt perëndimit
në Jerusalem. Beteja u bashkua në Bet Shemesh
(dalluar nga fraza në Juda nga një qytet tjetër me atë
emër në veri të Izraelit), dhe Amacjahu pësoi
poshtërimin e humbjes dhe kapjes. Joashi më pas
hyri në Jerusalem vetë duke prishur rreth 180 m të
murit në anën veriperëndimore. Thesaret e tempullit
dhe pallatit vështirë se mund të kenë qenë të
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tejmbushura, pasi babai i Amacjahut i kishte zbrazur
nga sendet e çmuara për të blerë Hazaelin (12,18).
Marrja e pengjeve do të kishte penguar armiqësitë e
mëtejshme nga Juda.

V. 15-16 përsëritni pothuajse fjalë për fjalë njoftimin
për vdekjen e Joashit të gjetur në 13,12-13.
Amacjahu me siguri u la i lirë kur Joashi u tërhoq, pasi
ai nuk thuhet të ketë qenë në mes të pengjeve në v.
14. Ai nuk mund të ketë qenë një mbret popullor pasi
solli një fatkeqësi të tillë në vendin e tij, dhe është për
t’u habitur që ai mbijetoi për të paktën një tjetër
pesëmbëdhjetë vjet (17) para se të vritej (19). Vdekja
e dy brezave të mbretërve të Judës në një grusht
shteti pallati (megjithëse në asnjë rast nuk u bë një
përpjekje për të zëvendësuar dinastinë e Davidit)
siguron një pasqyrim të zbehtë, por kërcënues të
ndryshimeve të përgjakshme dinastike të Izraelit. A
ishte Juda ende duke ndjekur gjurmët e Izraelit,
megjithë reformat fetare të Jehoashit? Vdekjet e
dhunshme të Joashit dhe Amacjahut ngrenë për herë
të parë një pyetje që bëhet një çështje thelbësore në
mbretërimin e Hizkijahut dhe Joshijahut, a mund të
shmanget katastrofa nga reformimi i mbretërve?

14,23-29 Jerovam II i Izraelit .
Vetëm shtatë vargje i janë kushtuar njërit prej

mbretërve më të rëndësishëm të Izraelit, një fakt që
ilustron edhe një herë interesat e fokusuara ashpër të
autorit. Ishte në mbretërimin e Jerovamit II që
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rimëkëmbja e filluar nën Jehoashi arriti kulmin.
Pushtimet e tij rivendosën të gjitha territoret e
humbura të Izraelit. Vendndodhja e saktë e Lebo
Hamat (ose ‘hyrja e Hamatit ndoshta do të thotë hyrja
jugore e luginës Beqaa), por domethënia e tij këtu
është se ai kishte shënuar kufirin verior të mbretërisë
së Solomonit (1 Mbr. 8,65). Deti i Arabës është Deti i
Vdekur, skaji jugor i të cilit korrespondonte me kufirin
jugor të zotërimeve të Izraelit në lindje të Jordanit
(d.m.th. deri në Moab).

Na thuhet pak më shumë nga arritjet e Jerovamit II
në v. 28, por klauzola kryesore është e vështirë të
përkthehet. Fjalë për fjalë thotë se ai “rivendosi
Damaskun dhe Hamatin në Juda në Izrael”, gjë që
nuk ka kuptim. Janë propozuar zgjidhje të ndryshme.
Nëse pushtimet e Jerovamit II arritën deri në Damask
dhe Hamat, ai duhet të ketë rikthyer ndikimin e Izraelit
në veri në diçka si shtrirja e tij Solomonike.

V. 25b thotë se arritjet e tij u profetizuan nga Jona,
bir i Amitait – profeti i librit të Jonës. Dy profetë që
predikuan një mesazh shumë të ndryshëm gjatë
mbretërimit të Jerovamit II ishin Hoshea dhe Amos,
dhe librat e tyre tregojnë se nën rimëkëmbjen
ushtarake dhe ekonomike, të gjithë ishin larg në
Izrael.

V. 26-27 kujtojnë përgjigjen e Zotit në 13,4-5 dhe
portretizojnë fitoret e Jerovamit II si vazhdimësi dhe
kulmi i veprës së çlirimit të Zotit. Fakti që Jerovami II
eci në mëkatet e adashit të tij të mëparshëm (24) nuk



147

ndikon në rezultatin. Ngjarjet nuk vendosen nga bindja
ose mosbindja e një mbreti, por nga vullneti i Zotit.

15.1 – 17,41 Dekadat e fundit të Izraelit
15,1-7   Azarjahu i Judës .
Emri i këtij mbreti shfaqet në një larmi formash

konfuze, Uzijahu në v. 13 dhe 30; Uzijahu në v. 32 dhe
34; Uzza në 2 Mbr. 21,18.

Ai merr të njëjtin lloj lavdërimi të zbutur si dy
paraardhësit e tij (3-4). Këtë herë krahasimi me
Davidin është hequr. E vetmja incident i veçuar për t’u
përmendur nga mbretërimi i tij i gjatë është sëmundja
e tij e lëkurës (mund të mos ketë qenë lebër, sepse
fjala hebraike mbulon një sërë sëmundjesh). Rrëfimi
shumë më i gjatë i Kronistit (2 Kr. 26) sugjeron që
Azarjahu të mbretërojë pa një kohë të ringjalljes në
Juda që përputhej me atë që gëzonte Izraeli nën
Jerovamin II.

Sëmundja e tij e lëkurës nuk është thënë në
mënyrë specifike të ketë qenë një ndëshkim,
megjithëse i atribuohet Zotit. Është e mundur që
autori thjesht ka dashur të afirmojë sovranitetin e Zotit
mbi shëndetin dhe sëmundjen dhe nuk ka pasur
qëllim të nënkuptojë ndëshkimin. Nga ana tjetër,
Kronisti jep një llogari në të cilën sëmundja e mbretit
është padyshim një ndëshkim (2 Kr. 26,16-21) dhe
nëse kjo histori ishte e njohur gjerësisht, autori i
Mbretërve mund ta ketë konsideruar atë tepër të
njohur për të duke përsëritur.
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Sëmundja kërkoi që Azarjahu të tërhiqej nga detyrat
normale të një mbreti ndërsa Jotami vendosi si
bashkë-regjent. Ndoshta sëmundja e tij ishte më
serioze sesa ajo e Naamanit, e cila nuk e ndaloi atë të
vazhdonte detyrat e tij në oborrin në Damask. Apo
ndoshta roli i veçantë i mbretit u ndie i pamundur për
një të vuajtur.

15,8-31 Rrëshqitja e Izraelit drejt kat astrofës .
Me mbarimin e dinastisë së Jehut, Izraeli hyri në

një periudhë tjetër paqëndrueshmërie, si ajo që pasoi
vdekjen e Bashës. Por kësaj radhe nuk kishte dritë në
fund të tunelit.

Zakaria, pasardhës i Jerovamit të II të shquar, u vra
pas vetëm gjashtë muajsh në fron (8-10). V. 12
tërheq vëmendjen te fjala e Zotit drejtuar Jehut që
pasardhësit e tij do të sundonin për katër breza (2
Mbr. 10,30). Në kontekstin e vdekjes së dhunshme të
Zakarisë, kjo tani duket më shumë si një kërcënim
sesa një premtim.

Vrasësi i Zakarisë, Shallumi, nuk kaloi më mirë si
mbret, duke vdekur nga duart e Menahemi vetëm pas
një muaji (13-14). Shallumi nuk merr as vlerësimin e
zakonshëm të autorit për sjelljen e një mbreti.

Refuzimi i qytetit Tifsa për të hapur portat e saj për
Menahemin (16) do të thoshte që njerëzit e saj nuk do
ta pranonin atë si mbret. Mizoria që Menahemi bëri
atje ishte një paralajmërim për çdo qytet tjetër që
ndihej i prirur në të njëjtën mënyrë.
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Vlerësimi i popullaritetit të Menahemit nuk mund të
përmirësohet nga taksa që ai vuri për t’i dhënë një
sasi të madhe argjendi Pulit (i njohur ndryshe si Tiglat-
Pileser III), perandorit të Asirisë. Tekstet asiriane i
referohen gjithashtu pagimit të haraçit nga Menahemi,
por në to nuk ka asnjë sugjerim se ai u detyrua të
nënshtrohej një pushtimi. Deklarata në v. 19 që ai i
dha Tiglat-Pileserit argjendin për të fituar mbështetjen
e tij dhe për të forcuar kontrollin e tij mbi mbretërinë
jep të kuptohet një situatë tjetër. Menahemi u paraqit
me dëshirë sepse i duhej mbështetja asiriane kundër
armiqve të paemëruar. (Kundërshtimi i brendshëm
sugjerohet nga incidenti në Tifsa në v. 16; ose ai
mund të jetë kërcënuar nga një mbretëri e pavarur që
lind në lindje të Jordanit – shih më poshtë në Pekah;
ose mund të ketë qenë një rrezik i ri nga Siria).
Tekstet asiriane sugjerojnë dy data të mundshme për
incidentin, 743 ose 738 p.e.s.. Dhurata fillestare
mbresëlënëse do të ishte pasuar nga një homazh
vjetor më modest.

Çfarëdo kundërshtimi që mund të ketë hasur
Menahemi, shkaku kryesor i jopopulloritetit të tij me
autorin e Mbretërve është se ai u përmbahej
mëkateve të Jerovamit (18).

Djali i Menahemit, Pekahjahu, merr të njëjtin vendim
(24). Vrasja e tij pas vetëm dy vitesh (25) jep to
kuptohet që ai gëzonte mbështetje edhe më pak se
babai i tij.
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Pekahu, vrasësi dhe pasardhësi i tij, gjykohet se
nuk ka pasur ndonjë përmirësim sa u përket
mëkateve të Jerovamit (28). Fakti që ai udhëhoqi një
kontigjent nga Gilead, në lindje të Jordanit (25) ka
bërë që disa studiues të sugjerojnë se ai tashmë
kishte krijuar një mbretëri rivale atje. Kjo teori ka
avantazhin e shpjegimit të mbretërisë së tij njëzet
vjeçare (27), e cila përndryshe është e pamundur të
pajtohet me faktët; mund të llogaritej që nga fillimi i
mbretërisë së tij të pavarur. Pekahu dhe mbështetësit
e tij me sa duket donin t’i jepnin fund nënshtrimit të
Izraelit ndaj Asirisë. Politika anti-asiriane e Pekahut
shpjegon fushatën shkatërruese të Tiglat-Pileserit
kundër Izraelit (29), e cila do të diskutohet më tej në
lidhje me 16,7-9. Nuk është për t’u habitur, rezultatet
katastrofike të politikës së Pekahut e bënë atë jo
popullor nga ana e tij. Ai u vra nga Hosheja, mbreti i
fundit i Izraelit (30).

15,32-38 Jot ami i Judës .
Jotami merr të njëjtin lavdërim të zbehtë si

paraardhësit e tij në fronin e Judës (34-35). Ngjarjet e
vetme të mbretërimit të tij të veçuara për t’u
përmendur është veprimtari e tij ndërtuese (mbi të
cilin 2 Kr. 27 thotë shumë më tepër) dhe sulmet e
Pekahut dhe Recinit, të cilat luajnë një rol të madh në
kapitullin tjetër. Këtu (por jo në kap. 16) thuhet se këto
sulme janë dërguar nga Zoti (37).
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16,1-4 Ahazi i Judës, hyrje .
Për herë të parë që nga vdekja e Atalisë autori jep

një raport pa dyshim të keq të një mbreti të Judës.
Përveç Jehoramit, Ahazi është mbreti i vetëm i Judës
që thuhet se ka ecur në rrugët e mbretërve të Izraelit
(3). Në rastin e Jehoramit, kjo frazë i referohej
posaçërisht apostazisë së Ahabit (2 Mbr. 8,18) dhe e
njëjta gjë duket se është këtu, pasi apostazia (madje
edhe flijime njerëzore, e përmendur kurrë në kritikimin
e mbretërve të Izraelit) karakterizoi mbretërimin e
Ahazit.

16,5-9 Ahazi i Judës, luf të me Sirinë dhe
Izraelin .

 Recini është mbreti i parë i Sirisë që quhet që nga
Ben-Hadadi, i biri i Hazaelit (13,25), i cili ndoshta vdiq
rreth vitit 770 p.e.s. Recini ishte në fron në Damask
deri në vitin 738, kur Tiglat-Pileser III mori haraç prej
tij. Fushatat e Tiglat-Pileserit kundër Izraelit (15,29)
dhe Sirisë (16,9) janë vërtetuar gjithashtu në tekstet
asiriane dhe ndodhën përkatësisht në vitet 733 dhe
732 p.e.s.

Dritë e mëtejshme hidhet mbi këto ngjarje nga Isaia
7,1-6. Pamja që del është se Recini dhe Pekahu
donin të krijonin një koalicion anti-asirian duke
përfshirë Judën. Në pamundësi për ta bindur Ahazin
që të bashkohej me ta, ata propozuan ta hiqnin nga
froni dhe ta zëvendësonin me të emëruarin e tyre
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(Ben-Tabeel; Isaiah. 7,6). Suksesi i tyre do t’i kishte
dhënë fund dinastisë Davidike.

Në v. 6 Fushata e Recinit thuhet se ka rimarrë Elatin
(me shumë mundësi Edomin) për Sirinë.

Përgjigjja e Ahazit ndaj kërcënimit (shumë kundër
këshillës së Isaisë, sipas Isaia. 7) ishte që t’i
drejtohej Asirisë për ndihmë, duke i dërguar Tiglat-
Pileserit një dhuratë argjendi dhe ari nga thesaret e
tempullit dhe pallatit. Duke përdorur ndihmën asiriane,
Juda po ndiqte gjurmët e Izraelit (krh. 2 Mbr. 15,19) –
një zhvillim i mbrapshtë në funksion të përthithjes
përfundimtare të Izraelit nga perandoria asiriane.

Përgjigjja e mbretit asirian ishte katastrofike si për
Izraelin ashtu edhe për Sirinë. Fati i Izraelit është
regjistruar në 15,29. Gjysma veriore e territorit të
Pekahut ishte pushtuar dhe shumë njerëz të saj u
dëbuan; më pas u riorganizua si një provincë asiriane,
duke lënë pasuesin e Pekahut në fronin e një
mbretërie shumë të reduktuar.

16,10-20 Ahazi i Judës, alt ari i huaj .
Vizita e Ahazit në Tiglath-Pileser me sa duket u bë

ndërsa ky i fundit po riorganizonte Sirinë si pjesë të
sistemit administrativ asirian, pas pushtimit të tij të
Damaskut në 732 p.e.s.

Nuk ka asnjë arsye për të menduar se vendimi i
Ahazit për të kopjuar altarin që ai pa në Damask ishte
një aspekt i nënshtrimit të tij ndaj Asirisë. Nuk tingëllon
si një altar i tipit asirian, dhe 2 Kr. 28,23 thotë se ishte
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për adhurimin e ‘perëndive të mbretërve të Sirisë’ që
ishin treguar të fuqishëm mbi Izraelin në të kaluarën.
Me pak fjalë, futja e një altari të tillë në tempullin e
Jerusalemit thjesht ilustron tërheqjen e
parezistueshme që hyjnitë e huaja mbanin për Ahazin.
Përputhshmëria e priftit Uriah (10, 15, 16) tregon se
ai ishte ose po aq apostat sa mbreti ose përndryshe
në një rol të nënshtruar që nuk lejonte asnjë
rezistencë të hapur. Kjo e fundit duket më e
mundshme, pasi ai më vonë kishte miratimin e Isaisë
(Isaia. 8,2).

V. 17-18 rendisin ndryshimet e tjera që Ahazi futi në
tempull dhe e fundit thuhet të ketë qenë në respekt të
perandorit të Asirisë (18). Kuptimi i saktë është i
paqartë. Nuk ka asnjë arsye për të menduar se
Tiglath-Pileser III detyroi praktikat fetare asiriane në
Ahaz, ose se ai kërkoi që ai të shtypte fenë
kombëtare të Judës. Mbase hyrja mbretërore jashtë
tempullit simbolizonte një lidhje midis mbretit dhe
kultit të Zotit, i cili ishte për disa arsye i
papranueshëm nga perandori asirian.

17,1-6 Fundi i Izraelit .
Ne e dimë nga tekstet asiriane se Hosheja u

emërua mbret (ose të paktën u konfirmua në fron)
nga Tiglat-Pileseri III. Prandaj ai filloi mbretërimin e tij
si një kukull-mbret dhe vasal asirian.

Thuhet se (2) nuk ka qenë aq i keq sa paraardhësit
e tij në fronin e Izraelit – një vendim që e krahason
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atë në mënyrë të favorshme me Ahazin e Judës, në
funksion të 16,3. Prandaj është ironike që mbretërimi
i tij përfundoi me shkatërrimin e Izraelit.

Hosheja rrëzoi zemërimin e Asirisë duke mbajtur
haraçin vjetor dhe duke negociuar një aleancë me
Egjiptin (4). Identiteti i So mbretit të Egjiptit është i
pasigurt. (Ai mund të ketë qenë faraoni libian Osorkon
IV. Sidoqoftë, Egjipti në këtë kohë ishte shumë i
dobët për të siguruar një mbështetje efektive dhe
kërkesa e Hoshesë për pavarësi u tregua po aq
katastrofike sa ajo e mëparshme nga Pekahu.

Në atë kohë, Tiglath-Pileser III ishte pasuar nga
djali i tij Shalmaneser V. (726-722 p.e.s.), i cili thuhet
në v. 4 që e kishte kapur Hoshenë dhe e burgosur.
Meqenëse kjo nuk ka gjasa të ketë ndodhur para
pushtimit dhe rrethimit të Samarisë të raportuar në v.
5, ngjarjet ndoshta nuk janë të lidhura në rend
kronologjik. Rrethimi tre-vjeçar duhet të ketë sjellë uri
dhe tmerre shoqëruese të saj (si në 2 Mbr. 6,24-30),
por ne jemi të kursyer nga detajet tronditëse. Dy herë
para se Samaria të ishte rrethuar dhe shpëtuar (1
Mbr. 20; 2 Mbr. 6,24 – 7,20), por këtë herë nuk do të
kishte ndihmë. Qyteti ra në 722 p.e.s., në kohën e
vdekjes së Shalmaneserit V. Në burimet asiriane
Sargon II, vëllai dhe pasardhësi i tij, pretendon meritë
për kapjen e qytetit. Të dëbuarit (6) u numëruan nga
Sargon në 27 290. Kjo shifër duket shumë e madhe
vetëm për kryeqytetin dhe ndoshta përfshin njerëz
nga qytete të tjera të Izraelit. Të dëbuarit u vendosën
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në pjesë të largëta të perandorisë asiriane (6), jo të
gjitha mund të gjenden me besim.

17,7-23 Përmbledhje teologjike e historisë së
Izraelit . Përmirësimi i lehtë i Hoshesë ndaj
paraardhësve të tij është këtu kundër mëkateve të
përsëritura të Izraelit që e bëri katastrofën e tyre të
pashmangshme. Ndjekja e praktikave të kombeve që
Zoti kishte dëbuar (8) është e ndaluar shprehimisht
në Lv. 18,3, 24-28, ku mërgimi parashikohet si pasojë
e mosbindjes. Vendet e larta (9-11) ishin diku tjetër
vende adhurimi të cilave, sipas mendimit të autorit, u
mungonte legjitimiteti, veçanërisht pas ndërtimit të
tempullit në Jerusalem. Sidoqoftë, ato nuk ishin
vende ku praktikohej idhujtaria (p.sh. 1 Mbr. 3,3-4).
Këtu pamja është e ndryshme; autori kritikon
ndërtimin e vendeve të larta për adhurimin e hyjnive të
huaja. V. 12 i referohet urdhërimit kundër idhujtarisë
(Dal, 20,4-5).

V. 13 përmbledh mesazhin e Zotit me anë të
profetëve të tij drejtuar Izraelit dhe Judës. Prandaj ka
të ngjarë që foljet e shumësit që vijojnë në v. 14-17
(ata nuk dëgjojnë, ata u kthyen, ata ndoqën, ata
braktisën, etj.) Kanë në mendje Judën, si dhe Izraelin.
Në të vërtetë, praktikimi i flijimit njerëzor (17)
raportohet vetëm për Ahazin (16,3) dhe Menasheun
(21,6), mbretërit e Judës. Sidoqoftë, fokusi në v. 16
sigurisht është tek Izraeli, sepse i referohet viçave të
Jerovamit (1 Mbr. 12,28-30).
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Kur flitet për Zotin se e largon popullin e tij nga
prania e tij (18, 20) referimi është që ata të dëbohen
nga toka. Kjo nuk është për shkak se autori mendoi
se Zoti ishte i kufizuar disi në tokën e Izraelit, por
sepse ai e konsideronte vendin si arena kryesore në
të cilën u përmbushën qëllimet e Zotit për popullin e
tij. Juda në mënyrë të qartë ri-hyn në pamje në v. 19-
20, dhe shprehja e të gjithë njerëzve të Izraelit në v.
20 përfshin qartë Juda (d.m.th. të gjitha fiset që
rrjedhin nga paraardhësi Izrael / Jakob). Pasazhi
krahason të dy mbretëritë dhe kështu parashikon
mërgimin e vetë Judës.

Përmbledhja e fundit (21-23) gjurmon katastrofën e
Izraelit përsëri në mëkatet e Jerovamit dhe kështu
kujton profecinë e Ahijahut se mërgimi do të ishte
rezultati përfundimtar i veprimeve të Jerovamit (1 Mbr.
14,15-16).

17,24-34a Ngjarjet e mëvonshme në Samari .
V. 4 nuk duhet të kuptohet se do të thotë që

izraelitët u zëvendësuan nga të huaj në të gjithë
vendin. Numri i dëbimeve izraelite të dhënë nga
Sargoni (shih më lart në 17,6) nuk mund të ketë qenë
i gjithë apo edhe pjesa më e madhe e popullsisë së
Izraelit. Ajo që përshkruan v. 4 është zëvendësimi i
izraelitëve me të huaj në Samari dhe qytete të tjera të
zgjedhura. Ishte praktikë normale asiriane të
zëvendësonte popullsitë e dëbuara me grupe nga
pjesë të tjera të perandorisë. Qëllimi ishte të zbehej
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ndjenja nacionaliste dhe të bëhej revolta më pak e
mundshme.

Lidhjet shkak-pasojë e supozuar në v. 26 mund të
tingëllojnë të vrazhda dhe bestytni, por ato ndahen
nga autori në v. 25. Si gjithmonë ai dëshiron të
afirmojë sovranitetin e Zotit mbi ngjarjet historike dhe
të dallojë qëllimin e tij. Duke pasur parasysh kritikat e
mëparshme të autorit për praktikat fetare në Izrael, ne
mund të presim që prifti i dërguar nga mërgimi të
ishte apostat. Sidoqoftë, nuk ka asnjë aluzion për
këtë në llogari dhe ai nuk fajësohet për dështimin e
ushtrimit. Në të vërtetë, dështimi ishte vetëm i
pjesshëm, sepse popullatat e huaja miratuan
adhurimin e Zotit edhe pse nuk e braktisën idhujtarinë
e tyre të hershme (33). Ashtu si izraelitët në kohën e
Elijahut, ata mbuluan të gjitha mundësitë e tyre duke
adhuruar Zotin, si dhe perënditë e tyre tradicionale.

Nuk ka asnjë provë për ndonjë lidhje midis
idhujtarëve të përmendur në këtë varg dhe sektit të
mëvonshëm (rreptësisht monoteist) të samaritanëve
të cilët ne i takojmë në DhR. Historiani hebre Flavi
Jozef, duke shkruar në shekullin e parë të erës sonë,
për një kohë të gjatë ndikoi në përkthimin dhe
interpretimin e gjithë këtij pasazhi duke pretenduar se
samaritanët e kohës së tij ishin me prejardhje nga të
huajt e importuar nga Asiria (Ant. IX, 14, iii )
Pretendimi i tij ishte historikisht i pabazuar dhe thjesht
pasqyroi paragjykimin anti-samaritan të kohës së tij.
Por në çdo rast populli i Samarisë në v. 29 nuk janë të
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huajt e importuar, por banorët izraelitë, vendet e
shenjta të të huajve morën përsipër.

17,34b-41 Mendimi i shprehur këtu është se të
huajt që u vendosën në veri nuk ishin unikë në
dështimin për të adhuruar Zotin ekskluzivisht, sepse
askush, madje as pasardhësit e Jakobit, të cilin ai e
quajti Izrael, nuk arritën ta bënin këtë. V. 35-39
parafrazojnë kërkesat e besëlidhjes së Zotit me
Izraelin (jehonë e pjesëve të Lp. 4 – 6). Ashtu si në v.
20, të gjithë pasardhësit e Jakobit janë ata që
shikojnë këtu, dhe për këtë arsye v. 40-41 përfshijnë
Judën si dhe Izraelin në dënimin e atyre që nuk
arritën të mbajnë kërkesat e besëlidhjes dhe
pasardhësit e të cilëve ende nuk i mbajnë kjo ditë.

Krahasimet midis Izraelit dhe Judës që takojmë në
këtë kapitull (këtu dhe në v. 19-20) paralajmërojnë
katastrofën e afërt të këtij të fundit.

18,1 – 25,30 Juda në vetmi
18.1 – 20,21 Hizkijahu
18,1-8 Hyrje. Kapitulli i mëparshëm tingëllonte një

notë ogurzezë për Judën, sepse mbartte pasoja të
forta se Juda do të pësonte të njëjtin fat si Izraeli.
Megjithatë, këtu, mundësia e katastrofës duket se
tërhiqet. Hizkijahu përmbysi politikat e babait të tij dhe
e çoi Judën përsëri nga rruga e idhujtarisë. Jo vetëm
që u hoqën kurthet e adhurimit të huaj, por edhe
gjarpri prej bronzi që Moisiu kishte bërë në shkretëtirë
(Nr. 21,8-9) u asgjësua sepse ishte bërë një objekt
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nderimi i gabuar (4). Rreziku është i kuptueshëm në
dritën e zbulimeve arkeologjike të cilat tregojnë se
gjarpërinjtë kanë qenë simbole të rëndësishme në
kultin e pjellorisë kananase.

Hizkijahu është mbreti i parë që nga Asa për të cilin
thuhet se ai bëri atë që ishte e drejtë në sytë e Zotit
ashtu si kishte bërë Davidi i tij më i mirë (3; krhs. 1
Mbr. 15,11). Për më tepër, ai ishte mbreti i parë që
hoqi vendet e larta (4). Në të vërtetë, besimi dhe
besnikëria e tij e patundur marrin lëvdata të qarta (5-
6). Sidoqoftë, do të shohim se ky vlerësim bujar
është modifikuar pak në kap. 20.

Në përmbledhjen e mbretërimit të Hizkijahut,
rebelimi i tij kundër Asirisë merr një përmendje të
veçantë (7). Pjesa më e madhe e tre kapitujve
kushtuar mbretërimit të tij është shpenzuar duke
përshkruar pasojat e kësaj rebelimi (18,13 – 19,37).
Fushata e tij kundër filistenjve (8) duhet të kuptohet si
një aspekt i qëndrimit të tij asirian. Gaza ishte
pushtuar nga Sargon II dhe fushata e Hizkijahut, e cila
shtrihej deri në Gaza dhe territorin e saj, me siguri
synonte të dobësonte zotërimin e Asirisë në këtë
zonë. Nëse është kështu, ajo ndoshta u ndërmor
shpejt pas vdekjes së Sargonit në 705 p.e.s., para se
pasardhësi i tij, Senakeribi, të kishte vendosur një
kontroll të fortë mbi perandorinë.

18,9-12 Asiria kundër Izraelit. Këto vargje në fillim
duket se janë një përsëritje e pakuptimtë e kap. 17.
Sidoqoftë, këtu ngjarjet datohen sipas viteve të
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mbretërisë së Hizkijahut (9, 10). Rezultati është që të
ftohet lexuesi të krahasojë dhe krahasojë pushtimin
asirian të Izraelit me pushtimin asirian të Judës të
raportuar në v. 13 e tutje. Kështu që të dy tregimet
fillojnë me fjalë të ngjashme, fjalë për fjalë, “Në vitin e
katërt të mbretit Hizkijahu (që ishte viti i shtatë i
Hoshesë, birit të Ela, mbretit të Izraelit), perandori
Shalmaneser i Asirisë sulmoi Samarinë. . . ‘ (9); Në
vitin e katërmbëdhjetë të mbretit Hizkija, perandori
Senaherib i Asirisë sulmoi të gjitha qytetet e
fortifikuara të Judës. . . ‘ (13) Hosheja ishte një mbret
pak më i mirë se paraardhësit e tij (17,2), por rebelimi
i tij kundër Asirisë çoi në shkatërrimin e Izraelit.
Hizkijahu ishte një mbret shumë më i mirë se Ahazi,
dhe Juda i mbijetoi rebelimit të tij kundër Asirisë – por
vetëm drejt, siç e shohim më poshtë.

Njoftimet kronologjike të dhëna në v. 9 dhe 10
kundërshtojnë atë në v. 13. Nëse rënia e Samarisë në
722 p.e.s. ndodhi në vitin e gjashtë të Hizkijahut (10),
atëherë Hizkijahu duhet të ketë ardhur në fron rreth
vitit 728 p.e.s.. Viti i tij i katërmbëdhjetë (13) atëherë
do të kishte qenë 715 p.e.s, por ne e dimë që
fushata e Senaheribit kundër Judës, e regjistruar në
tekstet asiriane, ndodhi në 701 p.e.s. Janë propozuar
zgjidhje të ndryshme; disa supozojnë gabime shkrimi,
disa përfshijnë agjenci thelbësore. Ky është vetëm
një shembull i ndërlikimeve me të cilat sinkronizmat
biblik shpesh na paraqesin.
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18,13-37 Asiria kundër Judës .
Përgjigjja e Hizkijahut ndaj sulmit të Senaheribit

duket se ka qenë një përmbledhje e menjëhershme e
shoqëruar nga pagesa e haraçit të majmë (14-16).
Sidoqoftë, në v. 17 e gjejmë Jerusalemin përsëri nën
kërcënim. Disa studiues kanë supozuar se dy fushata
të ndryshme asiriane janë të lidhura këtu, v. 13-16
regjistrojnë ngjarjet e 701 p.e.s, ndërsa v. 17 e tutje i
referohen një fushate të mëvonshme (mbase datohet
rreth vitit 688 p.e.s.) nga e cila nuk kemi regjistrime
asiriane. Një alternativë është të supozojmë se
Senaheribi, pasi kishte hequr haraçin nga Hizkijahu,
vazhdoi të bënte presion për dorëzimin e plotë të
Jerusalemit. Kjo do të krahasohej me kërkesat
gjithnjë e më të ashpra të Ben-Hadadit ndaj Ahabit në
rrethimin e parë të Samarisë (1 Mbr. 20,1-11). Dhe
ashtu si Ahabi vendosi vijën dhe vendosi të rezistojë,
kështu Hizkijahu nuk pranoi ta dorëzonte qytetin.

Tre zyrtarë të rangut të lartë ushtarak u dërguan në
Jerusalem nga Lakishi (17), të cilin po e rrethonin (2
Kap. 32,9; rrethimi është i njohur gjithashtu nga një
seri lehtësimesh mbresëlënëse asiriane të gjetura në
rrënojat e pallatit të Senaheribit në Nineve, dhe
efektet e tij shkatërruese dëshmohen qartë nga
gjetjet arkeologjike në vetë Lakish). Tre zyrtarë po aq
të lartë të oborrit të Hizkijahut dolën në muret e qytetit
për të dëgjuar mesazhin e Senaheribit (18), i cili u dha
nga komandanti asirian i fushës.
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Tema e gjithë fjalimit është: te kush beson
Jerusalemi? Komandanti zbrit me zgjuarsi të gjitha
objektet e besueshme të mundshme, duke treguar
kështu Jerusalemin të jetë pa mbrojtje. Egjipti
shkarkohet me pamjen goditëse të një kallami, i cili,
për shkak se është thyer, dëmton dorën e cila
mbështetet mbi të për mbështetje (21). Isaia
gjithashtu kritikon mbështetjen tek Egjipti (Isaia. 30,1-
5; 31,1-3), por alternativa e tij është që të ‘kërkojë
ndihmë nga Zoti’ (Is. 31,1). Komandanti vazhdon ta
hedhë poshtë Zotin si një burim të mundshëm të
ndihmës, jo duke pretenduar se Zoti është i dobët
ose inekzistent, por shumë më me zgjuarsi duke
dhënë të kuptohet që Zoti nuk do të përgjigjet sepse
Hizkijahu ka hequr vendet e larta ku adhurohej ( 22).
Logjika e saktë e argumentit në v. 23-24 është e
vështirë të ndiqet, por thelbi është mjaft i qartë,
ushtria e Judës është shumë e varfëruar për të dhënë
një forcë efektive kalorësie, edhe nëse Senaheribi
vetë duhet të furnizojë kuajt! Më në fund ai i kthehet
idesë se reformat e Hizkijahut e kanë fyer Zotin, duke
pretenduar se Asiria ka ardhur për të shkatërruar
Judën për shkak të komandës së vetë Zotit (25).

Logjika e komandantit është bindëse dhe
dërrmuese, Egjipti është shumë i dobët për të
ndihmuar, forca ushtarake e vetë Judës është e
padobishme dhe Zoti është kthyer kundër popullit të
tij; askush nuk mund të presë ndihmë nga Hizkijahu.
Nuk është për t’u habitur që zyrtarët e Judës i
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kërkojnë komandantit të flasë në aramaisht (gjuhën e
diplomacisë ndërkombëtare) në vend të hebraishtes
(26); ata kanë frikë se fjalët e tij do të dëmtojnë
moralin në qytet. Komandanti nuk pranon, sepse fjalët
e tij u drejtohen të gjithëve. Në v. 27 ai jep një kujtesë
të shkurtër por të gjallë të tmerreve të urisë që janë
në rezervë për qytetin e rrethuar. Pastaj ai u drejtohet
njerëzve drejtpërdrejt (28-35), duke inkurajuar
dezertimin me premtimin e tij për jetën e mirë për ata
që dorëzohen me dëshirë (31-32). Ai gjithashtu
kthehet në aspektin fetar (33-35), por këtu me një
logjikë tjetër, perënditë e qyteteve të tjera nuk kanë
qenë në gjendje të shpëtojnë njerëzit e tyre nga fuqia
e Asirisë, kështu që si mund ta shpëtonte Jerusalemi
Zoti? Sidoqoftë, konteksti i librave të tjerë të
Mbretërve minon logjikën e tij, sepse përmban prova
të shumta se Zoti nuk është si asnjë perëndi tjetër.

Të tre zyrtarët e Judës u kthyen në Hizkijahu me
rrobat e tyre të grisura në shenjë zie dhe ankthi (krhs.
2 Mbr. 6,30).

19,1-7 Isaia.
 Me të marrë mesazhin, Hizkijahu gjithashtu grisi

rrobat e tij dhe u vesh me thes; në v. 2 i gjejmë
zyrtarët dhe priftërinjtë kryesorë gjithashtu të veshur
me thes – një tregues i ngushtë i dëshpëruar në të
cilin ndodhej Jerusalemi (për domethënien e thesit
shih shënimin në 2 Mbr. 6,30). Qëllimi i mesazhit
drejtuar Isaisë ishte që t’i kërkohej të lutej për pjesën
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e mbetur që ende mbijeton (4). Ndërhyrja ishte një rol
tradicional midis profetëve të Izraelit (shih Ekz. 32,30-
32; Je. 7,16; 15,1). Referenca për një mbetje na
kujton se qytetet e fortifikuara të Judës po binin nën
forcat e Senaheribit (18,13) dhe Jerusalemi po
izolohej gjithnjë e më shumë (shih Isaia. 1,7-9, që
përshkruan ndoshta këtë kohë). Hizkijahu e mbështeti
shpresën e tij në faktin se mesazhi i Senaheribit
kishte përqeshur Perëndinë e gjallë; mbase Zoti e
kishte dëgjuar dhe do të vepronte për ta qortuar atë
(4).

Tema e “dëgjimit” përsëritet gjatë njëzet vargjeve
të para të këtij kapitulli. Hizkijahu dëgjon mesazhin e
Senaheribit (1); ai shpreson që Zoti të dëgjojë
blasfeminë (4); Isaia i thotë që të mos ketë frikë nga
ato që ka dëgjuar (6); Senaheribi do të dëgjojë një
raport të caktuar (7); komandanti i terrenit dëgjon se
mbreti është zhvendosur nga Lakishi (8); Senakeribi
dëgjon për përparimin e Tirhakës (9); me siguri
Hizkijahu ka dëgjuar atë që mbretërit e Asirisë u kanë
bërë vendeve të tjera? (11) Në kulmin e sekuencës
Isaia siguron Hizkijahun se Zoti e kishte dëgjuar lutjen
e tij (20).

Profeti Isaia prezanton fjalën e Zotit në situatë (6),
dhe konflikti kalon në një nivel të ri. Tani, për t’u
kundërvënë fjalës së mbretit të madh, perandorit të
Asirisë (18,28) kemi fjalën e Mbretit të Madh të
vërtetë, Zotit të Izraelit. Profecia e parë e Isaisë ishte
e shkurtër dhe thelbësore; Hizkijahu nuk duhet të
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kishte frikë; Zoti ishte sovran mbi veprimet e
Senaheribit dhe do ta bënte atë të kthehej në tokën e
tij ku do të vritej. Ajo që nuk është e qartë është se si
kjo profeci lidhej me ngjarjet ndërsa ato ndodhën në
të vërtetë. Raporti i caktuar (7) do të dukej se ishte
lajmi i përparimit të Tirhakës (9), por ky i fundit nuk
bëri që Senaheribi të kthehej në Asiri. Shkaku
përfundimtar i prishjes së Senaheribit (35-36) nuk
përmendet këtu.

19,8-19 Një letër dhe një lutje .
Tërheqja e komandantit të fushës (8) parashikon në

miniaturë përmbushjen e profecisë, kur dëgjon lajmet
për përparimin e Senaheribit, ai kthehet tek ai.
Sigurisht, ai nuk mund të tërhiqte të gjitha forcat e tij
nga Jerusalemi, përndryshe qyteti do të ishte në
gjendje të plotësonte furnizimet e tij me ushqim.
Prandaj duhet të supozojmë se ai la një forcë mjaft të
madhe jashtë Jerusalemit ndërsa u kthye për të
informuar Senaheribin për bllokimin e vazhdueshëm.
Nëse Libna do të identifikohet me vendin e Tell
Bornat, ajo shtrihet në veri të Lakishit dhe lëvizja e
Senaheribit përfaqëson përparimin e forcës së tij
kryesore drejt Jerusalemit. Largimi i tij nga Lakishi
duhet të ketë pasuar përfundimin me sukses të
rrethimit atje.

Teksti hebraik i v. 9 flet fjalë për fjalë për ‘Tirhakën
mbretin e Kushit‘. Zhurma biblike korrespondon me
tokën menjëherë në jug të Egjiptit, d.m.th. Nubia
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moderne ose Sudani verior. Në 701 p.e.s. Dinastia
Njëzet e pestë Kushite sundoi si Kush ashtu edhe në
Egjipt. Tirhaka biblike është Taharqa, sundimtari i
parafundit i asaj dinastie, i cili sundoi 690-664 p.e.s..
Titulli mbret që mban në këtë varg iu dha atij në
retrospektivë, sepse në 701 p.e.s. ai ishte vetëm
princ, duke drejtuar një ekspeditë për vëllanë e tij
faraon Shebitku.

Lajmi për qasjen e Tirhakës nxiti një mesazh të
mëtejshëm nga Senaheribi për Hizkijahun. Senaheribi
tani duhet të ketë qenë i shqetësuar për të bindë
Jerusalemin të dorëzohet shpejt në mënyrë që ai të
mund të ribashkojë ushtrinë e tij në jug për të takuar
forcat e Tirhakës. Edhe pse ky mesazh është i
ngjashëm me v. 33-35, ai ka një kthesë të re.
Senaheribi duket se ka qenë i vetëdijshëm për thelbin
e profecisë së Isaisë, sepse ai i referohet asaj (10).
Ai nuk e mohon që Zoti ekziston ose që ka folur
përmes profetit të tij; ai thjesht e quan Zotin
gënjeshtar! Një listë e mëtejshme e qyteteve të
mundura ilustron çështjen se Asiria është e
pamposhtur (11-13).

Hizkijahu e mori këtë mesazh të fundit në formën e
një letre, të cilën ai e mori në tempull. Ai synoi të sillte
në vëmendjen e Zotit përmbajtjen e tij blasfemuese
(16). Lutja e tij filloi me një pranim se megjithëse Zoti
ishte fronëzuar midis kerubinëve në tempullin e
Jerusalemit, prania dhe fuqia e tij nuk ishin në asnjë
mënyrë të kufizuara. Ai ishte Zoti mbi të gjitha
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mbretëritë e tokës dhe ishte krijuesi i qiellit dhe i
tokës (15). Ai gjithashtu pranoi që mburrja e
Senaheribit përmbante shumë të vërtetë; shumë
popuj ishin pushtuar në të vërtetë dhe perënditë e
tyre ishin shkatërruar (17-18), por ata nuk ishin
perëndi të vërteta. Ai i kërkoi Zotit që t’i demonstronte
botës se ai ishte Krijuesi dhe Sovrani unik duke çliruar
Jerusalemin (19).

19,20-34 Përsëri Isaia
Në ndryshim nga e para, profecia e dytë e Isaisë

është e gjatë dhe në formë poetike. Pas fjalës hyrëse
që siguroi Hizkijahun se Zoti e ka dëgjuar lutjen e tij,
ne kemi një profeci në tre pjesë.

Pjesa e parë (21-28) i drejtohet Senaheribit.
Popullsia e Jerusalemit përshkruhet duke e tallur
ndërsa ikën (21). Ai akuzohet se ka blasfemuar Zotin
e Izraelit, jo thjesht nga fjalët e tij të fundit, por duke
pretenduar meritat për pushtimet e përhapura të
Asirisë (22-24). E vërteta që ai nuk mund ta pranojë
është se Zoti i caktoi vetë ato pushtime (25-26).
Gabimi i Senaheribit është të mendosh se ai, dhe jo
Zoti, është formuesi i ngjarjeve në botë. Ai ka
uzurpuar vendin e Zotit duke pretenduar fuqi supreme
dhe duke kërkuar besnikëri totale. Tani, për shkak të
pafytyrësisë së tij, Zoti do ta kthejë prapa (27-28).
Shumë nga temat e njëjta ndodhin edhe në Isaia
10,5-19.
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Pjesa e dytë (29-31) i drejtohet Hizkijahut.
Megjithëse Jerusalemi do të vuajë efektet e rrethimit
asirian, rimëkëmbja e saj do të vijojë. Kjo do të ishte
një shenjë për Hizkijahun (29), d.m.th. diçka në të
cilën ai do të dallojë qartë dorën e Zotit. Fraza
përmbyllëse ndodh gjithashtu në fund të Isaia 9,7

Pjesa e tretë (32-34) ka të bëjë me fatin e fushatës
së Senaheribit. Rrethimi nuk do të kulmojë me një
sulm ndaj Jerusalemit. Zakonisht një rrethim nga
ushtria asiriane përfundoi me një sulm ndaj qytetit të
synuar. Si hap i parë, asirianët ndërtuan rampa
rrethimi për të lejuar që deshtë qëllohej të sillej në
mure dhe ndërsa rampat po ndërtoheshin, harkëtarët
siguruan që të mbulonin zjarrin nga prapa mburojave.
Këto janë aktivitetet e përmendura në v. 32. Ato nuk
do të kryhen sepse Senaheribi do të kthehet në
shtëpi. Arsyeja përfundimtare e Zotit për të shpëtuar
Jerusalemin nuk është blasfemia e Senaheribit,
madje as devotshmëria dhe lutjet e vetë Hizkijahut,
por lavdia e tij dhe premtimi i tij Davidit për një dinasti
të përjetshme (34).

19,35-37 Fati i Senaheribit. Vdekja e papritur e 185
000 trupave përshkruhet në mënyrë lakonike dhe me
terma të mrekullueshëm. Numri është shumë i lartë
vetëm për një pjesë të ushtrisë pushtuese dhe
mbase duhet të ndahet me 10. Nuk është për t’u
habitur që katastrofa poshtëruese nuk raportohet në
regjistrimet asiriane të fushatës. Versioni i Senaheribit
i ngjarjeve, i gjetur në dy mbishkrime, të mëdha për
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faktin se ai me sukses i dha fund rebelimit dhe kalon
mbi dështimin e tij për të kapur Jerusalemin.
Përfundon në një shënim pozitiv me marrjen në
Ninive të haraçit të përmendur në 18,14. Kur
përkujtonte fushatën në reliev të gdhendur,
Senaheribi zgjodhi të nënvizojë rrethimin e tij të
suksesshëm të Lakishit.

Vrasja e tij (37), duke përmbushur profecinë e
mëparshme të Isaisë (7), ndodhi në 681 p.e.s.. Është
përmendur në një tekst asirian, por detajet mbeten të
paqarta.

20,1-11 Sëmundja dhe shërimi .
Datimi i sëmundjes së Hizkijahut në v. 1 (Në ato

ditë ...) është i paqartë, thjesht jep të kuptohet një
kohë afër pushtimit të Senaheribit në Judë. Por një
kronologji më e qartë sigurohet nga v. 6, premtimi i
pesëmbëdhjetë viteve të tjera të jetës tregon vitin e
katërmbëdhjetë të mbretërimit të Hizkijahut njëzet e
nëntë vjet (18,2), i cili ishte gjithashtu viti i pushtimit të
Senaheribit (18,13 ); dhe premtimi për çlirimin e
qytetit tregon një kohë më parë sesa pas ngjarjeve të
kap. 19. Shkurtimisht, ngjarjet nuk janë të lidhura në
mënyrë kronologjike në këto kapituj. Arsyeja duket të
jetë se kjo ngjarje dhe ajo që pasoi (12-19) nuk e
treguan Hizkijahun në një dritë shumë të mirë. Ata
janë ndarë qëllimisht nga pjesa tjetër për të siguruar
një kontrast me pamjen në kap. 18 – 19. Dhe ato janë



170

vendosur këtu sesa më herët sepse ato ofrojnë një
kalim për mbretërimin e Menasheut dhe pasojat e tij.

Në vitin e katërmbëdhjetë të mbretërimit të tij
Hizkijahu ishte vetëm tridhjetë e nëntë vjeç (18,2),
dhe lajmi për vdekjen e tij të afërt duhet të ketë qenë
një goditje e tmerrshme (20,1). Por reagimi i tij nuk
reflekton mirë në devotshmërinë e tij kur krahasohet
me reagimin e tij ndaj kërcënimit asirian. Në 19,15-19
lutja e tij afirmoi sovranitetin e Zotit dhe dëshiroi
lavdinë e Zotit, por këtu ai apelon në devotshmërinë e
tij (3). Perëndia u përgjigj me mëshirë dhe e dërgoi
Isainë me një premtim të dyfishtë shërimi dhe çlirimi,
por kjo do të ishte për hir tim dhe të shërbëtorit tim
Davidit (6; vini re ngjashmërinë me 19,34) jo për
shkak të devotshmërisë së Hizkijahut. Profecia ishte
formuluar në mënyrë të tillë që të korrigjonte
qëndrimin e Hizkijahut. Referenca e hershme për
Davidin si paraardhësi i Hizkijahut (5) shërbeu
gjithashtu për t’i kujtuar atij kontekstin e tij në dinastinë
e premtuar nga Zoti.

Përdorimi i një vë llapë fiku për çrregullimin e
lëkurës së mbretit (7) është tipik për praktikat e
“mjekësisë popullore” antike. Prandaj do të ishte e
habitshme nëse një trajtim i tillë nuk do të ishte
provuar në Hizkijahun më herët. Mbase duhet të
supozojmë se kishte, por që ishte joefektive derisa
Isaia dha premtimin e Zotit për rimëkëmbjen.

Kërkesa e Hizkijahut për një shenjë paraqes një
krahasim të mëtejshëm të pafavorshëm me
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portretizimin e mëparshëm të besimit të tij. Shërimi
brenda tre ditësh do të duhej të ishte një shenjë e
mjaftueshme që Zoti t’i jepte edhe pesëmbëdhjetë
vjet jetë. Por Hizkijahu donte një shenjë për të
konfirmuar shenjën! Natyra e saktë e shenjës e cila
ndiqet është e vështirë të kuptohet sepse lloji i
strukturës mbi të cilën ra hija nuk është i qartë.
Sidoqoftë, referenca ka të bëjë ndoshta me shkallët.
Duke pasur një zgjedhje, Hizkijahu zgjodhi më shquar
të dy shenjave në ofertë (9-10) dhe e mori atë (11).
Spekulimet se si është ndikuar shenja nuk kanë
dhënë një përgjigje të kënaqshme.

20,12-19 Vizit a e Merodak-Baladanit .
 Merodak-Baladani (Marduk-aplaiddina në tekstet

babilonase) qeverisi Babiloninë në mënyrë të pavarur
për pjesën më të madhe të periudhës 721-709
p.e.s.. Ai u dëbua më pas nga Sargon II, por me
vdekjen e Sargonit në 705 p.e.s. ai filloi të punonte
përsëri drejt pavarësisë babilonase. Ai rifitoi fronin
për pak kohë në 703-702 p.e.s., por më në fund u
përjashtua nga Babilonia nga Senacheribi dhe iku në
mërgim në Elam jug-perëndimor. Ambasada te
Hizkijahu ishte padyshim pjesë e përpjekjes së tij për
të gjetur aleatë perëndimorë në përpjekjen e tij për të
hedhur zgjedhën asiriane. Vizita do të përshtatej mirë
në kontekstin e ringjalljes së shkurtër të Merodak-
Baladan në 703-702 p.e.s.. Meqenëse arsyeja e
menjëhershme e vizitës ishte sëmundja e Hizkijahut
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(12) kjo do të nënkuptojë se Hizkijahu ishte i sëmurë
për një ose dy vjet. Ky është një rindërtim i
mundshëm i ngjarjeve. Sidoqoftë, tregimi paralel në
Isaia 39,1 vendos ambasadën pas shërimit të
Hizkijahut, d.m.th. e në ose menjëherë pas 701 p.e.s.
(shih më lart në v. 1-11). Megjithëse Merodak-Baladan
ishte në mërgim deri në atë kohë, është e
kuptueshme që ai ende po përpiqej të ndikonte në
ngjarjet nga prapaskenat. Pasiguritë kronologjike nuk
mund të zgjidhen me provat aktuale. Gatishmëria e
Hizkijahut për të lënë të dërguarit të shohin furnizimet
dhe armët e tij (13) nënkupton gatishmërinë e tij për
të bërë një aleancë me Merodak-Baladan. Meqenëse
Isaia ishte fuqimisht kundër aleancave të huaja (shih
Isaia. 30,1-5; 31,1-3) denoncimi i tij i fuqishëm i
lëvizjes (16-18) është plotësisht i qëndrueshëm. Ai
parashikoi ditën kur Babilonia do të bëhej një armik,
duke sjellë pasuri dhe burra. Përgjigjja e Hizkijahut
(19) ishte egoiste dhe e papenduar. Ai u qetësua nga
fakti që Isaia kishte folur për katastrofën që erdhi në
kohën e pasardhësve të tij dhe jo në mbretërinë e tij.
Supozimi i tij se do të kishte paqe dhe siguri gjatë
jetës së tij mund të pasqyrojë gjithashtu kënaqësi me
aleancën që ai kishte bërë.

Kapitulli përfundon kështu në një shënim të
tragjedisë së thellë, reformatori më i madh i Judës
deri më tani merr paralajmërimin e rënies dhe
mërgimit të mbretërisë së tij, dhe nuk na paraqitet
asnjë shpresë se pendimi mund ta shmangë atë.
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20,20-21 Përfundim. Midis arritjeve të tjera të
Hizkijahut, pishina dhe tuneli me të cilin uji u fut në
qytet janë veçuar për t’u përmendur. Projekti
gjithashtu është referuar, me disa detaje gjeografike,
në 2 Kr. 32,30. Ishte ndoshta pjesë e përgatitjeve për
rrethimin e Senacheribit, i krijuar për të siguruar një
furnizim të besueshëm me ujë që ishte i arritshëm
vetëm nga brenda qytetit (shih gjithashtu 2 Kr. 32,2-
4).

21,1-26 Apost azia nën Menasheun dhe Amonin
21,1-18 Menasheu . Menasheu u kthye në rrugën

e gjyshit të tij Ahaz, duke zhdukur reformat e
Hizkijahut sikur të mos kishin qenë kurrë. Vendet e
larta u rivendosën, kultet e Baalit dhe Asherës
lulëzuan siç ndodhën në Izraelin e Ahabit dhe tempulli
u ndot me altarë për perënditë e yjeve. U kushtuan
flijime njerëzore dhe praktika të tjera të neveritshme.
Vërejtja se e gjithë kjo e keqe provokoi Zotin në
zemërim (6) tingëllon një notë ogurzezë dhe
perspektivat bëhen akoma më të errëta me premtimin
me kusht të cituar në v. 7-8. Meqenëse kushti i
besnikërisë ndaj ligjit të Moisiut është thyer qartë,
premtimi se këmbët e Izraelitëve nuk do të enden më
nga toka, tani është seriozisht në dyshim.

V. 10-15 përmbledhin mesazhin e profetëve
anonimë të mbretërimit të Menasheut dhe fati i Judës
parashikohet me terma të zymtë dhe të qartë.
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Jerusalemi do të gjykohet nga i njëjti standard me
Samarinë (13). Referenca për shtëpinë e Ahabit bën
krahasimin midis Ahabit dhe Menasheut të sugjeruar
në v. 3. Gjykimi do të jetë i plotë, i simbolizuar nga
pamja e gjallë e tasit të pastruar. Pjesa e mbetur e
trashëgimisë së tij (14) mund të nënkuptojë Judën
pas rënies së Izraelit, por më shumë gjasa i referohet
popullsisë së zvogëluar të Judës pas fushatës së
Senacheribit. Braktisja dhe dorëzimi i kësaj mbetjeje
shënon fundin e kujdesit të veçantë të Zotit për
popullin e tij. Të këqijat e mbretërimit të Menasheut
janë thjesht ringjallja e fundit e një mosbindjeje e cila
ka dalë endemike (15). Në këto vargje pamja e
katastrofës së ardhshme skicuar shkurtimisht nga
Isaia (20,17-18) merr përmasa tragjike.

Derdhja e gjakut të pafajshëm (16) mund të tregojë
përndjekjen e atyre që kundërshtuan politikat e
Menasheut, ashtu si profetët e Zotit u vranë gjatë
mbretërimit të Ahabit dhe Jezebelës.

Kopshti i Uzzës në të cilin u varros Menasheu ishte
ndoshta një zgjatim i varrosjes mbretërore, krijuar nga
Azarjahu / Uzia (“Uzza” ishte një formë e shkurtuar e
emrit të tij).

21,19-26 Amoni .
Amoni vazhdoi rrugën e babait të tij dhe dallimi i tij i

vetëm është se ai u vra (23). Kuptimi i frazës njerëzit
e vendit është i pasigurt; mund të tregojë një pjesë të
veçantë të shoqërisë sesa njerëzit si një e tërë. Ky
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grup e mbështeti me zjarr rivendosjen e dinastisë
Davidike në kohën e Atalisë (2 Mbr. 11,14). Këtu ata
ekzekutuan vrasësit e Amonit dhe e bënë djalin e tij
tetë vjeçar mbret në vend të tij (24; krh 22,1). Amoni
kishte të njëjtin vendvarrim si i ati (26).

22,1 – 23,30 Joshijahu
22,1-20 Libri i Ligjit është gjetur . Pas dy

mbretërive të tmerrshme, ne përsëri takojmë një
mbret që mat deri në standardin e vendosur nga
Davidi (2).

Në v. 3-7 gjejmë një program për rinovimin e
tempullit në proces, që të kujton atë të kryer nga
Jehoashi (2 Mbr. 12). Në atë rast të mëparshëm,
riparimet ishin të nevojshme sepse pjesë të tempullit
ishin marrë për praktika të huaja në mbretërinë e
Atalisë. Abuzimi i tempullit gjatë mbretërimit të
Menasheut dhe Amonit jep një shpjegim logjik për
veprimtaritë e Joshijahut.

Gjatë rinovimeve Libri i Ligjit u gjet në tempull nga
kryeprifti Hilkija (8). Kur Joshijahu dëgjoi leximin e
përmbajtjes së këtij libri, reagimi i tij ishte një
shqetësim i madh (10-11). Si rezultat, ai prezantoi
masat e përshkruara në kap. 23. Sidoqoftë, do të
ishte gabim të konkludojmë nga kjo që Joshijahu u bë
një reformator për shkak të zbulimit të Librit të Ligjit
në vitin e tij të tetëmbëdhjetë. Riparimet në tempull
japin të kuptohet se reformat fetare ishin tashmë në
proces kur libri u gjet, dhe tregimi i Kronistit e
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konfirmon këtë (2 Kr. 34,3-7). Duke parë atë që vijon,
shumica e studiuesve pajtohen se Libri i Ligjit ishte i
lidhur ngushtë me librin e Ligjit të Përtërirë, nëse jo
identik me të.

Reagimi i Joshijahut tregoi se përmbajtja e librit
ishte vërtet shumë serioze. Kërkesat e saj nuk ishin
përmbushur dhe mbreti kishte frikë nga pasojat (13).
Urdhëruar të pyesnin nga Zoti, kryeprifti, sekretari dhe
shoqëruesi iu drejtuan profeteshës Hulda, mbi të
cilën këto vargje janë burimi ynë i vetëm i
informacionit. Ajo jetonte në lagjën e dytë të
Jerusalemit, ndoshta zona në veri të qytetit të vjetër të
Davidit, një sektor i cili ishte rritur rreth tempullit dhe
pallatit të Solomonit. Vendndodhja dhe martesa e saj
me një oborrtar (14) tregojnë se ajo ishte vetë pjesë
e institucionit të oborrit.

Hulda dha vetëm pak ngushëllim. Ajo konfirmoi
përfundimin e vetë Joshijahut se zemërimi i Zotit ishte
kundër Judës, sepse kërkesat e librit ishin injoruar.
(Nuk do të ishte mbrojtje të argumentohej se libri nuk
ishte bindur sepse ishte humbur; libri ishte humbur në
radhë të parë sepse kishte pushuar së qeni i
rëndësishëm, me sa duket në mbretërimin e
Menasheut.) Ajo foli dy herë të një katastrofe të afërt,
me sa duket e pashmangshme (16, 20). Por
Joshijahu do të kursehej nga ankthi për ta parë atë
për shkak të thellësisë së reagimit të tij ndaj
kërkesave të librit (19-20).
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23,1-3 Besëlidhja ripërtëritet .
Joshijahu mbledh përfaqësuesit e të gjithë popullit

për një lexim publik të librit. Pleqtë (1) ishin fillimisht
kryefamiljarët e Izraelit, por nga monarkia e vonë
termi mund të ishte përdorur për çdo udhëheqës civil.
Institucioni fetar përfaqësohej nga priftërinjtë dhe
profetët (2). Libri tani quhet Libri i Besëlidhjes, sepse
leximi i përmbajtjes së tij ndiqet nga mbreti dhe
njerëzit duke rinovuar përkushtimin e tyre ndaj fjalëve
të besëlidhjes të shkruara në këtë libër (3). Kërkesat
e kësaj besëlidhjeje referohen gjithashtu si
urdhërime, rregullore dhe dekrete të Zotit, fjalë të
përdorura në mënyrë të përsëritur në Ligjin e
Përtërirë (p.sh. Lp. 6,17) për të përshkruar ligjet e
besëlidhjes që Zoti bëri me Izraelin në Sinai. Me pak
fjalë, Joshijahu nuk kryeson asgjë më pak sesa një
ripërtëritje e besëlidhjes së Moisiut. Ai qëndron pranë
shtyllës (3), vendndodhja në të cilën mbretërit e
Judës qëndronin tradicionalisht në vajosjen e tyre (2
Mbr. 11,14). Pozicioni ndoshta nënkupton rolin e tij të
dyfishtë si udhëheqës dhe anëtar i anëtarit të
besëlidhjes (shih 2 Mbr. 11,17).

23,4-20 Reformat. Këto vargje katalogojnë heqjen
dhe shkatërrimin e të gjitha veglave të praktikave
idhujtare të paraqitura nga Menasheu. Fakti që raporti
i kësaj ndjek rinovimin e besëlidhjes nënkupton që të
gjitha këto veprime janë kryer në përgjigje të librit
ligjor. Sidoqoftë, disa prej tyre përfshinin zonat e
tempullit (4, 6, 7, 11, 12), të cilat tashmë po
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rinovoheshin kur u gjet libri. Prandaj duket e
mundshme që autori ka bashkuar reformat e
ndodhura si para ashtu edhe pas zbulimit të librit ligjor
(një pikëpamje e mbështetur nga 2 Kr. 34,3-7).

Disa prej sendeve të djegura duhet të jenë bërë
prej metali ose guri, kështu që djegia ishte në disa
raste simbolike sesa shkatërruese, siç ishte heqja e
hirit në Betel (4) dhe shpërndarja e pluhurit të shtyllës
së Asherës mbi varret në Luginën e Kidronit (6 – në
mënyrë që edhe pluhuri të ndotet?).

Nuk është e qartë se çfarë veprimi ndërmori
Joshijahu kundër priftërinjve idhujtarë të vendeve të
larta të Judës në v. 5. Folja e përdorur mund të
nënkuptojë thjesht se ai i rrëzoi ato, ose mund të
nënkuptojë se ai i shkatërroi ata. Ai sigurisht e bëri
hapin e fundit me priftërinjtë e vendeve të larta të
Samarisë (20). Sidoqoftë, meqenëse v. 5 nuk përdor
të njëjtën folje të qartë si v. 20, është më mirë të
supozojmë se ato ishin thjesht të rrënuara. Këta
priftërinj idhujtarë nuk ishin të njëjtë me priftërinjtë e
vendeve të larta të përmendura në v. 8-9. Emri
hebraik i përdorur në v. 5 u referohet posaçërisht
priftërinjve të perëndive të huaja (priftërinj paganë)
dhe kjo nuk përdoret në v. 8-9. Priftërinjtë në vargjet e
fundit ishin priftërinj të Zotit që kishin shërbyer në
vendet e larta sesa në Jerusalem. V. 9 është i errët,
por ndoshta do të thotë që pasi u sollën në
Jerusalem ata hëngrën me priftërinjtë e tjerë atje (të
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ndezur “vëllezërit e tyre”), por nuk morën pjesë në
flijimet e tempullit.

Mbretërit e Judës në v. 5 dhe 12 ndoshta janë
Menasheu dhe Amoni, megjithëse është gjithashtu e
mundur që t’u referohen mbretërve të mëparshëm.
Reformat e Hizkijahut mund të mos kenë qenë aq të
gjera sa të hiqnin të gjitha abuzimet e paraqitura para
mbretërimit të tij.

Lokalitetet e lidhura me idhujtarinë u përdhosën për
të parandaluar përsëri përdorimin e tyre për qëllime
të tilla. Kjo u bë në vendet e larta në të gjithë Judën
(8) dhe në Tofet, një faltore e vendosur në luginën që
kufizonte Jerusalemin në jug (10). Jeremia i referohet
gjithashtu Tofetit (emri duket se do të thotë “vendi i
zjarrit”) si një vend ku ndodhën flijimet njerëzore Jer.
7,31). Vendet e larta të vendosura nga Solomoni në
kodrën në lindje të Jerusalemit u ndotën gjithashtu
(13-14). Reformat e Joshijahut duhet të kenë qenë
më gjithëpërfshirëse se të gjitha mëparshme, sepse
mbretërit e mëparshëm reformues kishin lënë qartë
gurët e shenjtë dhe përfytyrimet e Asherës në vend
në këto zona (14).

Në v. 15-20 ne gjejmë që reformat të shtrihen në
pjesë të territorit të vjetër të fiseve veriore. Që nga viti
721 p.e.s., pas rënies së Samarisë, kjo zonë ishte
administruar si provincë e Perandorisë Asiriane.
Sipas 2 Kr. 34,6 reformat arritën deri në veri si rrethi
fisnor i Naftalit, në rajonin që ishte bërë një provincë
asiriane në 732 p.e.s.. Arsyeja që Joshijahu ishte në
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gjendje të ndërhynte në këto zona pa provokuar
asirianët është se nga rreth vitit 630 p.e.s. Perandoria
Asiriane filloi të shkërmoqet dhe pushtimi i saj në
provincat perëndimore të saj u lirua. Kronisti daton
masat e Joshijahut në veri në vitin e tij të
dymbëdhjetë (2 Kr. 34,3), d.m.th. 629/628 p.e.s.. Në
atë kohë Juda vetë duhet të ketë pushuar së qeni
vasal i Asirisë, duke fituar lirinë e saj si parazgjedhje.

Kjo pjesë e tregimit përqendrohet në veprimtaritë e
Joshijahuut në Betel, duke theksuar përmbushjen e
fjalëve që njeriu i Zotit kishte thënë në ditët e
Jerovamit (1 Mbr. 13). Veçanërisht na kujtohet
incidenti që përfshin njeriun e Zotit në v. 17-18.
Veprimet e tjera të Joshijahut në veri përmenden
vetëm në mënyrë të përmbledhur (19-20).

Kremtohet Pashka  23,21-23.
Pashka e Joshijahut nuk ishte thjesht një xhamore

për të festuar reformat e tij. Vetë Pashka u kremtua
në bindje të Librit të Besëlidhjes (21). Këto vargje nuk
do të thotë se asnjë Pashkë nuk ishte kremtuar fare
gjatë periudhës së gjyqtarëve ose monarkisë; çështja
është më tepër se Pashka e Joshijahut ishte unike në
fushën e saj dhe mënyrën e kremtimit. Në vend të
festivalit familjar që festohet në shtëpi, siç
parashikohet në Dal. 12 – 13, Joshijahu mbajti një
festival kombëtar të përqendruar në Jerusalem, në
përputhje me Lp. 16,1-8. (Sipas 2 Kr. 30 Hizkijahu
kishte mbajtur një festival kombëtar të Pashkës në
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Jerusalem, por që kishte qenë disi i parregullt pasi që
kishte ndodhur në muajin e dytë në vend të muajit të
parë.)

23,24-27 Fatkeqësia nuk shmanget .
Reformat e mëtejshme (konkretisht prirjet e kthimit

të paraqitura nga Menasheu; krh. 22,6) janë
përmbledhur, me theks në bindjen ndaj kërkesave të
librit ligjor. Besnikëria unike e Joshijahut vlerësohet në
terma që të kujtojnë ato të përdorura të Hizkijahut (25;
krh. 18,5). Në të vërtetë të dy varget do të ishin
kontradiktore nëse do të duhej të merreshin fjalë për
fjalë. Por ata thjesht po përdorin shprehje të
ngjashme hiperbolike për të lavdëruar lart dy
mbretërit që iu afruan idealit të autorit.

Sidoqoftë, katastrofa e profetizuar në 21, 10-15
dhe e konfirmuar nga Hulda në 22,15-20 përsëritet
edhe një herë. Vrulli i mëkatit dhe gjykimit të lëshuar
nga Menasheu ishte i pandalshëm. Fati i Izraelit tani iu
afrua edhe Judës.

23,28-30 Vdekja e Joshijahut .
Asnjë nga mbretërit reformues të Judës nuk ka një

histori e cila përfundon e lumtur. Jehoashi u vra
(12,20), ashtu si edhe djali i tij Amacjahu, i cili ndoqi
gjurmët e tij (14,19). Hizkijahu mori paralajmërimin
ogurzi të Isaisë për mërgim për Judën (20,16-18),
dhe Joshijahu gjeti vdekjen e papritur në fushën e
betejës.
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Profecia e Huldës (22,20) kishte theksuar se
Joshijahu nuk do të jetonte për të parë rënien tragjike
të Judës dhe nuk përmbante asnjë aluzion për fundin
e tij të dhunshëm. Rrëfimi për vdekjen e tij vjen si një
tronditje, aq më tepër për shkak të ashpërsisë së saj
dhe kontekstit të saj në formulën përfundimtare të
mbretërimit të tij (krahasoni shënimin e vrasjes së
Jehoashit në 12,20).

Viti ishte 609 p.e.s, dhe konteksti politik ishte ditët
e fundit të Asirisë. Qytetet asiriane Ashur dhe Niniva
tashmë kishin rënë në duart e babilonasve dhe
medëve dhe perandori i fundit i Asirisë, Ashuruballit,
kishte ikur në Harran në Mesopotaminë
veriperëndimore. Duke preferuar Asirinë ndaj një
armiku të ri dhe të panjohur potencial (Babilonia),
Neko II i Egjiptit u vu në ndihmë të Ashuruballit kundër
sulmeve të mëtejshme. Joshijahu nuk dëshironte
asnjë ringjallje të fuqisë asiriane, prandaj u përpoq të
ndalonte ushtrinë egjiptiane ndërsa po marshonte në
veri përmes Palestinës. Ai vdiq në përpjekje, por
ndërhyrja e tij mund të ketë vonuar Nekon aq kohë sa
të ndikojë në rezultatin. Harrani ra në duart e
babilonasve dhe aleatëve të tyre dhe Asiria nuk ishte
më.

23,31 – 25,30 Fundi i Judës
23,31-34 Jehoahaz .
Mbretërimi tre-mujor i Jehoahazit ndoshta filloi një

përmbysje të reformave të babait të tij, sepse ai bëri
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atë që është e keqe në sytë e Zotit (32). Por me
Asirinë e shkuar, Neko i Egjiptit e shfrytëzoi rastin për
të kapur kontrollin e Sirisë-Palestinës. Pas përpjekjes
së tij abortive për të shpëtuar Harranin, Neko kishte
krijuar një bazë në Ribla në lumin Oront në Siri.
Ndërsa ishte atje, ai rrëzoi Jehoahazin dhe vuri Judën
nën haraç (33). Jehoahazi më vonë u dërgua në
Egjipt ku vdiq (34) – siç ishte parashikuar nga
Jeremia (Jer. 22,11-12), ku ai quhet Shallum, duke
treguar që Jehoahaz ishte emri i tij i fronit). Vëllai i tij
Eliakim u bë mbret në vend të tij, duke marrë emrin e
fronit Jehoiaqim (34).

23,35 – 24,7 Jehoiaqim .
Jehoiaqimi erdhi në fron pasi një vasal egjiptian

kërkohej të paguante një haraç vjetor. Folja e
përdorur për nxjerrjen e argjendit dhe arit nga njerëzit
(23,35) është e fortë dhe nënkupton masa të rrepta
dhe shtypëse. Jehoiaqimi vazhdoi të këqijat e filluara
në mbretërimin e vëllait të tij (23,37) dhe dënohet me
forcë nga Jeremia (Jer. 22,13-23). Kundërshtimi i tij i
vendosur ndaj profetëve të Zotit (Jer. 26,20-23; 36,1-
32) mund të tregojë braktisje, por mëkati për të cilin
akuzohet posaçërisht është promovimi i padrejtësisë
shoqërore (Jer. 22,13-17) .

Kontrolli egjiptian i Judës zgjati vetëm katër vjet,
sepse në 605 p.e.s egjiptianët u mundën në një
betejë në Karkemish nga babilonasit. Karkemishi në
Eufrat kishte qenë një post i Egjiptit që nga viti 609
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p.e.s.. Forcat e Nekos u mundën në të vërtetë nga
Nebukadnetsari, princi trashëgimtar i Babilonisë, dhe
Egjipti humbi kontrollin e Sirisë-Palestinës (24,7; shih
gjithashtu Jer. 46,2). Në të njëjtin vit perandori
babilonas Nabopolasar vdiq dhe Nebukadnecari
pasoi në fron. Prandaj ne e takojmë atë si mbret të
Babilonisë në 24,1.

Jehoiaqim ndoshta u bë vasal i tij (24,1) në 605
p.e.s. menjëherë pas fitores së Nebukadnecarit në
Karkemish. (Një alternativë do të ishte 604/603 p.e.s.
kur Nebukadnecari marshoi përsëri në Palestinë.)
Kështu Juda shkëmbeu një sundimtar egjiptian me
një babilonas.

Sulmet ndaj Judës të përmendura në 24,2 ishin me
siguri nga mercenarë që veprojnë për
Nebukadnecarin pasi Jehojaqimi ishte rebeluar (1).
Por ndërsa mund të gjejmë një shpjegim politik për
këtë kthesë të ngjarjeve, autori nuk ka dyshim se ishte
Zoti që i dërgoi ata për të shkatërruar Judën në
përmbushje të mesazhit të mëparshëm profetik (2-4).
Megjithëse shkatërrimi i Judës ishte ende rreth
dymbëdhjetë vjet në të ardhmen, autori e sheh këtë si
fillimin e një filli të paepur të ngjarjeve.

24,8-17 Jehoiahini, rrethimi dhe dëbimi i p arë.
Ashtu si xhaxhai i tij Jehoahaz, Jehoiahin mbretëroi

vetëm tre muaj. Mbi të ra forca e plotë e përgjigjes së
Nebukadnetcarit ndaj rebelimit të babait të tij (24,1).
Edhe ai bëri atë që është e keqe në sytë e Zotit (9),
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me sa duket duke vazhduar politikat shtypëse dhe të
padrejta të Jehojakimit.

Mbretërimi i tij i shkurtër u mor plotësisht nga
rrethimi babilonas i Jerusalemit, i cili filloi nga fundi i
598 p.e.s. dhe zgjati deri në shkurt 597 p.e.s. (datat e
siguruara nga Kronika Babilonase). Pasi u dorëzua
(12) Jehoiahini u zu rob dhe u dëbua në Babiloni (15),
siç kishte parashikuar Jeremia (Jer. 22,24-28).
Anëtarët e tjerë të familjes mbretërore dhe zyrtarët
kryesorë të Judës u mërguan gjithashtu.

Zejtarët dhe artizanët e përmendur në v. 14 dhe 16
ndoshta ishin personel i ushtrisë, pasi ata janë të
përfshirë në mesin e atyre që ishin të aftë për luftë në
v. 16. Një përkthim më i mirë mund të jenë “inxhinierët
ushtarakë dhe xhenierët” (d.m.th. Ndërtuesit e
rampave të rrethimit dhe kulla dhe gërmuesit e
tuneleve rrethuese). Në këtë rast, v. 14 i referohet
vetëm personelit ushtarak dhe jep totalin e tyre si 10
000. Sidoqoftë, v. 16 flet për 7000 burra luftarakë
dhe 1000 ndërtues dhe çiftëzues, në total vetëm
8000. Një vështirësi tjetër është ajo në Jer. 52,28
numri i njerëzve të dëbuar me këtë rast është dhënë
si 3023. Ndoshta kjo shifër i referohet popullatës
civile. Shtuar në 7000 burra luftarakë të v. 16 do të
jepte një total prej 10 000, e cila është shifra e dhënë
në v. 14. Kjo, megjithatë, do të linte 1000 ndërtuesit
dhe xhenierët nga totali i madh, nëse nuk janë
përfshirë në 7000 burra luftarakë të v. 16 (d.m.th.
leximi,.... shtatë mijë luftëtarë, duke përfshirë një mijë
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ndërtues dhe çiftëzues, të gjithë ata që do të ishin të
dobishëm në luftë). Asnjë zgjidhje nuk e lirë nga
vështirësitë dhe ne duhet të pranojmë se nuk e dimë
se sa u dëbuan gjithsej. Megjithatë, është e qartë se
ata që Nebukadnecari mori në Babiloni ishin ajka e
popullsisë, ata që do të ishin të dobishëm për të si
administratorë dhe ushtarë. Ata që lanë pas ishin
njerëzit më të varfër të vendit (14).

E vërtetë për t’u formuar, autori thekson se duke
dëbuar familjen mbretërore dhe duke marrë
përmbajtjen e thesareve Nebukadnecari po
përmbushte profecinë (13), referimi në këtë rast ishte
për fjalët e Isaisë (20,17-18).

Matanjahu, një bir i tretë i Joshijahut dhe xhaxhai i
Jehoiahinit të mërguar, u emërua vasal nga
Nebukadnecari dhe fitoi emrin e fronit Cidkijahu (gr.
Zedekia) (17).

24,18 – 25,7 Cidkijahu, rebelimi dhe rrethimi i
dytë .

Cidkijahu (gr. Zedekia) vazhdoi politikat e
paraardhësve të tij (24,19). Na thuhet se “megjithatë
Cidkijahu u rebelua kundër mbretit të Babilonisë”.
Kuptimi do të ishte atëherë që Cidkijahu u rebelua,
pavarësisht nga të gjitha ato që kishin ndodhur
tashmë në Jerusalem; ai nuk kishte mësuar asgjë nga
ngjarjet e fundit.

Ne mësojmë nga Jer. 27,1-11 që rebelimi u krijua
në fillim të mbretërimit të Cidkijahut dhe përfshiu
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Judën në një aleancë anti-babilonase me Edomin,
Moabin, Amonin, Tirin dhe Sidonin. Jeremia e
konsideroi rebelimin si mosbindje budallaqe ndaj
vullnetit të Zotit dhe nxiti nënshtrimin ndaj
Nebukadnecarit, të cilin vetë Zoti e kishte krijuar (Jer.
27,12-15).

Aleanca anti-babilonase u formua ndoshta në 594
p.e.s, kur Babilonia u dobësua nga rebelimi i
brendshëm. Jeremia regjistron një vizitë në Babiloni
nga Cidkijahu në 593 p.e.s. (Jer. 51,59) e cila mund
të ketë qenë një përpjekje për të bindur
Nebukadnecarin për besnikërinë e tij. Nebukadnecari
më në fund u zhvendos kundër Judës në 589 p.e.s,
duke rrethuar Jerusalemin në dhjetor të atij viti (25,1).
Rrethimi filloi në vitin e nëntë të Cidkijahut dhe
përfundoi në të njëmbëdhjetin e tij (1-2), por nuk zgjati
plot dy vjet. Hebraishtja e v. 3 thotë se fundi erdhi «në
[ditën] e nëntë të muajit», por Jer. 52,6 jep
informacionin se ky muaj ishte i katërti. Kjo tregon
rrethimin që zgjati tetëmbëdhjetë muaj. (Jer. 37,5-8
tregon se rrethimi u hoq për pak kohë ndërsa
babilonasit u morën me një ushtri egjiptiane që
përparonte.) Ajo përfundoi në korrik 587 p.e.s. me
thyerjen e murit (4), por qyteti nuk mund të ishte
zgjatur gjithsesi shumë më gjatë, sepse uria e krijuar
nga rrethimi kishte arritur një fazë të dëshpëruar (3).

Cidkijahu iku, duke përdorur një rrugë shpëtimi që
përshkruhet në mënyrë të paqartë (4) dhe mori me
vete ushtarët që kishin mbrojtur qytetin. Sapo dolën
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nga Jerusalemi, ata shkuan në drejtim të Arabës, ose
mundësisht “nga rruga e Arabës”, d.m.th,rruga nga
Jerusalemi në Jeriko. Cidkijahu me siguri shpresonte
të kalonte Jordanin dhe të kërkonte strehim në Edom,
Moab ose Ammon, të gjithë ishin anëtarë të aleancës)
Jer. 27,3). Por ai u kap para se të arrinte në Jordan.
Duket nga v. 6 që Nebukadnecari nuk kishte drejtuar
personalisht rrethimin e Jerusalemit, sepse ai ishte
në selinë e Babilonisë në Ribla. Dënimi i Cidkijahut
ishte brutal, por jo i ashpër nga standardet e kohës
(dihet se asirianët i kanë verbuar të burgosurit e tyre).

25,8-21 Dëbimi dhe shkatërrimi .
Rreth një muaj pasi ishin thyer muret, një zyrtar

babilonas mbërriti për të organizuar shkatërrimin e
Jerusalemit dhe largimin e popullsisë së tij.
Referenca për vitin e nëntëmbëdhjetë të
Nebukadnecarit çon në shtëpi faktin se nuk kishte më
një mbret në fronin e Judës me ngjarjet e mbretërimit
të të cilit mund të datoheshin. Dinastia Davidike kishte
marrë fund.

Qyteti, duke përfshirë tempullin, u dogjën dhe
muret u shembën (9-10). Ata që kishin mbetur në
qytet dhe ata që kishin braktisur, të gjithë u mërguan.
Jer. 52,29 jep numrin e përgjithshëm të dëbuar me
këtë rast si 832. Sidoqoftë, pamë më lart se në rastin
e dëbimit të hershëm shifra e dhënë nga Jeremia nuk
ishte shuma e madhe dhe e njëjta gjë mund të jetë e
vërtetë këtu. Më të varfrit u lanë të punonin tokën (12).
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Fushat dhe vreshtat tani do të kishin prodhuar më
shumë sesa duhej popullsia e zvogëluar dhe detyra e
atyre që kishin mbetur në tokë ishte të furnizonin
perandorin e Babilonisë me tepricë.

Lista e orendive dhe enëve të tempullit në v. 13-17
është tronditëse në kujtesën e saj të qëllimshme të
ditëve të arta të Solomonit. Referenca për objektet
prej bronzi me peshë të panjohur (16) kujton 1 Mbr.
7,47, dhe përshkrimi i dy shtyllave (17) përmbledh 1
Mbr. 7,15-22.

Zyrtarë të ndryshëm të qytetit as u internuan dhe as
u lanë në tokë, por u morën te Nebukadnecari në
Ribla dhe u ekzekutuan. Arsyeja nuk jepet. Ndoshta
ata u gjykuan të pabesueshëm.

Fjalia e fundit e v. 21 (Kështu që Juda u fut në
robëri, larg vendit të saj) i bën jehonë pikërisht një
deklarate në lidhje me Izraelin në 2 Mbr. 17,23.
Çështja është e qartë, Juda pësoi të njëjtin fat si
Izraeli, saktësisht siç ishte profetizuar.

25,22-26 Gedaljahu .
Babilonasit riorganizuan vendin nën guvernatorin e

Gedaljahut, birit të Ahikamit. Ahikami kishte qenë në
mesin e zyrtarëve të dërguar nga Joshijahu te
profetesha Hulda pas zbulimit të Librit të Ligjit
(22,12); në mbretërimin e Jehojahinit ndikimi i tij e
kishte shpëtuar Jereminë nga vdekja (Jer. 26,24).
Vetë Gedaljahu duhet të ketë qenë një anëtar i
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institucionit të Jerusalemit, një të cilit babilonasit i
besuan dhe që kishte respektin e njerëzve.

Një numër oficerësh të ushtrisë (ndoshta ata që
ishin arratisur nga babilonasit kur Cidkijahu u kap; v. 5)
u mblodhën te Gedaljahu në Micpa, qendra e re
administrative 17 km në veri të Jerusalemit.
Gedaljahu u premtoi azil nëse do të jetonin të qetë
duke iu nënshtruar babilonasve. Këshillat e tij për t’i
shërbyer mbretit të Babilonisë dhe do të shkojnë
mirë, ju (24) kujtoni këshillat e mëparshme të
Jeremisë drejtuar Gedaljahut (Jer. 27,12). Në të
vërtetë Gedaljahu mund të jetë ndikuar nga Jeremia, i
cili u vendos në Mikpa pasi u çlirua nga babilonasit
(Jer. 40,5-6).

Megjithatë, kishte nga ata që e shikonin Gedaljahun
si një bashkëpunëtor të neveritshëm me babilonasit
dhe komplotuan vdekjen e tij. Ai u vra nga një
Jishmaeli që ishte me gjak mbretëror (25), dhe një
sasi burrash të Judës dhe babilonasve që ishin me të
në Micpa u vranë gjithashtu. Sipas Jer. 40,14 mbreti i
Amonit ishte prapa komplotit; Amoni kishte qenë
anëtar i aleancës anti-babilonase (Jer. 27,3). Nëse
Gedaljahu u emërua me arritjen e zyrtarit të
Nebukadnecarit në muajin e pestë (8), guvernatori i tij
zgjati vetëm dy muaj (25).

Nga frika e hakmarrjeve babilonase për vdekjen e
Gedaljahut, e gjithë popullsia e Micpa iku në Egjipt
(26).
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25,27-30 Jehoiahini në mërgim .
Në një ndryshim të papritur të skenës, ne largohemi

nga toka e Judës, pa qeveri dhe në kaos, dhe lëvizim
në Babiloni.

Evil-Merodaku (Amel-Marduk në tekstet
babilonase) pasoi babanë e tij Nebukadnecarin në
562 p.e.s.; në 561 ai mori Jehojahinin nga burgu, ku
ai kishte jetuar si një peng mbretëror, dhe e
zhvendosi në lagje në pallat, ku ai gëzonte një liri
relative.

Qëllimi i këtyre katër vargjeve është debatuar
shumë. A përfshihet kjo incident thjesht për interesin
e saj historik, apo sjell diçka nga mesazhi i autorit?
Nëse kjo e fundit, çfarë synon të përcjellë saktësisht?
Disa e shohin lirimin e Jehojahinit nga burgu si një
copëz drite në errësirën e mërgimit, duke sinjalizuar
mundësinë e lirimit të Juda dhe rivendosjen në tokën
e saj. Të tjerët mendojnë se pavarësisht rehabilitimit
të Jehojahinit, rrëfimi përfundon ende në mënyrë
pesimiste, duke mos ofruar asnjë rehati të vërtetë.
Nëse autori ka ndërmend të përcjellë shpresë këtu
nuk ka gjasa të jetë një shpresë e qartë e kthimit të
Judës nga mërgimi. Siç kemi vërejtur në lidhje me 1
Mbr. 8,46-51, restaurimi në tokë nuk hyn në pamjen e
autorit për një të ardhme përtej mërgimit. Çdo
shpresë që mund të gjendet në këto vargje është e
një lloji shumë më të paqartë. Libri përfundon në
mënyrë të paqartë, pa zgjidhje. Shpresa e paraqitur
është thjesht që mërgimi të mos jetë fjala e fundit e
Zotit për Judën.


